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Cyfarfod:      Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau   

Dyddiad:                            Dydd Mercher 18 Tachwedd 2020 

Amser:                              10.00 a.m. 

        Anfonir cyfarwyddiadau ymuno at yr Aelodau ar wahân 

 

Meeting:      Performance & Resources Committee  

Date:                                Wednesday 18 November 2020 

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 Cynghorwyr / Councillors : 

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 Cynghorwyr / Councillors : 
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. Neil Martinson, Mr Owain Wyn. 



R H A G L E N 
 
 
1.* Cadeirydd 
 Ethol Cadeirydd y Pwyllgor. 
 
2.* Is-gadeirydd 
 Ethol Is Gadeirydd y Pwyllgor. 
 
3. Ymddiheuriadau 
 Derbyn ymddiheuriadau gan yr Aelodau 
 
4. Datgan diddordeb  

Derbyn datganiadau diddordeb gan yr Aelodau neu swyddogion mewn perthynas ag unrhyw 
eitem. 

 
5. Cofnodion 

Bydd y Cadeirydd yn cynnig fod cofnodion y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd 
ar 15 Gorffennaf 2020 yn cael eu harwyddo fel cofnod cywir.  (Copi yma) 

 
6. Taflen Gweithredu 

Cyflwyno’r Daflen Gweithredu er gwybodaeth a phenderfyniad.  (Copi yma) 
 
7. Archwilio Cymru - Tystysgrif Cydymffurfiaeth 
 Derbyn yr adroddiad canlynol gan Archwilio Cymru. (Copi yma) 
 
8. Amcannion Gwelliant a Strategol 2021-26 
 Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr. (Copi yma) 
 
9.       Rhaglen Waith Corfforaethol 2020/21 
   Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol. (Copi yma) 
 
10       Dangosyddion Perfformiad 2020/21 – Canlyniadau Hanner Blwyddyn 
           Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.  (Copi yma) 
 
11. Craffu Strategol Diweddariad 
 Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr. (Copi yma) 

   
12. Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) a Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus (BGC) 

Amcanion Gwelliant 
 Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr. (Copi yma) 
 
13. Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth  

  Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.  (Copi yma)  
 
14. Prosiectau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: Adroddiad Diweddaru 
 Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr. (Copi yma) 
 
15. Proffil Risg yr Awdurdod  

  Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.  (Copi yma)  
 
16. Cynllun Cydraddoldeb Strategol – Adroddiad Blynyddol 

Cyflwyno adroddiad ar y cyd gan y Pennaeth Personél a'r Pennaeth Gweinyddol a Gofal 
Cwsmer.  (Copi yma) 



17. Adroddiad Monitro Cwynion 
 Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer. (Copi yma)  
 
18. Rhyddid Gwybodaeth 
 Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer. (Copi yma)  
 
19.       Adroddiad Cynnydd Prosiectau 
 Cyflwyno adroddiad gan y Swyddog Partneriaethau’r yr Wyddfa.  (Copi yma) 
 
20. Strategaeth AD – Adroddiad Diweddaru Blynyddol 
 Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Personél.  (Copi yma) 
 
21. Absenoldebau Staff 2019/20 
 Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Personél.  (Copi yma) 
 
22. Adroddiad Monitro Blynyddol Iechyd a Diogelwch 2019/20 
 Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Personél.  (Copi yma) 
 
23.  Cofnodion Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch 
 Cyflwyno cofnodion cyfarfod Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch a gynhaliwyd ar 1af Gorffennaf, 

19eg Awst ac 11eg Medi 2020.  (Copïau yma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tynnir eich sylw at orchymyn sefydlog 5.8 sy’n datgan “Ni fydd unrhyw Aelod yn gwasanaethu 

fel Cadeirydd neu Is Gadeirydd mwy nac un Pwyllgor”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EITEM RHIF 5 
 

PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
DYDD MERCHER 15fed GORFFENNAF 2020 

 
Y Cynghorydd Alwyn Gruffydd (Gwynedd) (Cadeirydd) 

 
PRESENNOL:    
 
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Elwyn Edwards, Annwen Hughes, 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; 
 
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Tim Jones, Mr. Neil Martinson, Mr. Owain Wyn; 
 
Swyddogion 
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. D. Edwards, Mr. E. Roberts,  
Ms. B. Hughes, Mrs. J. Worrall, Mrs. A. Gaffey;  
 
Yn bresennol 
Luned Fon Jones – Gwasanaeth Archwilio Mewnol 
 
Ymddiheuriadau 
Cyng Freya Bentham, Judith Humphreys, Ifor Glyn Lloyd; Ms. Elinor Gwynn. 

 
1.   Cyhoeddiadau'r Cadeirydd 

Dywedodd y Cadeirydd fod y cyfarfod yn ddarostyngedig i'r Rheoliadau newydd  
Covid19 ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a :- 
- bod Rhybudd o’r Cyfarfod wedi’i gyhoeddi, hefyd, roedd yr Agenda ac 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 gyda’r gwaith o wirio'r cofnodion. 

 
2. Datgan Budd 

Cyhoeddodd Mr Emyr Williams, Mr G. Iwan Jones, Mr Jonathan Cawley, Mr Emyr 
Roberts, a Ms Bethan Hughes ddiddordeb yn eitem 9 ar yr Agenda a gadawsant y 
cyfarfod wrth i'r mater gael ei drafod. Cyhoeddodd Mrs. Jo Worrall a Mrs. Anwen 
Gaffey ddiddordeb yn eitem 9 ar yr Agenda, ond fe wnaethant aros yn y cyfarfod. 

 
3. Cofnodion 

Derbyniwyd cofnodion y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 20fed 
Tachwedd 2019 a llofnododd y Cadeirydd nhw fel gwir gofnod. 

 
 Yn codi ar hynny, 
 6.  Pwysau Cyllido Diwedd Blwyddyn Llywodraeth Cymru 

Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y byddai'r Aelodau'n cael gwybod am gynigion 
cyllido pan gyflwynir yr adroddiad chwe mis nesaf. 
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10. Craffu Strategol ar gyfer 2020/21 
 Gofynnodd Cadeirydd yr Awdurdod am ddiweddariad ar Graffu Strategol yr Awdurdod 
ar gyfer 2020/21. Dywedodd y Prif Weithredwr, er bod y pandemig wedi effeithio ar y 
llinell amser, y byddai'r Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Trafnidiaeth yn cael ei wahodd i 
ystyried Adroddiad yr Ymgynghorwyr ar yr Adolygiad o Barcio a Thrafnidiaeth, cyn ei 
gyflwyno i gyfarfod nesaf o’r Gweithgor Aelodau.   
 
16. Maniffesto Ieuenctid Europarc - Adroddiad Cynnydd 
Teimlai Cadeirydd yr Awdurdod y dylid dwysáu'r maes gwaith hwn mewn ymateb i'r 
pandemig a dywedodd y Prif Weithredwr fod y llinell amser ar gyfer datblygu 
Maniffesto Ieuenctid Europarc wedi'i ohirio oherwydd effaith y pandemig ar argaeledd 
staff. 

 
4. Adroddiad Blynyddol Pennaeth yr Archwiliad Mewnol 2019/20 

Cyflwynwyd - Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol yn amlinellu barn y 
‘Gwasanaethau Archwilio Mewnol’ ar reolaethau mewnol o fewn yr Awdurdod a’r 
Cynllun Archwilio Mewnol arfaethedig ar gyfer 2020/21. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Archwilio Mewnol yr adroddiad a chadarnhaodd 
ei bod yn fodlon â safon gyffredinol dda rheolaethau mewnol yr Awdurdod yn y 
meysydd yr ymchwiliwyd iddynt yng Nghynllun Archwilio 2019/20. 
 
Ystyriodd yr aelodau yr adroddiad a gofyn am fanylion pellach fel a ganlyn:- 
-  cwestiynodd Aelod sut y gallai’r Gwasanaeth Archwilio Mewnol roi sicrwydd bod 

data incwm Plas Tan y Bwlch yn “foddhaol”, pan roedd yn amlwg bod cyfres o 
fethiannau y cyfeiriwyd atynt yn eu hadroddiad. Cofnodwyd y methiannau yn gyson 
yng nghofnodion Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch dros nifer o flynyddoedd, gan 
gynnwys diwedd y flwyddyn hon, ac yr oedd y ffigurau incwm yn dal i fod yn 
anghywir. Dywedodd Mr. Neil Martinson nad oedd, o ran llywodraethu, yn cefnogi'r 
canfyddiadau hyn, a gofynnodd i hyn gael ei gofnodi yn y cofnodion.   

- mewn ymateb, dywedwyd wrth yr Aelodau mai pwrpas yr archwiliad oedd canfod 
cywirdeb y data incwm yn yr adroddiadau a dilyn y data a gyflwynwyd yn ôl i'r 
ffynonellau perthnasol. Roedd cyfnod o 5 i 7 diwrnod wedi'i ddyrannu ar gyfer y 
gwaith, a byddai angen llawer mwy o adnoddau ar gyfer archwiliad manylach o Blas 
Tan y Bwlch. Gan fod y ffocws ar y Data Incwm, roedd y sicrwydd “boddhaol” yn 
adlewyrchu barn yr archwilydd bod rheolaethau ar waith. 

- mewn ymateb i roi sicrwydd ar sut i symud ymlaen o ran y datblygiad ym Mhlas Tan 
y Bwlch, para. 5.5 o Atodiad 2, amlinellodd hyn farn yr Archwiliad Mewnol ar y costau 
a'r amcanion incwm ychwanegol a gynhwyswyd yn adroddiad “Cynnig Datblygu Plas 
Tan y Bwlch”, roedd yn ymddangos bod yr amcangyfrifon yn rhesymol ac roedd 
rhesymeg y tu ôl i'r amcanion yn yr adroddiad, er, fe welir dro arall pa mor gywir 
ydynt. 

- Gofynnir i'r aelodau awgrymu meysydd i'w hystyried gan Archwilio Mewnol, fel rhan o 
ddull sy'n seiliedig ar risg i ystyried y risgiau mwyaf i'r Awdurdod. Roedd adroddiad 
yn cael ei gyflwyno i gyfarfod yr Awdurdod yn ddiweddarach heddiw, sy’n argymell 
trosglwyddiadau i ac o gronfeydd wrth gefn a glustnodwyd o £3.2 miliwn. Wrth nodi y 
derbyniwyd peth o'r arian yn hwyr gan Lywodraeth Cymru, yr oedd oddeutu £2.4 
miliwn yn parhau i fod heb ei wario. Ni allai'r mater hwn fod oherwydd aflonyddwch 
Covid-19 a chynigiodd yr Aelod fod hwn yn faes i'w ystyried gan y Gwasanaeth 
Archwilio Mewnol i ddarganfod pam nad yw'r arian wedi'i wario, a beth sydd angen ei 
newid.   
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- mewn ymateb i'r cais i'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol archwilio'r tanwariant sy'n 
cael ei ddwyn ymlaen yn 2019/20, gofynnodd y Prif Swyddog Cyllid i'r mater hwn 
gael ei ystyried yng nghyfarfod yr Awdurdod sydd ar ddod, o dan yr adroddiad Alldro 
Refeniw a Chyfalaf 2019/20 , a phe bai'r Aelodau'n penderfynu bwrw ymlaen, yna 
byddai trafodaethau pellach yn cael eu cynnal gyda'r Pennaeth Archwilio Mewnol. 

- gofynnodd Aelod am eglurhad ynghylch pam yr oedd Yr Ysgwrn wedi'i gynnwys yng 
Nghynllun Archwilio Mewnol 2020/21. Mewn ymateb, dywedwyd wrth yr Aelodau fod 
Yr Ysgwrn wedi cael ei ddewis i'w gynnwys gan fod y prosiect bron wedi'i gwblhau a 
gallai'r archwiliad ddarparu mewnwelediad defnyddiol i'r hyn a oedd wedi mynd yn 
dda a'r hyn nad oedd wedi mynd yn dda, ac i ddysgu gwersi ar gyfer prosiectau yn y 
dyfodol. Cadarnhaodd y Pennaeth Archwilio Mewnol y byddai'r Cynllun Archwilio 
Mewnol, yn y dyfodol, yn cynnwys datganiad yn amlinellu pwrpas yr archwiliad yn y 
golofn reswm. 

- Gofynnodd yr aelodau hefyd am arweiniad ar sut y byddai'r archwiliad yn cael ei 
gynnal, a fyddai angen i'r Tîm Archwilio gael mynediad i Swyddfa'r Parc 
Cenedlaethol, ac effaith bosibl Covid-19 ar gwmpas y gwaith ac ar yr amserlen. 
Mewn ymateb, dywedwyd wrth yr Aelodau na fyddai'r gwaith yn dechrau tan fis Medi 
gan fod gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol rwymedigaethau blaenorol gyda 
sefydliadau eraill. Cytunwyd ar yr amserlen gyda swyddogion ymlaen llaw, a gallai 
argaeledd gwybodaeth electronig a gweithio o bell trwy Zoom a MTeams fod yn fwy 
effeithlon yn y tymor hir. 
 

Diolchodd y Cadeirydd, ar ran yr Aelodau, i'r Pennaeth Archwilio Mewnol am ddod i 
gyflwyno'r Adroddiad Blynyddol. 
 
PENDERFYNWYD 
1. derbyn yr adroddiad fel “Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Archwilio 

Mewnol” yn unol â gofynion Safonau Archwilio Mewnol y Sector 
Cyhoeddus ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20. 

2.  derbyn y Cynllun Archwilio Gweithredol ar gyfer y cyfnod cyfrifyddu 
2020/21, yn amodol ar ei newid mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth 
Archwilio Mewnol, y Prif Weithredwr, y Prif Swyddog Cyllid, y 
Cyfarwyddwr Corfforaethol a / neu'r Pennaeth Cyllid. 

 
5. Cofnodion Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch 

Cyflwynwyd - Cofnodion cyfarfodydd Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch a gynhaliwyd ar 
16 Hydref a 20fed Tachwedd 2019, a 5ed Chwefror 2020, er gwybodaeth. 
 
PENDERFYNWYD nodi'r cofnodion. 

 
6.  Rhaglen Waith Gorfforaethol 2019/20 
 Cyflwynwyd - Y pedwerydd Adroddiad Cynnydd ar gyfer chwarter olaf 2019/20. 
  

 Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad yn 
manylu ar Gynnydd yr Awdurdod yn erbyn amcanion am y cyfnod hyd at 31 Mawrth 
2020. Adroddodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ar gynnydd mewn 
dangosyddion coch, rhai ohonynt oherwydd effeithiau Covid-19 ar waith yr Awdurdod 
yn ystod y chwarter hwn. 

 
 Ein Cymunedau 
 Yn codi ar hynny, cododd aelod bryder bod y mesur cyntaf (tudalen 38 o'r adroddiad) 

yn cyfeirio at brosiect a ddylai fod wedi'i gwblhau erbyn mis Rhagfyr 2019. Ni ellid 
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defnyddio’r rheswm na chafodd ei gyflawni i Covid-19, a gofynnwyd i'r swyddogion fod 
yn fwy agored a gonest am unrhyw anawsterau, fel y gallai'r Aelodau ddeall yn well 
beth yw'r problemau. Mewn ymateb, esboniodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol fod swyddogion wedi cael problemau wrth gyflawni yn ystod chwarteri 1-
3 y disgwylid iddynt gael eu datrys erbyn chwarter 4.  

 Cytunodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol bod angen darparu gwell 
esboniadau a chytuno i gyfleu'r angen i swyddogion ddarparu mwy o eglurder yn y 
dyfodol. 
Rhoddodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fanylion pellach ar “Fesur budd 
economaidd i economi leol gweithgareddau seiliedig ar Brosiect yr Awdurdod” 
(tudalen 38) a dywedodd fod ymgynghorwyr allanol bellach wedi'u comisiynu i 
gyflawni'r gwaith hwn, a oedd wedi cael ei oedi gan nad oedd swyddogion wedi gallu 
cyfarfod â'r ymgynghorwyr cyn diwedd 2019. Roedd y gwaith bellach ar y gweill a 
byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Aelodau ym mis Hydref / Tachwedd 2020.   
 
Mewn ymateb i gwestiwn ar geisiadau am fastiau telathrebu (tudalen 40 o’r 
adroddiad), cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod swyddogion yn 
pwysleisio'r angen i ddarparwyr ganiatáu i'r cymunedau lleol ddefnyddio'r mastiau ar 
gyfer band eang ac ati, lle mae hyn yn bosibl. 
 
Wrth “ddiffinio ein rhanddeiliaid a’r ffyrdd a’r dulliau mwyaf effeithiol o gyfathrebu â 
nhw” (tudalen 41), roedd aelod yn teimlo na ddylai swyddogion roi gormod o bwyslais 
ar ymchwil Prifysgol Caergrawnt gan nad oedd yn seiliedig ar dystiolaeth. Roedd yr 
Aelod wedi codi'r mater mewn cyfarfod blaenorol, ac yn pryderu bod yr ymchwil yn 
ddiffygiol. Nid oedd yn sampl ar hap nac yn sampl gynrychioliadol, gan fod 47% o'r 
holl ymatebwyr wedi gwneud gwaith gwirfoddol yn y Parc Cenedlaethol. Roedd yn 
dderbyniol cyfeirio at yr ymchwil, ond gofynnwyd i swyddogion wirio'r fethodoleg a 
ddefnyddiwyd a hefyd sefydlu methodoleg ar gyfer arolygon yn y dyfodol. 
 
Cydbwyso ein Adnoddau a'n hymdrechion 
Gofynnodd Aelod pam mai dim ond 75% o staff yr Awdurdod a gafodd eu gwerthuso 
yn ystod y 12 mis diwethaf (tudalen 66 o'r adroddiad). Dywedodd swyddogion fod 
gwaith ar y gweill i fynd i'r afael â'r broblem gyda'r Penaethiaid Gwasanaethau 
perthnasol. Awgrymodd Aelod, yn ogystal â gweithio gyda'r Penaethiaid 
Gwasanaethau, y dylai uwch swyddogion asesu'r broses i sicrhau ei bod yn hawdd ei 
defnyddio. 
 
Yn codi ar hynny, atgoffodd y Prif Weithredwr yr Aelodau eu bod hefyd yn destun 
Adolygiadau Datblygiad Personol (tudalen 67 o'r adroddiad) a gofynnodd y Cadeirydd 
i'r aelodau ystyried ffyrdd y gallai'r Awdurdod ddarparu Datblygiad Aelodau yn y 
dyfodol. 
 
PENDERFYNWYD derbyn adroddiad terfynol ar y Rhaglen Waith Gorfforaethol 
2019/20, fel y'i cyflwynwyd. 
 

7. Dangosyddion Perfformiad 2019/20: Pedwerydd Chwarter a Chanlyniadau 
Blynyddol 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i drafod 
canlyniadau Dangosyddion Perfformiad 2019/20. 
 

Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad, a 
ystyriodd yr Aelodau hwn yn fanwl. 
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Dangosyddion Perfformiad Lleol: 
Iechyd a Lles (3ch) 
Gofynnodd aelod am wybodaeth bellach am berthynas yr Awdurdod â'r Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus. Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai adroddiad 
diweddaru yn cael ei gyflwyno i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a 
chadarnhaodd fod y dangosyddion, sy'n cyfeirio at y Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus, wedi'u tynnu o'r Rhaglen Waith Gorfforaethol eleni, ar wahân i un maes, 
sef y Gymraeg. Cytunodd y Prif Weithredwr y dylai'r Rhaglen Waith Gorfforaethol yn y 
dyfodol gynnwys dangosyddion y gall yr Awdurdod eu cyflawni yn unig.   
 
Dangosyddion Corfforaethol (CHR/002) 
Trafododd yr Aelodau a'r Swyddogion y cynnydd yn nifer yr absenoldebau salwch 
tymor hir o'i gymharu â 2018/19. Dywedodd y Pennaeth Personél fod hyn yn 
ymwneud â nifer fach o staff ar absenoldebau salwch tymor hir, pob un ohonynt yn 
cael eu cefnogi gan dystysgrifau meddygol gan eu meddyg teulu. Dywedodd y 
Pennaeth Personél ymhellach fod absenoldebau salwch yr Awdurdod ar gyfer 
chwarter cyntaf 2020/21 wedi gostwng yn sylweddol, gan fod llawer o staff yn gweithio 
gartref oherwydd pandemig Covid-19 a hefyd oherwydd y cynllun seibiant. 
 
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad ac aros am adroddiad diweddaru ar 
berthynas yr Awdurdod â'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i gyfarfod nesaf 
y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau. 

 
8.     Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24 

Cyflwynwyd - Adroddiad ar y cyd gan y Pennaeth Personél a'r Pennaeth 
Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer i gyflwyno'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar 
gyfer 2020/24. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer yr adroddiad 
ac, mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd nad oedd gan yr Awdurdod unrhyw 
ddylanwad ar broses benodi Llywodraeth Cymru. Wrth nodi bod angen i'r Awdurdod 
fod yn rhagweithiol, roedd Cynllun Mentora cynharach wedi nodi ac annog 
ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol - ni chafodd hyn unrhyw 
ddylanwad ar y broses benodi.  
 
Dywedodd y Prif Weithredwr fod Llywodraeth Cymru yn edrych ar, ac wedi newid, y 
broses benodi ar gyfer rhai cyrff cyhoeddus. Er bod penodiadau i'r Awdurdod am 
ddau gyfnod o 4 blynedd ar hyn o bryd, efallai na fydd hyn yn wir bellach, a dylai'r 
Aelodau fod yn ymwybodol nad oedd unrhyw sicrwydd ar gyfer y dyfodol. 
 
Cytunodd yr aelodau a’r swyddogion y dylai’r Awdurdod weithio tuag at gael 
mesurau ar waith i annog demograffig iau, ac i barhau gyda’r gwaith i fabwysiadu 
Maniffesto Ieuenctid. 
  
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a chymeradwyo'r Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol 2020-24. 
 

9. Datganiad Polisi Tâl 2020/21 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Personél i Aelodau gymeradwyo'r 

Datganiad Polisi Tâl ar gyfer 2020/21 a derbyn yr Adroddiad Polisi Tâl ar gyfer 
2019/20. 
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Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Personél yr adroddiad a'r cefndir a nododd 
gywiriad i adroddiad Cymru gan fod Adroddiad Blynyddol y Polisi Tâl ar gyfer 
2019/20 ac nid 2018/19 fel y nodwyd yn yr argymhelliad. Dywedwyd wrth yr 
aelodau nad oedd y dyfarniad cyflog ar gyfer 2020/21 wedi'i gytuno eto, a bod yr 
Undebau Llafur yn trafod cynnig o 2.75% ar hyn o bryd. 

 
Yn codi ar hynny, ac mewn ymateb i gwestiwn gan Aelod, dywedodd y Pennaeth 
Personél fod manylion pellach am nifer y staff sy'n derbyn pob gradd tâl wedi'u 
cynnwys fel rhan o adroddiad blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol.  
 

 PENDERFYNWYD  
1. cymeradwyo'r Datganiad Polisi Cyflogau ar gyfer 2020/21. 
2. cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Polisi Cyflog ar gyfer 2019/20. 

 
10. Safonau’r Iaith Cymraeg 

 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer ynghyd 
ag Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg 2019/20 yr Awdurdod. 

 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer yr adroddiad 
ac mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd fod holl staff yr Awdurdod yn cael 
cyfleoedd i fynychu cyrsiau gwella iaith Cymraeg (Gloywi Iaith). 

 
Cytunodd y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer hefyd i drafod dyluniad 
posteri ac arwyddion yr Awdurdod gyda'r tîm dylunio graffig i sicrhau bod yr Iaith 
Gymraeg i'w gweld yn glir. 
 
Gofynnodd aelod am wybodaeth bellach ar sut mae'r Awdurdod yn Hyrwyddo 
Safonau'r Gymraeg (para. 5.1). Dywedodd y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal 
Cwsmer fod gan yr Awdurdod strategaeth a chynllun gweithredu i annog a 
chynyddu'r defnydd o'r Gymraeg trwy weithgareddau yn y gymuned, ond nid oes 
ganddo unrhyw ddylanwad uniongyrchol. Gosodwyd y targed fel gofyniad gan 
Gomisiynydd y Gymraeg. 
 

 PENDERFYNWYD cymeradwyo'r adroddiad ac awdurdodi'r Pennaeth 
Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer i gyhoeddi Adroddiad Monitro Safonau Iaith 
Cymru 2019/20 ar wefan yr Awdurdod. 

 
11.    Ymgynghoriad Cynllun Eryri 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Rheolwr Partneriaethau ar ymgynghoriad cyhoeddus 
terfynol Cynllun Eryri (Cynllun Rheoli newydd y Parc Cenedlaethol) ynghyd â 
chyflwyniad fideo. 
 
Adroddwyd - Amlinellodd y Rheolwr Partneriaethau ganlyniad yr ymgynghoriad trwy 
gyflwyniad fideo. Rhoddwyd crynodeb o'r prif ganfyddiadau i'r aelodau a 
chynghorwyd hwy ar yr ychwanegiadau a'r diwygiadau a wnaed yn dilyn yr 
ymgynghoriad. Hefyd, byddai’r adborth o ymateb yr Aelodau i adroddiad y 
Cadeirydd “Eryri a’r Normal Newydd” yn cael ei ymgorffori ac os oedd gan Aelodau 
unrhyw gwestiynau pellach, dylid eu hanfon ymlaen drwy’r Swyddog 
Gwasanaethau Aelodau i’r Rheolwr Partneriaethau ymateb. 
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Ystyriodd yr aelodau'r adroddiad yn fanwl a gwneud y sylwadau a ganlyn:- 
-     roedd angen prawf ddarllen y ddogfen ymhellach i gywiro gwallau gramadegol. 
-    codwyd pryderon bod enwau lleoedd Cymreig yn cael eu cyfieithu a chytunodd yr 

aelodau y dylid trafod y mater mewn cyfarfod o'r  Gweithgor Aelodau yn fuan. 
-    roedd Aelod o'r farn y dylid cael cyfle pellach i drafod canlyniadau mesuradwy cyn 

i'r adroddiad terfynol gael ei gyflwyno i'w gymeradwyo gan yr Awdurdod ym mis 
Medi. Teimlai'r Prif Weithredwr y byddai'n anodd rhoi canlyniadau mesuradwy i 
Gynllun Eryri oherwydd natur y ddogfen a chynghorodd y byddai'n trafod y mater 
ymhellach gyda'r Rheolwr Partneriaethau. 

-    roedd Aelod yn teimlo ei bod yn ddiangen sefydlu grŵp tasg a gorffen trafnidiaeth 
pellach yn 2022 gan y gallai'r Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Trafnidiaeth barhau i 
edrych ar faterion trafnidiaeth ehangach. Nodwyd bod aelodaeth o'r Grŵp Tasg a 
Gorffen yn destun penodiadau yn y dyfodol. 

 
PENDERFYNWYD  
1. nodi cynnydd ar gynhyrchu'r Cynllun. 
2.  cyflwyno adroddiad i gyfarfod buan o Weithgor yr Aelodau mewn 

perthynas â chyfieithu enwau lleoedd Cymreig.  
 
 
 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.45 
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TAFLEN WEITHREDU – ACTION SHEET 

PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU – 14.11.2018 

EITEM RHIF. A 
THEITL 

PENDERFYNIADAU / ARSYLWADAU GWEITHREDIADAU SWYDDOG 
CYFRIFOL 

DIWEDDARIAD neu 
DYDDIAD CWBLHAU 

DILEU O’R 
DAFLEN 

WEITHREDU 
7 – Rhaglen 
Waith 
Gorfforaethol 
2018-19 

PENDERFYNWYD aros am 
adroddiad pellach ar berthynas 
yr Awdurdod yn y dyfodol gyda 
Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus 
Gwynedd/Ynys Môn a 
Chonwy/Sir Ddinbych ar ôl 
iddynt fabwysiadu Cynlluniau 
Gweithredu ar gyfer cyflawni eu 
cynlluniau lles. 

Y Prif Weithredwr i gyflwyno 
adroddiad maes o law. 

PW Cyflwynir adroddiad i'r 
Gweithgor ym mis Hydref. 

Gan fod y gwaith yn parhau, 
bydd yr adroddiad yn cael ei 
chyflwyno i gyfarfod nesaf y 
Pwyllgor Perfformiad ac 
Adnoddau ar 25.03.20. 

CWBLHAWYD 

IA 

EITEM RHIF 6
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TAFLEN WEITHREDU – ACTION SHEET 

PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU – 27.03.2019  

EITEM RHIF. A 
THEITL 

PENDERFYNIADAU / ARSYLWADAU GWEITHREDIADAU SWYDDOG 
CYFRIFOL 

DIWEDDARIAD neu 
DYDDIAD CWBLHAU 

DILEU O’R 
DAFLEN 

WEITHREDU 
7 - 2018/19 
Diweddariad ar 
y Gyllideb 

PENDERFYNWYD cyflwyno 
adroddiadau pellach fel yr 
amlinellwyd. 

1.  adroddiad i ail-werthuso’r  
    cynllun ariannol tymor canolig. 
 
 
 
2.  sefydlu Gweithdy i  
     flaenoriaethu deg prosiect  
     pwysicaf yr Awdurdod yn barod  
     at pan fydd gan Lywodraeth 
     Cymru gyllid ychwanegol  
     pellach yn 2019/20. 
 
3.  adroddiad ar yr arian   
    ychwanegol, yr adolygiad    
     cynhwysfawr o wariant a Brexit  
     yn cael eu cyflwyno i gyfarfod  
     nesaf y Pwyllgor Perfformiad ac 
     Adnoddau ym mis Gorffennaf. 
 

PW / DE / ER 
 
 
 
 
PW 
 
 
 
 
 
 
PW 

Cyflwynwyd adroddiad i'r 
Awdurdod ym mis Chwefror 
2020. 

CWBLHAWYD 
 
Adroddiad wedi'i gyflwyno i'r 
Gweithgor Aelodau ym mis 
Hydref 2019. 

CWBLHAWYD 
 
 
 
I'w gyflwyno i'r Pwyllgor 
Perfformiad ac Adnoddau ym 
mis Gorffennaf 2019 
 
Ddim yn gyraeddadwy - mae 
swyddogion yn gofyn am gael 
ei dynnu o'r Daflen 
Gweithredu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IA 
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TAFLEN WEITHREDU – ACTION SHEET 

 

PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU – 24.07.2019  

EITEM RHIF. A 
THEITL 

PENDERFYNIADAU / ARSYLWADAU GWEITHREDIADAU SWYDDOG 
CYFRIFOL 

DIWEDDARIAD neu 
DYDDIAD CWBLHAU 

DILEU O’R 
DAFLEN 

WEITHREDU 
13. Rhaglen  
Waith  
Gorfforaethol  
2018/19 
 

PENDERFYNWYD derbyn adroddiad 
terfynol Rhaglen Waith  
Corfforaethol 2018/19, fel y’i 
cyflwynwyd. 
 

Adolygu’r Amcanion Gwella ar 
gyfer 2020/21. 

PW / GIJ / JC Cychwyn ar y gwaith yn ystod 
yr Haf 2019 
 
Mae'r aelodau wedi cytuno i 
ohirio'r adolygiad. 
 
Cynhaliwyd ymgynghoriad 
anffurfiol ac adroddwyd ar y 
canlyniad i'r Gweithgor 
Aelodau ar 21.10.20. 
 
Cyflwynwyd adroddiad 
pellach i'r Pwyllgor 
Perfformiad ac Adnoddau ar 
18.11.20. cyn ymgynghoriad 
ffurfiol gyda phartneriaid a 
rhanddeiliaid. 
 
 
 

 
 

NA 
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TAFLEN WEITHREDU – ACTION SHEET 

PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU – 20.11.2019  

EITEM RHIF. A 
THEITL 

PENDERFYNIADAU / ARSYLWADAU GWEITHREDIADAU SWYDDOG 
CYFRIFOL 

DIWEDDARIAD neu 
DYDDIAD CWBLHAU 

DILEU O’R 
DAFLEN 

WEITHREDU 
6. Pwysau Cyllido 
Diwedd Blwyddyn 
Llywodraeth 
Cymru 

PENDERFYNWYD y dylai 
adroddiadau yn y dyfodol gynnwys 
gwybodaeth fanylach ar bob llinell i 
roi cefndir byr, rhesymeg ac 
eglurhad i'r Aelodau ar y bidiau 
cymeradwy. 
 

Y Prif Weithredwr i gyflwyno'r 
adroddiad. 

PW Ar y gweill NA 

8.  Rhaglen Waith 
Gorfforaethol 
2019-20 

PENDERFYNWYD aros am 
adroddiad diweddaru gan y 
Pennaeth Ymgysylltu ar 
Strategaeth Wirfoddoli’r 
Awdurdod. 
 

Y Pennaeth Ymgysylltu i 
gyflwyno’r adroddiad 
diweddaru. 

HP Strategaeth Gwirfoddoli 
Ddrafft i'w gyflwyno i'r Tîm 
Rheoli ym mis Tachwedd, ac 
i’r aelodau maes o law. 

NA 

10. Craffu 
Strategol ar gyfer 
2020/21 

PENDERFYNWYD bod y Grwpiau 
Tasg a Gorffen sydd newydd eu 
sefydlu i gytuno ar y briff ar gyfer 
Rheoli Traffig a Chyfrif Carbon ac 
adrodd yn ôl i’r Gweithgor Aelodau 
yn y dyfodol i’w ystyried ac enwebu 
aelod arweiniol. 
 

I symud ymlaen fel yr 
amlinellwyd. 

PW Adroddiad yn cael ei 
chyflwyno i'r Pwyllgor 
Perfformiad ac Adnoddau ym 
mis Tachwedd 2020. 
 

CWBLHAWYD. 

 
 
 

IA 
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TAFLEN WEITHREDU – ACTION SHEET 

PWYLLGOR PERFFORMIAC AC ADNODDAU – 15.07.2020 

EITEM RHIF. A THEITL PENDERFYNIADAU / 
ARSYLWADAU 

GWEITHREDIADAU SWYDDOG 
CYFRIFOL 

DIWEDDARIAD neu 
DYDDIAD CWBLHAU 

DILEU O’R 
DAFLEN 

WEITHREDU 
7. Dangosyddion 
Perfformiad 2019/20:  
Pedwerydd Chwarter a 
Chanlyniadau Blynyddol. 
 

PENDERFYNWYD aros am  
adroddiad diweddaru ar  
berthynas yr Awdurdod â'r  
Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus i gyfarfod nesaf y 
Pwyllgor Perfformiad ac  
Adnoddau. 
 

Y Prif Weithredwr i gyflwyno'r 
adroddiad. 

PW Adroddiad yn cael ei 
chyflwyno i’r Pwyllgor 
Perfformiad ac Adnoddau ar 
18.11.20. 
 

CWBLHAWYD 
 

 
 

IA 

11. Ymgynghoriad 
Cynllun Eryri 

PENDERFYNWYD cyflwyno 
adroddiad i gyfarfod buan o 
Weithgor yr Aelodau mewn 
perthynas â chyfieithu enwau 
lleoedd Cymreig. 

Y Pennaeth Treftadaeth 
Ddiwylliannol i gyflwyno'r 
adroddiad. 

NJ Gweithgor Aelodau ar 
21.10.20. wedi derbyn 
adroddiad gan y Pennaeth 
Treftadaeth Ddiwylliannol. 
‘Roedd Comisiynydd yr Iaith 
Gymraeg wedi’i wahodd i 
fynychu a bu iddo gymryd 
rhan yn y sesiwn drafod. 

CWBLHAWYD. 
 

 
 

IA 
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EITEM RHIF 7

16
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                                                                      EITEM RHIF 8 
   
CYFARFOD: 

 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau  
 

 
DYDDIAD:  

 
18 Tachwedd, 2020 
 

 
TEITL: 
 

 
AMCANION STRATEGOL a LLES 2021-26 

 
AWDUR: 

 
Prif Weithredwr 
 

 
PWRPAS:             1. 
 
 
                                2. 
 

 
Er mwyn i’r aelodau fabwysiadu Amcanion Strategol a 
Lles drafft ffurfiol ar gyfer y cyfnod 2021 i 2026. 
 
I'r Aelodau gymeradwyo ymgynghoriad ffurfiol gyda 
rhanddeiliaid a phartneriaid ar yr Amcanion Strategol a 
Lles drafft ar gyfer y cyfnod 2021 i 2026. 

 
 

1. CEFNDIR: 
 

1.1. Ym mis Mawrth 2019, cytunodd yr Awdurdod i adolygu ei amcanion strategol a 
lles, a llinell amser i fabwysiadu Cynllun Corfforaethol newydd ar gyfer y cyfnod 
2020-25. Roedd aelodau’r Awdurdod wrth wneud hynny eisiau sicrhau bod yr 
Awdurdod yn gallu mynd i’r afael yn well â’r blaenoriaethau a nodwyd ar gyfer 
tirweddau dynodedig Cymru (Gwerthfawr a Chydnerth) gan Lywodraeth Cymru 
yn ei amcanion a’i Gynllun Corfforaethol. Roedd yr aelodau hefyd eisiau i'r 
cynllun corfforaethol adlewyrchu gwaith yr Awdurdod yn well a gallu mynd i'r 
afael ag effeithiau Covid ar waith yr Awdurdod. Yna newidiwyd y llinell amser 
raglenedig y cytunwyd arni ac felly bydd yr amcanion strategol a lles ar gyfer y 
cyfnod 2021-26. 
 

1.2. Yn y cyfnod hwn, mae aelodau wedi ystyried mabwysiadu amcanion strategol a 
lles yr Awdurdod sawl gwaith: yn yr Awdurdod, y Pwyllgor Perfformiad ac 
Adnoddau, fe gynullwyd grŵp tasg a gorffen, mewn Gweithgorau ac mewn 
gweithgorau wedi'u hwyluso. Amgaeir y llinell amser yn Atodiad 1. 

                           
1.3 Ar y 15fed o Orffennaf, cytunodd a chymeradwyodd yr Awdurdod amcanion 

strategol a lles ar sail ymgynghori anffurfiol â rhanddeiliaid dros gyfnod yr haf. 
Yn y Gweithgor ar 21 Hydref derbyniodd yr Aelodau adroddiad yn rhoi adborth 
ar yr ymgynghoriad anffurfiol ac yn argymell (gydag un gwelliant) y dylai'r 
Awdurdod ymgynghori'n ffurfiol ar yr amcanion hynny.  

    
1.4 Mae'r Awdurdod wedi cytuno o'r blaen y byddai'r Gweithgor ar 21.10.20 yn 

ystyried canlyniad yr ymgynghoriad anffurfiol ac i ddirprwyo awdurdod Y 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau i fabwysiadu’r amcanion strategol a lles 
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drafft yn ffurfiol ar gyfer y cyfnod 2021-26 a'u cymeradwyo ar gyfer 
ymgynghori'n ffurfiol â rhanddeiliaid. 

 
2.    AMCANION STRATEGOL A LLES 2021-26 A CHYNLLUN CORFFORAETHOL 

2021-22  
 

2.1 Dylid cadarnhau anghymhwysiad y mesur Llywodraeth Leol erbyn diwedd y 
flwyddyn ariannol hon. Fel Awdurdod, mae angen i ni nawr ddangos gwerth am 
arian a gwelliant parhaus trwy adrodd yn erbyn Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol 2015. Fel y trafodwyd yn flaenorol gydag aelodau, dylai hyn hwyluso 
aliniad gwell o waith yr Awdurdod â'r cynllun corfforaethol, mecanweithiau 
adrodd a sefydlu amcanion realistig a CAMPUS ar gyfer rhaglenni gwaith 
blynyddol. 

 

2.2 Yn dilyn yr ymgynghoriad ffurfiol, bydd swyddogion wedyn yn coladu'r holl 
adborth, yn dwyn ynghyd yr amcanion Strategol a Lles terfynol, ac yn adrodd 
arnynt er mwyn i'r aelodau eu cymeradwyo'n derfynol. Ar ôl eu mabwysiadu’n 
ffurfiol gall gwaith paratoi ar y Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2021/22 
ddigwydd. 

 

2.3 Yn y Flwyddyn Newydd bydd swyddogion yn drafftio’r rhaglen waith flynyddol 
ar gyfer 2021/22 a fydd yn cael ei gyrru gan yr amcanion strategol a lles ac 
mae aelodau’n dymuno i’r rhaglen waith adlewyrchu mwy o waith craidd yr 
Awdurdod. Mae angen i'r Awdurdod fabwysiadu ei gynllun corfforaethol yn 
ffurfiol ar gyfer 2021/22 erbyn diwedd Ebrill 2021. Bydd gan aelodau gyfle i 
ystyried y rhaglen ddrafft cyn ei mabwysiadu'n ffurfiol ym mis Ebrill.  

 

2.4 Yr her ar gyfer ddull gweithredu wedi'i hadnewyddu tuag at gynllun 
corfforaethol yw gosod Dangosyddion Perfformiad ystyrlon a gosod amcanion 
CAMPUS. Yn y flwyddyn gyntaf wrth ddatblygu’r cynllun corfforaethol, sydd 
wedi'i osod yn erbyn amcanion newydd, a pheidio â gorfod adrodd fel 
Awdurdod gwella o dan y mesur Llywodraeth Leol, bydd angen cydnabod 
gwaith presennol yr Awdurdod fel llinell sylfaen i ddatblygu arno yn y 
blynyddoedd dilynol.  

 

3. AMCANION STRATEGOL A LLES 2021-26 
  

3.1 Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae aelodau wedi datblygu amcanion 
strategol a lles gan ganolbwyntio ar dri chanlyniad, dau ohonynt yn wynebu 
tuag allan ac un yn wynebu tuag i mewn sydd a wnelo sut mae'r Awdurdod 
am weithredu. 

 

3.2 Mae'r gweithgor ar 21 Hydref yn argymell y canlynol i'w mabwysiadu gan yr 
Awdurdod: 

 

 Amgylcheddau Cydnerth: 
1. Gwella rheolaeth hamdden a mynd i'r afael ag 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 senarios rheoli tir ar ôl Brexit, 
5. Mynd i'r afael â'r dirywiad mewn natur. 
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 Cymunedau Cydnerth: 
    

1. Cynnal a chynyddu ansawdd bywyd preswylwyr, 
2. Cefnogi pobl ifanc, 
3. Gwerth twristiaeth 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 i waith y 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 i waith y parc 

Cenedlaethol. 
 
 
4. ARGYMHELLION: 
 
4.1 I'r aelodau nodi cyngor Gweithgor Aelodau ar 21 Hydref 2020. 
 
4.2 I aelodau fabwysiadu'r Amcanion Strategol a Lles drafft ar gyfer 2021-26 at 

ddibenion ymgynghoriad ffurfiol fel yr amlinellir ym mharagraff 3. 
 
 

JO/Cmttee/P&R/Objectives 2021-26 
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ATODIAD 1. 
 

 
Gwanwyn, 2019 

 
Ymgysylltiad cychwynnol â Phenaethiaid Gwasanaeth 

 
Haf, 2019 
 

Ymgysylltu Aelodau a Staff i drafod cynigion ar gyfer Amcanion 
Llesiant ac opsiynau cwmpas ar gyfer cynnwys blaenoriaethau'r 
adroddiad “Gwerthfawr a Chydnerth” 

 
Medi, 2019  
 

 
Gweithgor Aelodau wedi'i Hwyluso i gwmpasu Amcanion llesiant 
posibl (at ddibenion ymgysylltu). 

 
Tachwedd, 2019 

Cadarnhau llinell amser diwygiedig ar gyfer mabwysiadu Amcanion 
Llesiant newydd. 

 
Gaeaf 2019/20 
 

 
Gweithgor Aelodau pellach wedi'i Hwyluso i gwmpasu Amcanion 
Llesiant. 

 
Gwanwyn 2020 
 

 
Gweithgorau / grwpiau tasg a gorffen i ystyried yr Amcanion 
Llesiant ymhellach. 

 
Meh / Gorff 2020 
 

Aelodau (Awdurdod neu'r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau) yn 
cymeradwyo Amcanion Lles ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid gan 
gynnwys staff, partneriaid, Llywodraeth Cymru, Cynghorau 
Cymunedol, y sector wirfoddol, y sector breifat ac eraill. 

 
Medi neu mis Tachwedd 
2020 

Aelodau yn ystyried ymatebion i'r ymgynghoriad a chytuno ar 
flaenoriaethau drafft y gwasanaeth, amcanion gwella ac amcanion* 
lles. 

Tachwedd / Rhagfyr 2020    
Ymgynghoriad Ffurfiol â rhanddeiliaid 

 
Yn gynnar ym mis 
Chwefror, 2021 

 
Cyfarwyddwyr a Phenaethiaid Gwasanaeth yn ystyried ymatebion 
i'r ymgynghoriad, paratoi drafft terfynol o'r Amcanion gwella * ac 
amcanion lles ac i lunio rhaglen waith yn seiliedig ar hynny. 
Bydd angen mewnbwn Swyddog Archwilio Cymru ar yr adeg hon. 

 
Yn gynnar ym mis 
Mawrth, 2021 

 
Gweithgor Aelodau i ystyried y drafft terfynol. 

 
Mawrth 2021, Pwyllgor 
P&A 

 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau (ar ran yr Awdurdod) i 
fabwysiadu'r amcanion gwella* a'r Amcanion llesiant ar gyfer 2021-
26. Mae hyn yn caniatáu i'r Cynllun Corfforaethol gael ei baratoi i'w 
fabwysiadu gan gyfarfod yr Awdurdod ym mis Ebrill 2021. 
Bydd y Cynllun yn cynnwys datganiad yn egluro sut mae'r 
amcanion yn helpu'r Awdurdod i gyflawni'r nodau llesiant, a sut y 
cymhwysodd yr egwyddorion datblygu cynaliadwy.  

 
Ebrill 2021 

 
Awdurdod yn mabwysiadu'r Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2021-22. 
 

 
* Gellir anghymhwyso Mesur Llywodraeth Leol erbyn Ebrill 2021. 
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                                                                               EITEM RHIF 9 
 

 
CYFARFOD 

 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau  
 

 
DYDDIAD  

 
18 Tachwedd 2020 
 

 
TEITL 
 

 
RHAGLEN WAITH CORFFORAETHOL 2020-21 

 
ADRODDIAD GAN 
 

 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 

 
PWRPAS 
 

 
Adroddiad cynnydd Chwarter Un a Dau ar gyfer 2020-21 

 
1. CEFNDIR 
 
1.1 Ynghlwm mae adroddiad ar y Rhaglen Waith Corfforaethol yn amlinellu manylion 

cynnydd sydd wedi ei wneud gan yr Awdurdod yn y wahanol brosiectau / 
gweithredoedd gwelliant a  gytunwyd ar gyfer chwarter  un a dau (01 Ebrill hyd at 
30 Medi 2020). 

 
1.2 Mae’r adroddiad yn dangos crynodeb o’r cynnydd sydd wedi ei wneud ar y 
 prosiectau / mentrau sy’n berthnasol i Amcanion Gwelliant yr Awdurdod. 
 
1.3 Bydd Swyddogion yn bresennol yn y cyfarfod i gyflwyno gwybodaeth bellach 

os bydd angen. 
 
2. ARGYMHELLIAD  
 
2.1 Archwilio a thrafod y Rhaglen Waith Corfforaethol ynghlwm 
 
3. PAPURAU CEFNDIROL 
 
3.1 Rhaglen Waith Corfforaethol 2020-21:  Adroddiad Cynnydd Chwarter 1 a 2.   
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Statws:  Wedi symud ymlaen o fewn       I’w symud ymlaen yn y chwarter(i)  Heb ei symud ymalen a/neu ni fydd 
  yr amserlen a/neu wedi ei gwblhau   nesaf ar gyfer ei gwblhau erbyn       wedi ei gwblhau erbyn Mawrth      

 Mawrth, 2021        2021    
* Swyddog sy’n Arwain

AMCANION LLESIANT A GWELLIANT 2020-21 :  RHAGLEN WAITH 
Diweddariad Chwarteri 1 a 2 :  Mawrth – Medi, 2020 

1. EIN CYMUNEDAU

GWEITHIO GYDA'N CYMUNEDAU I DDATBLYGU LLES ECONOMAIDD, DIWYLLIANNOL A CHYMDEITHASOL ERYRI 

Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

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

Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol Amserlen Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

Er mwyn sicrhau bod Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl yn darparu asesiad o berfformiad yr 
Awdurdod o ran tai fforddiadwy – gan gynnwys lle bo hynny’n briodol unrhyw gamau i fynd i’r afael 
â thargedau na chafodd eu cyrraedd 

Trwy 
2020-21 Rheolwr 

Cynllunio 

Ch. 1-2 Mae Llywodraeth Cymru wedi gohirio cyflwyno Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl tan Hydref 2021. Er gwaethaf 
hyn mae Adroddiad Monitro Blynyddol Dros Dro yn cael ei baratoi a fydd yn cael ei gyflwyno i Weithgor Aelodau 
yn gynnar yn 2021. 

Ch. 3 
Ch.4 

9 ATODIAD
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Statws:         Wedi symud ymlaen o fewn                                            I’w symud ymlaen yn y chwarter(i)                            Heb ei symud ymalen a/neu ni fydd 
                        yr amserlen a/neu wedi ei gwblhau                                nesaf ar gyfer ei gwblhau erbyn                                 wedi ei gwblhau erbyn Mawrth                                          
                                                                                                               Mawrth, 2021                                                              2021    
*  Swyddog sy’n Arwain  
 
                 
 
 

Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

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

 
Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Cydweithio gydag asiantaethau datblygu economaidd, gan gwynnwys awdurdodau lleol i weithio 
tuag at gydnerthedd economaidd lleol a chyfleoedd economaidd, gan gynnwys 
 Cefnogi mentrau o fewn y strategaethau twf rhanbarthol sy’n gwella cysylltedd digidol, wrth ddiogelu’r 

dirwedd 
 Gweithio gyda’r adrannau datblygu economaidd o fewn cynghorau lleol i ddatblygu cyfleoedd a rennir 

sy’n gysylltiedig â phwrpasau’r Parc Cenedlaethol 
 Gweithio gyda phartneriaid i arallgyfeirio’r economi gan gynnwys datblygu ymgyrch i annog busnesau 

sy’n gallu gweithio o bwll (e.e. busnesau technoleg a TG) i sefydlu yn yr ardal 
 Cefnogi cyfleoedd yn y sector twristiaeth sydd o wrth uchel, o ansawdd uchel ac yn ystyriol o 

amddiffyn Rhinweddau Arbennig y Parc Cenedlaethol 
 Sicrhau bod egwyddorion Twristiaeth Gynaliadwy wedi’u hymgorffori ar draws y Parc Cenedlaethol  

 

 
Trwy  

2020-21 

 
Rheolwr 
Partneriaethau 
 
Swyddog 
Partneriaethau 
 

Ch. 1- 2 Mae’r gwaith gyda’n partneriaid allweddol yn parhau. 
Ch. 3  
Ch. 4  
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Statws:         Wedi symud ymlaen o fewn                                            I’w symud ymlaen yn y chwarter(i)                            Heb ei symud ymalen a/neu ni fydd 
                        yr amserlen a/neu wedi ei gwblhau                                nesaf ar gyfer ei gwblhau erbyn                                 wedi ei gwblhau erbyn Mawrth                                          
                                                                                                               Mawrth, 2021                                                              2021    
*  Swyddog sy’n Arwain  
 
                 
 
 

Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Sicrhau bod Fforwm Eryri yn cyfarfod i ddarparu diweddariadau ar gynnydd wrth weithredu’r 
Cynllun Rheoli’r Parc yr Awdurdod 
 

 
Parhaus 

 
Rheolwr 
Partneriaethau 

Ch. 1- 2 
 

Parhaus - mae Fforwm Eryri yn cwrdd bob chwarter ac wedi parhau i wneud hynny trwy gydol y cyfnod clo, nawr 
bod Cynllun Eryri wedi'i fabwysiadu'n swyddogol, bydd y Fforwm yn dechrau blaenoriaethu prosiectau i'w 
cwblhau. 

Ch. 3  
Ch. 4  

  
Parhau i weithredu Cynllun Gweithredu Partneriaeth Yr Wyddfa gyda phartneriaid 

Parhaus Rheolwr 
Partneriaethau* 
Swyddog 
Partneriaeth yr 
Wyddfa 

Ch. 1- 2 Parhaus - mae pob prosiect yn cael ei symud ymlaen ac o fewn amserlenni a bennwyd. 
Ch. 3  
Ch. 4  
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Statws:         Wedi symud ymlaen o fewn                                            I’w symud ymlaen yn y chwarter(i)                            Heb ei symud ymalen a/neu ni fydd 
                        yr amserlen a/neu wedi ei gwblhau                                nesaf ar gyfer ei gwblhau erbyn                                 wedi ei gwblhau erbyn Mawrth                                          
                                                                                                               Mawrth, 2021                                                              2021    
*  Swyddog sy’n Arwain  
 
                 
 
 

Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

Cyfleu buddion dynodiad Eryri fel Parc Cenedlaethol i les ein cymunedau 

 
Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

 
 
 
 
 
Ch.1-2 

 
Adolygu a gweithredu Strategaeth Gyfathrebu’r Awdurdod gan gynnwys: 
 
 Asesu ein dull gweithredu tuag at ymgysylltu â rhanddeiliaid trwy gynnal adolygiad cyflawn o’r 

sianel (asesiad o’r gwahanol ddulliau a ddefnyddiwn ar gyfer cyfathrebu) o weithgareddau’r 
Awdurdod 
CWBLHAWYD gan gynnwys yr holl arolwg staff. Cyflwynwyd y canlyniadau i'r Tîm 
Rheoli ym mis Tachwedd. 
 

 Defnyddio’r canlyniadau i fwydo i’r Strategaeth Gyfathrebu newydd.  Adlinio’r ffocws i gyfathrebu 
â’n rhanddeiliaid pwysicaf o ran ein negeseuon allweddol 
Yn cael ei ddrafftio ar hyn o bryd. 

 
 Datblygu a gweithredu grid cyfathrebu (cynllun calendr ar weithgareddau cyfathrebu ar-lein a 

thraddodiadol) ar gyfer 2020-21 sydd wedi’i ysbrydoli gan y Rhinweddau Arbennig fel y’i nodir 
yng Nghynllun Eryri ac sy’n dathlu Pen-blwydd y Parciau yn 70 oed. 
CWBLHAWYD ac mae'n cael ei weithredu. Bydd yn cael ei adolygu unwaith y bydd 
Strategaeth Cyfathrebiadau newydd yn ei lle. Bydd papur ar gynlluniau 70 
mlwyddiant yn cael ei drafod gyda'r Aelodau cyn diwedd y flwyddyn. 

 
 

Medi 2020 
 
 
 

Mawrth 2021 
 
 

Mai 2020 yna ei 
adolygu yn dilyn 
mabwysiadu’r 
Strategaeth 
Gyfathrebu 

 
Pennaeth 
Ymgysylltu 

Ch. 3  
Ch. 4  
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Statws:         Wedi symud ymlaen o fewn                                            I’w symud ymlaen yn y chwarter(i)                            Heb ei symud ymalen a/neu ni fydd 
                        yr amserlen a/neu wedi ei gwblhau                                nesaf ar gyfer ei gwblhau erbyn                                 wedi ei gwblhau erbyn Mawrth                                          
                                                                                                               Mawrth, 2021                                                              2021    
*  Swyddog sy’n Arwain  
 
                 
 
 

Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

Datblygu ein gwaith o ddeall, hyrwyddo a rheoli ein treftadaeth ddiwylliannol ymhellach 

 
Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Rheoli a datblygu Yr Ysgwrn fel canolfan ddiwylliannol yn barhaus fel un o’r safleoedd treftadaeth 
ddiwylliannol mwyaf arwyddocaol o fewn ardal y Parc Cenedlaethol i’w weithredu ar ôl Cofid-19 
 

 
Mawrth 
2021 

Rheolwr Safle 
Yr Ysgwrn 

Ch. 1- 2 Arweiniodd pandemig Coronafeirws at gau Yr Ysgwrn trwy gydol Chwarter 1 a hanner cyntaf Chwarter 2. Ail-
agorwyd y safle yn llwyddiannus ganol mis Awst 2020. Gwnaed ceisiadau cyllido llwyddiannus i gronfa Lleoedd 
Cynaliadwy, Tirweddau Cynaliadwy Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella seilwaith, ac i Artfund i ariannu digwyddiad 
rhithwir Carolau ac i Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru i ad-dalu cost ailagor. 

Ch. 3  
Ch. 4  
 
 

 
Paratoi a gweithredu strategaeth i’r Awdurdod amddiffyn, gwella a hyrwyddo dealltwriaeth o 
dreftadaeth ddiwylliannol Eryri 

 
Mawrth 
2021 

Pen. 
Treftadaeth 
Ddiwylliannol 

 
Ch. 1-2 
 

Mae'r Cynllun Gweithredu Treftadaeth Ddiwylliannol yn cael ei ddatblygu fel is-dogfen o Gynllun Eryri. Mae 
partneriaid yn ymgysylltu a bydd drafft yn cael ei gyflwyno i'r Aelodau yn gynnar yn 2021. 

Ch. 3  
Ch. 4  
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Statws:         Wedi symud ymlaen o fewn                                            I’w symud ymlaen yn y chwarter(i)                            Heb ei symud ymalen a/neu ni fydd 
                        yr amserlen a/neu wedi ei gwblhau                                nesaf ar gyfer ei gwblhau erbyn                                 wedi ei gwblhau erbyn Mawrth                                          
                                                                                                               Mawrth, 2021                                                              2021    
*  Swyddog sy’n Arwain  
 
                 
 
 

Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

 Parhau i reoli a datblygu Prosiect Dolgellau MTT gan ddeall y bydd y prosiect yn ymofyn estyniad o 
ran amser oherwydd effaith Cofid-19 

Mawrth 
2021 ac 
ymlaen 

Swyddog 
Prosiect 

 
Ch. 1-2 
 

Mae pob prosiect cymunedol a chodi ymwybyddiaeth sy'n cynnwys cyfranogiad cymunedol yn uniongyrchol wedi 
cael eu gohirio am y tro oherwydd Covid-19. Mae gwaith cefndir yn ymwneud â'r prosiect Hanesion Tŷ a phrosiect 
bwrdd Celf / Dehongli yn parhau. Mae'r adeilad blaenoriaeth uchel cyntaf o dan y prosiect, Y Sosban, bron wedi'i 
gwblhau, gyda dim ond y gwaith ail-balmantu i berimedr yr adeilad angen ei wneud. Gwerthwyd yr ail adeilad 
blaenoriaeth uchel, Wilkins Newsagents, yn ddiweddar, ac mae'r perchennog newydd wedi penodi Pensaer i symud 
ymlaen gyda'r gwaith cyn cyflwyno cais am grant. Mae'r gwaith ar Bod Arran (siop yr Hen Lyfrfa) bron wedi'i 
gwblhau. Yn ddiweddar, cymeradwywyd cais am grant mewn cysylltiad â'r Ddarllenfa Rydd. Rhagwelir y derbynnir 
ceisiadau grant yn y dyfodol yn ymwneud â Wilkins Newsagents, Adeiladau Victoria Buildings, Tafarn y Gader a 4 & 
5 Rhes Eldon. Rhagwelir y bydd angen estyniad 6 mis i'r prosiect y mae'r Loteri Treftadaeth Genedlaethol wedi'i 
gymeradwyo mewn egwyddor. 

Ch. 3   
Ch 4.   

 Nodi safleoedd archeolegol ar gyfer gwaith cadwraeth, mynediad a dehongli a chynllunio’r 
prosiectau hynny i’w gweithredu ar ôl Cofid-19 

Mawrth 
2021 

Swyddog 
Treftadaeth 
Ddiwylliannol 

Ch. 1-2 
 

Gwaith pellach ar y gweill i wella seilwaith yng Nghaergai pan fydd cyfyngiadau Covid-19 yn caniatáu i'r gwaith gael 
ei wneud yn fwy esmwyth. Mae gwaith ymgynghori a chysylltu cymunedol pellach mewn perthynas â gwaith 
arfaethedig yn Ynysypandy, Gorseddau a Threforys, Cwmystradllyn wedi digwydd a chafwyd ymateb cadarnhaol. 
Bydd angen rhoi ystyriaeth ddyledus i'r gwaith ar seilwaith a gwasanaethau lleol. 

Ch. 3  
Ch. 4  

 Sefydlu prosiect Ffermydd Coll Ardudwy gyda phartneriaid a chymuned Ardudwy 
  

Mawrth 
2021 

Swyddog 
Prosiect  

 
Ch. 1-2 

Cafwyd cymeradwyaeth y Tîm Rheoli a'r Aelodau ar gyfer sefydlu'r prosiect. Ar hyn o bryd mae ceisiadau mewnol 
yn cael eu gwahodd ar gyfer rôl Swyddog Prosiect Treftadaeth Ddiwylliannol. 

Ch. 3 / 4   
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Statws:         Wedi symud ymlaen o fewn                                            I’w symud ymlaen yn y chwarter(i)                            Heb ei symud ymalen a/neu ni fydd 
                        yr amserlen a/neu wedi ei gwblhau                                nesaf ar gyfer ei gwblhau erbyn                                 wedi ei gwblhau erbyn Mawrth                                          
                                                                                                               Mawrth, 2021                                                              2021    
*  Swyddog sy’n Arwain  
 
                 
 
 

2. CYNLLUNIAU A PHOLISÏAU 
 

ADOLYGU A GWEITHREDU'R CYNLLUN DATBLYGU LLEOL A CHYNLLUN RHEOLI'R PARC CENEDLAETHOL (CYNLLUN 
ERYRI) A SICRHAU BOD EGWYDDORION LLES DEDDF CENEDLAETHAU'R DYFODOL (CYMRU) 2015 A DEDDF YR 
AMGYLCHEDD (CYMRU) 2016 WEDI'U HINTEGREIDDIO'N LLAWN I WAITH YR AWDURDOD. 

 
Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

Gweithio gyda phartneriaid i sicrhau’r defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol Eryri trwy integreiddio ein rhaglen waith â 
Datganiadau Ardal Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) 

 
 

Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

 Sicrhau fod Datganiad Ardal Eryri a CNC ar gyfer Gogledd Cymru yn cyd-fynd. 
Rheolwr Partneriaethau i gydlynu ymateb APCE i Ddatganiadau Ardal drafft a bwydo dealltwriaeth 
ar draws amrywiol Bartneriaethau gyda swyddogion yr Awdurdod yn cydlynu 
 

 
Mawrth 
2021 

Swyddog 
Partneriaethau 

Ch. 1-2 Gwaith wedi'i gwblhau ac yn pharhau wrth i'r Datganiadau Ardal ddatblygu. 
Ch. 3  
Ch. 4  
 Gweithio gyda swyddogion perthnasol i integreiddio rhaglenni gwaith a symud ymlaen i weithredu 

Cynlluniau Ardal 
 

Mawrth 
2021 

 
Pennaeth 
Wardeinio  

Ch. 1-2 Sefyllfa COVID wedi derbyn blaenoriaeth. Hefyd, unwaith y byddwn wedi penodi Uwch Wardeniaid  
gallwn symud ymlaen. 

Ch. 3  
Ch. 4  
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Statws:         Wedi symud ymlaen o fewn                                            I’w symud ymlaen yn y chwarter(i)                            Heb ei symud ymalen a/neu ni fydd 
                        yr amserlen a/neu wedi ei gwblhau                                nesaf ar gyfer ei gwblhau erbyn                                 wedi ei gwblhau erbyn Mawrth                                          
                                                                                                               Mawrth, 2021                                                              2021    
*  Swyddog sy’n Arwain  
 
                 
 
 

Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

 
Gweithredu a monitro'r Cynllun Datblygu Lleol a Chynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol - Cynllun Eryri - yn barhaus 

 
Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Cyflwyno adroddiad monitro blynyddol i’r Awdurdod sy’n amlinellu sut mae’r Cynlluniau’n 
perfformiad yn erbyn y fframwaith monitro 

 
Parhaus 

Rhe. Cynllunio 
Pen Ymg. 
Rhe.  
Partneriaethau 

Ch. 1 - 4 Bydd yr adroddiad cyntaf ar Gynllun Eryri yn cael ei gyflwyno ar ben-blwydd mabwysiadu'r cynllun (Medi 2021). 
  
  
  

Sicrhau bod polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol yn cael eu gweithredu’n effeithiol a sicrhau dull 
gweithredu cyson gan swyddogion 
 

 
Parhaus 

 
Rheolwr 
Cynllunio 

Ch. 1+2 Mae’r broses yn parhau. 
Ch. 3  
Ch. 4  
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Statws:         Wedi symud ymlaen o fewn                                            I’w symud ymlaen yn y chwarter(i)                            Heb ei symud ymalen a/neu ni fydd 
                        yr amserlen a/neu wedi ei gwblhau                                nesaf ar gyfer ei gwblhau erbyn                                 wedi ei gwblhau erbyn Mawrth                                          
                                                                                                               Mawrth, 2021                                                              2021    
*  Swyddog sy’n Arwain  
 
                 
 
 

Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

Datblygu, ymgynghori a chytuno ar amcanion strategol newydd ar gyfer Cynllun Corfforaethol yr Awdurdod ar 
gyfer y cyfnod 2021 i 2026 
 

 
Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Mabwysiadu amcanion newydd yn barod ar gyfer 2021 ymlaen gan gynnwys tystiolaeth o 
ymarferion ymgynghori a datblygu polisi manwl a gwblhawyd ar gyfer y Cynllun Rheoli Parciau 
Cenedlaethol statudol newydd (Cynllun Eryri) 2020-2025. 
 

 
Mawrth  
2021 

 
PW 

Ch. 1+ 2 
 

Cymeradwyodd yr aelodau amcanion drafft ar gyfer cynnal ymgynghoriad anffurfiol. Mae ymgynghori anffurfiol 
wedi'i ddatblygu gyda rhanddeiliaid a phartneriaid allweddol. 

Ch. 3  
Ch. 4  

 
 

Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

 
Datblygu a mabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) perthnasol 

           
            
 

 
Asesu’r meysydd sydd angen CCA ac wedi hynny blaenoriaethu a chynhyrchu rhaglen ar gyfer eu 
cynhyrchu, ymgynghori a’u mabwysiadu 
 

 
Parhaus 

 
Rheolwr 
Cynllunio 

Ch. 1+2 
 

Mae'r rhaglen hon yn barhaus ac mae gwaith ar y gweill gyda'r CCA ar Gynllunio a'r Iaith Gymraeg, 
Rhwymedigaethau Cynllunio a Thelathrebu. Mae gwaith cychwynnol yn digwydd ar CCAau ar yr Amgylchedd 
Hanesyddol a Hysbysebion. 

Ch. 3   
Ch. 4  
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3. IECHYD A LLES 
 

CYDNABYDDIR PARC CENEDLAETHOL ERYRI FEL ARDAL, SY’N CYFRANNU AT LES CORFFOROL A MEDDYLIOL Y GENEDL 

 
Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

 
Hyrwyddo manteision iechyd Eryri 

 
Diweddariad 
Chwarter +  
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Trwy gyfrwng y strategaeth gyfathrebu, amlygu buddion iechyd a lles yr amgylchedd naturiol a 
datblygu negeseuon allweddol sy'n gysylltiedig ag Eryri o gwmpas y rhain, yn benodol trwy 
gynhyrchu tudalen we gyda gwybodaeth allweddol  
 

 
Tachwedd 

2020 

 
* Pen. 
Ymgysylltu   
Pen. Gwas. 
Wardeinio 

Ch. 1+2 
 

Mae'r Rheolwr Cynnwys a Brand wedi bod yn adolygu ac yn gwella cynnwys ar y wefan bresennol. 

Ch. 3  
Ch. 4  
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Diweddariad 
Chwarter +  
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Dosbarthu negeseuon allweddol i'r cyhoedd trwy'r cyfryngau digidol, cylchgrawn “Eryri” a 
chylchlythyr y Parc Cenedlaethol 
 

 
Parhaus 

 
Pen. Ymgysylltu  
 

Ch. 1+2 Mae cylchlythyr digidol wedi bod yn boblogaidd iawn ac mae cynydd esbonyddol ar y niferoedd sy’n ei ddarllen.  
Bydd cylchgrawn Eryri yn cael ei gynhyrchu’n ddigidol flwyddyn nesaf (am unwaith) er mwyn lliniaru risgiau Cofid 
– copiau papur ayyb.  Hefyd yr ydym yn edrych i wella ffocws ar yr elfen gymunedol. 

Ch. 3  
Ch.4  

  
Treialu datblygu cynnwys ar-lein gan hyrwyddo llwybrau a llwybr ffyrdd a chyfleoedd i wella 
iechyd a lles 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 ddarostyngedig bod cyfyngiadau Cofid-19 
yn cael eu cymhwyso yn ystod y cyfnod hwn 

Mai 2021 
(Wedi cael 

ei oedi 
oherwydd 

goblygiadau 
Cofid-19) 

 
Pennaeth 
Ymgysylltu * 
Rheolwr Brand a 
Chynnwys 
Pen. Gwas. 
Wardeinio  

Ch. 1+2 
 

Parhaus. Mae'r wefan yn mynd i dendr ac fe fydd yn bryd dyfarnu'r tendr ym mis Ionawr. Negeseuon rheolaidd yn 
cael eu rhannu trwy'r cyfryngau cymdeithasol yn ymwneud ag Iechyd a Lles. Mae Gwirfoddolwr a Swyddog 
Llesiant hefyd yn blogio. 

Ch. 3  
Ch. 4  

  
Adolygu'r strategaeth hamdden i sicrhau bod preswylwyr ac ymwelwyr yn gallu cyrchu 
amrywiaeth o lwybrau sydd â'r nod o wella iechyd corfforol a meddyliol. Sicrhau ei fod yn 
cefnogi'r amcanion strategol a amlinellir yng NgRhP - Cynllun Eryri 
 

 
Mawrth 
2021 

 
Pennaeth 
Ymgysylltu * 
Rheolwr 
Mynediad a Lles 

Ch. 1+2 
 

Disgwylir i ddrafft cyntaf yr adolygiad gael ei gyflwyno i'r tîm rheoli ym mis Tachwedd / Rhagfyr. 

Ch. 3  
Ch. 4  
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Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

Gweithio gyda phartneriaid allweddol i ddarparu cyfleoedd (gan gynnwys gwirfoddoli) sy'n cyfrannu at iechyd a 
lles 

 
Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Adolygu ac adnewyddu'r Strategaeth Wirfoddoli gyda ffocws o'r newydd ar Les 
 

Gorff. 2020 
(wedi cael ei 

oedi 
oherwydd 

goblygiadau 
Cofid-19) 

Pen. 
Ymgysylltu* 
Swyddog 
Gwirfoddoli a 
Lles 

Ch. 1+2 
 

Bydd drafft cyntaf y strategaeth newydd yn cael ei gyflwyno i'r tîm rheoli ym mis Tachwedd. 

Ch. 3  
Ch. 4  
  

Mabwysiadu meini prawf i fesur buddion iechyd a lles gwirfoddoli y mae'r Awdurdod yn eu 
darparu. Datblygu Porth Gwirfoddolwyr fel pwynt canolog ar gyfer cofnodi a mesur cynnydd, 
cydlynu gweithgaredd gwirfoddolwyr ar draws yr awdurdod, a hyrwyddo cyfleoedd i ni'n hunain 
a'n partneriaid, mewn cydweithrediad â Pharciau Cenedlaethol eraill Cymru. 

Ebrill 2021 
(Wedi cael 

ei oedi 
oherwydd 

goblygiadau 
Cofid-19) 

Pennaeth 
Ymgysylltu* 
Swyddog 
Gwirfoddoli a 
Lles  

Ch. 1+2 
 

Gweithgareddau parhaus a bellach mae hwn wedi'i hen sefydlu gyda'r swyddog newydd. Bydd meini prawf yn cael 
eu cyflwyno fel rhan o'r strategaeth Gwirfoddoli newydd - a drafodir gyda'r tîm rheoli ym mis Tachwedd. 

Ch. 3  
Ch. 4  
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Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Darparu a hyrwyddo cyfleoedd i wirfoddoli yn Yr Ysgwrn trwy'r cyfryngau cymdeithasol (yn 
ddarostyngedig i gyfyngiadau Cofid-19) 
 

 
Mawrth 
2021 

 
Rheolwr Safle yr 
Ysgwrn  

 
Ch. 1+2 
 

Parhaodd y safle i fod ar gau trwy gydol Chwarter 1 a hanner cyntaf Chwarter 2. 
Mae'r Rheolwr Safle wedi cadw cysylltiad rheolaidd â gwirfoddolwyr ac mae gwahoddiad wedi'i estyn i'r holl 
wirfoddolwyr ddychwelyd i'r Ysgwrn pan fyddant yn teimlo'n ddiogel ac yn hyderus i wneud hynny. Gobeithiwn 
weld gwirfoddolwyr yn dychwelyd yn 2021 a byddwn yn ceisio recriwtio gwirfoddolwyr newydd ar gyfer y tymor 
newydd. 

  
 

 
 
Parhau i chwarae rhan weithredol yn “Cael Gogledd Cymru i Symud” a datblygu cysylltiadau 
pellach er mwyn ennyn diddordeb pobl leol, gan gynnwys “Gweithwyr Cyswllt” a chysylltiadau 
uniongyrchol â gwasanaethau iechyd ac elusennau 

 
Parhaus 

Pen. Gwas. 
Wardeinio * 
Pen.Ymg. 
Swyddog 
Gwirfoddoli a 
Lles 

Ch. 1+2 
 

Parhaus ac yn gweithio'n dda. Mae cysylltiadau a phartneriaethau pellach yn cael eu datblygu. 

  
  
  

Paratoi Maniffesto Ieuenctid drafft i‘w drafod a chael ei gymeradwyo gan yr Aelodau 
 

 
Mawrth 
2021 

Pen Gwas. 
Wardeinio * 
Pen. Ymg. 

Ch. 1+2 Dim i’w adrodd. 
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Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

 
Gweithio gyda phartneriaid allweddol i reoli’r ardal mewn perthynas ag unrhyw reoliadau sy’n berthnasol i’r 
Awdurdod wrth ddelio â phandemig Cofid-19 

 
Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Parhau i weithio gyda chynrychiolwyr o Dirweddau Dynodedig ar hyd a lled Cymru, Croeso Cymru 
a Llywodraeth Cymru i rannu arfer da a datblygu polisi ynghylch egwyddorion Twristiaeth 
Gynaliadwy 
 

 
Mawrth 
2021 

 
PW 
Pen. Ymg. 

Ch. 1+2 
 

Mae Parciau Cenedlaethol Cymru wedi ystyried hyn ac fe'i codwyd gyda'r Dirprwy Weinidog a Swyddogion 
Llywodraeth Cymru. Bydd y Grŵp Tasg a Gorffen Adferiad Gwyrdd dan Gadeiryddiaeth Cadeirydd CNC yn adrodd 
yn fuan ac yn gwneud argymhellion ar faterion o'r fath. 

Ch. 3  
Ch. 4  
  

Parhau i weithio gyda grŵp celloedd Cyfathrebu Gogledd Cymru i gytuno a lledaenu negeseuon 
allweddol 
 

 
Parhaus – 

fel bo’r 
angen 

 
Pen. Ymg. 

Ch. 1+2 
 

Parhaus ac yn profi i fod yn fuddiol iawn. Mae'r Pennaeth Ymgysylltu yn cwrdd yn wythnosol â 'North Wales 
Comms Cell', cynhelir trafodaethau a gweithredir negeseuon a rennir. 

Ch. 3  
Ch. 4  
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4. POBL, LLEOEDD A PHARTNERIAID 
 

DROS Y PUM MLYNEDD NESAF RYDYM YN ANELU AT HYRWYDDO’R CYFLEOEDD I WEITHIO GYDA PHOBL, 
GWIRFODDOLWYR A PHARTNERIAID MEWN FFORDD GYDWEITHREDOL.  BYDD HYN YN EIN GALLUOGI I BARHAU I 
GYFRANNU AT WERTHFAWROGI A RHEOLI’R HYN SY’N GWNEUD ERYRI YN WERTHFAWR AC YN ARBENNIG  

 
Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

Buddsoddi mewn gwirfoddolwyr i ychwanegu gwerth at gyflawni gweledigaeth yr Awdurdod 

 
Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Parhau i fonitro er mwyn asesu sut mae cyfleoedd gwirfoddoli yn cyfrannu at ein gweledigaeth a’n 
pwrpasau statudol 
 

 
Parhaus 

 
Pen. Ymgysylltu 

Ch. 1+2 
 

Gwaith gwirfoddoli yn datblygu'n dda. Bydd mesurau newydd yn cael eu datblygu fel rhan o'r strategaeth 
gwirfoddolwyr. 

Ch. 3  
Ch. 4  
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Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Ymgysylltu â gwirfoddolwyr yn rheolaeth Yr Ysgwrn mewn ffordd ystyrlon trwy ymgynghori'n 
rheolaidd trwy e-bost, galwadau ffôn a phan fydd cyfyngiadau Cofid-19 yn cael eu llacio, trwy 
gyfrwng cyfarfodydd tîm 
 

 
Mawrth 
2021 

 
Rheolwr Safle 
Yr Ysgwrn 

Ch. 1+2 Cadwyd cyswllt rheolaidd â gwirfoddolwyr trwy gydol Chwarteri 1 a 2 a bydd cyfarfodydd tîm yn cael eu 
hailsefydlu cyn gynted ag y bydd y cyfyngiadau'n caniatáu. 

Ch. 3  
Ch. 4  

 
 

Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

 
Asesu effeithiolrwydd fframwaith yr Awdurdod ar gyfer gwirfoddoli  

 
Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Adroddiad blynyddol yn monitro gweithrediad y fframwaith ar gyfer gwirfoddoli i’r Aelodau 
 

 
Mawrth 
2021 

 
Pen. Ymgysylltu 

Ch. 1+2 
 

I'w symud ymlaen ar ôl i'r strategaeth wirfoddoli gael ei mabwysiadu. 

Ch. 3  
Ch. 4  
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Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

 
Cefnogi datblygiad “Cynlluniau Lle” yn Eryri 

 
Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

 Cynllun Partneriaeth Yr Wyddfa yw’r Cynllun Lle a fabwysiadwyd gyntaf yn Eryri.  Asesu a fyddai 
dull gweithredu tebyg o fudd i ardaloedd eraill yn y Parc 

 
Mawrth 
2021 

 
Pen. Gwas. 
Wardeinio  

Ch. 1+2  Mae Llyn Tegid wedi cael ei adnabod fel ardal bosib. Nid oes yna unrhyw ddatblygiad oherwydd sefyllfa COFID. 
Ch. 3  
Ch. 4  

 
 
 
 
Ch. 1+2 
 
 
 

Sicrhau bod y dangosyddion o fewn Cynllun Partneriaeth Yr Wyddfa yn cael eu monitro a’u 
hadrodd i’r Awdurdod yn flynyddol a bod y prosiectau canlynol yn cael eu blaenoriaethu: 
 

 Adolygiad o barcio a chludiant yn ardaloedd Yr Wyddfa ac Ogwen:   
Symud i'r cam gweithredu 
 

 Cynhyrchu Cynllun Cyfathrebu ar gyfer Partneriaeth Yr Wyddfa: 
Wedi'i gwblhau ac yn y cam gweithredu 
 

 Sefydlu cynllun llysgennad ar gyfer busnesau lleol: 
Wedi'i gwblhau ac yn y cyfnod datblygu ar gyfer ei ymestyn i'r Parc Cenedlaethol 
cyfan 
 

 Bydd ail-broffilio cwblhau prosiect arhosfan bysiau Tais Nant Peris. (Wedi cael ei oedi oherwydd 
goblygiadau Cofid-19) :     Yn y cyfnod gweithredu ac i fod i gael ei gwblhau erbyn 
Mawrth 2021 

 Cynhyrchu Ap ar gyfer Yr Wyddfa (i'w dreialu ar gyfer ei ehangu i'r Parc Cenedlaethol cyfan) 
Wedi'i gwblhau ac yn y cyfnod monitro. 

 
Adroddiad 
Blynyddol 
 
Mawrth 
2021 
 
Haf 2021 
 
Mawrth 
2021 

 
Rheolwr 
Partneriaethau *  
Swyddog Part. 
Yr Wyddfa 
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Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

 
Gwella ymwybyddiaeth a defnydd o’r iaith Gymraeg 

 
Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

 
  

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

 
Mawrth 
2021 

 
PW 

 
Ch. 1+2 

Mae gan BGC Gwynedd / Môn ffrwd gwaith ar hyn, ond nid yw'r grŵp sy'n gyfrifol am ddatblygu wedi cyfarfod yn 2020 ac nid 
oes swyddog / sefydliad arweiniol. Bydd hyn yn cael ei ystyried gan y bwrdd llawn ym mis Rhagfyr. Bydd cyfarfod o Weithgor 
Aelodau APCE yn cael ei gynnal yn y trydydd chwarter i drafod. 

Ch. 3  
Ch. 4  
  

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

 
Parhaus 

Cyfarwyddwr 
Gwas. 
Corfforaethol  

Ch. 1+2 Mae'n ofynnol i'r adroddiad blynyddol ar berfformiad yr awdurdod mewn perthynas â'r safonau gael ei 
gymeradwyo a'i gyhoeddi erbyn 30 Mehefin bob blwyddyn. Oherwydd yr aflonyddwch i amserlen y pwyllgor a 
achoswyd o ganlyniad i gyfnod clo Covid-19, nid oedd yn bosibl cyflwyno'r adroddiad tan y 15fed o Orffennaf 2020 
eleni. Cymeradwyodd y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau'r adroddiad ar y dyddiad hwn yn briodol, gan alluogi 
iddo gael ei gyhoeddi yn syth wedi hynny. 

Ch. 3  
Ch. 4  
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Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

 Gweithio gyda cholegau lleol a'r brifysgol i sicrhau cyfranogiad gweithredol gydag unrhyw 
gynnwys a gwefannau gwybodaeth ar-lein ynghylch lleoliadau gwaith, gwirfoddoli a chyfleoedd 
gyrfa, a fyddai'n cynnwys gwaith ar hyrwyddo pwysigrwydd sgiliau iaith Cymraeg wrth gael gwaith 
gyda'r Awdurdod. Cymryd rhan mewn unrhyw yrfaoedd a ffeiriau swyddi, digwyddiadau, 
trafodaethau a sgyrsiau gwe ar-lein / anghysbell, os cânt eu sefydlu fel dewis arall yn lle'r 
cyfleoedd wyneb yn wyneb traddodiadol. 
 

 
Blwyddyn 

Academaidd 
2020/21 

 
Pennaeth Gwas. 
Gweinyddol a 
Gofal Cwsmer 

Ch. 1+2 Oherwydd Covid-19 ni wnaed unrhyw gynnydd gyda'r weithred hon. Ar hyn o bryd mae Colegau a Phrifysgolion yn 
blaenoriaethu amgylcheddau ystafell ddosbarth ac addysgu diogel i'w myfyrwyr, ac nid ydynt mewn sefyllfa i 
hyrwyddo'r gwaith hwn. Ni chynhaliwyd Ffeiriau'r Glas eleni ac ni chynigiwyd unrhyw gyfleoedd ar-lein amgen i'r 
Awdurdod gymryd rhan ynddynt. Fodd bynnag, mae'r Awdurdod o dan gynnig Ymbarél gan 14 o Barciau 
Cenedlaethol y DU, yn cynnig darparu pum cyfle i bobl ifanc o dan y Fenter “Kick start.” 

Ch. 3  
Ch. 4  

  
Sicrhau bod yr holl ddeunydd cyfathrebu ar gael yn ddwyieithog 
 

 
Parhaus 

 
Pen. Ymg. 

Ch. 1+2 Parhaus a glynir wrtho. 
Ch. 3  
Ch. 4  

 Darparu cyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg i gymryd rhan mewn gweithgareddau, yn cynnwys 
gwirfoddoli yn Yr Ysgwrn 
 

 
Mawrth 2021 

Pen. 
Treftadaeth 
Ddiwylliannol 

Ch. 1+2 
 

Nid yw pandemig Coronafirws wedi caniatáu ar gyfer darparu gweithgareddau ond mae adnoddau digidol newydd 
a ryddhawyd yn ystod y cyfnod clo, fel straeon digidol a ffilmiau byr, yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg ac wedi 
bod yn fodd i ennyn diddordeb cynulleidfaoedd newydd yn ystod y cyfnod heriol hwn. 

Ch. 3, 4  
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Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Hyrwyddo Yr Ysgwrn fel canolfan ddiwylliannol ac fel canolfan i wella ymwybyddiaeth o’r iaith a’r 
diwylliant Cymraeg 
 

 
Parhaus 
Mawrth 
2021 

 
Pen. Tref. 
Ddiwylliannol 

Ch. 1+2 
 

Mae cynnwys digidol a ddatblygwyd yn ystod y cyfnod clo wedi darparu cyfryngau i hyrwyddo ymwybyddiaeth o’r 
iaith a’r diwylliant Cymraeg tra bo’r wefan yn parhau i fod ar gau. Roedd y cynnwys yn cynnwys ffilmiau byr 
newydd ar arteffactau yn y casgliad a straeon o'r archif. 

Ch. 3  
Ch. 4  

 
Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

Gweithio gyda’n partneriaid lleol, cenedlaethol a rhanbarthol i fynd i’r afael â’r heriau a rheoli’r ardal unwaith y 
bydd y rheoliadau sy’n rheoli symud ar ôl Cofid-19 yn cael eu llacio 

 
  

Parhau i weithio gyda’r sector Twristiaeth trwy Fforwm Twristiaeth Gogledd Cymru 
 

Parhaus 
Pen. 
Ymgysylltu 

 
Ch. 1+2 

 
Parhaus - mynychir cyfarfodydd bob chwarter (yn wythnosol yn ystod cyfnod clo Covid). 

Ch. 3  
Ch. 4  
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Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
 Cynnal ymarfer costrestr risg yn croesgyfeirio â Pholisi A3.3, gan sicrhau y rhagwelir mesurau 

parodrwydd a lliniaru 
(Polisi A3.3 Archwilio ymarferoldeb dull gweithredu Mynegai Bregusrwydd Hinsawdd (MBH) tuag at 
asedau treftadaeth naturiol a diwylliannol y Parc Cenedlaethol.) 

 
 Gyda mewnbwn gan bartneriaid allweddol, ystyried yr hyn a ddysgwyd o pandemig Cofid-19 

 

 
Mawrth 
2021 

 
Rheolwr 
Partneriaethau 

Ch. 1+2 Mae dichonoldeb y Mynegai Gwerthoedd Craidd yn cael ei sefydlu ar hyn o bryd mewn Partneriaeth â CNC. 

Mae dysgiadau allweddol o'r pandemig yn cael eu rhannu gyda Chyngor Gwynedd, Cyngor Conwy, Croeso Cymru, 
Parciau Cenedlaethol a Thirweddau Dynodedig eraill a CNC. 

Ch. 3  
Ch. 4  
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5. CYDBWYSO EIN HADNODDAU A’N HYMDRECHION 
 

MAE’R AWDURDOD YN TARGEDU EI ADNODDAU I GYFLAWNI EI FLAENORIAETHAU O FEWN YR ADNODDAU LLAI SYDD AR 
GAEL 

 
Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

Ymgysylltu â’n staff ar bob lefel, gan gynnwys gwerthusiadau blynyddol ffurfiol i gynorthwyo gyda rheoli 
perfformiad a sicrhau ein bod yn cefnogi lles ein staff mewn cyfnod mor anodd 

 

Diweddariad 
Chwarter + 
Staws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Cynhelir cyfarfod o’r holl staff o leiaf unwaith y flwyddyn ac yn ôl yr angen 
 

 
2020/21 

 
PW 

Ch. 1+2 Ni fu'n bosibl cynnal cyfarfod gyda’r holl staff yn ystod y chwarter diwethaf oherwydd goblygiadau Covid-19. 
Ystyrir cynnal cyfarfod rhithwir gyda'r holl staff. 

Ch. 3  
Ch. 4  

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

 
2020/21 

 
PW 

Ch. 1+2 Cyhoeddwyd bwletinau diweddaru rheolaidd ac aml ar gyfer staff trwy gydol y cyfnod Covid-19. 
Ch. 3  
Ch. 4  
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Diweddariad 
Chwarter + 
Staws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

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

Rhagfyr 
2020 

Pennaeth 
Personél 

Ch. 1-2 Oherwydd nifer y staff sy'n gweithio o bell yn ystod y cyfnod clo, mae'r broses gwerthuso yn dechrau yn nes 
ymlaen eleni. Hyd yma, nid oes unrhyw werthusiadau wedi'u cwblhau. 

Ch. 3  
Ch  4  

  
Ymgymerwyd ag asesiad o anghenion hyfforddi 
 

Mawrth 
2021 

Pennaeth 
Personél 

Ch. 1 - 2 Nodir anghenion hyfforddi fel rhan o'r broses werthuso. Hyd yma, ni chynhaliwyd unrhyw werthusiadau. 
Ch.3  
Ch. 4  

  
Sicrhau bod Penaethiaid Gwasanaeth yn ymgymryd â chyfarfodydd tîm rheolaidd gyda’u staff i roi 
gwybod i’r staff am ddatblygiad ac i gynorthwyol gyda rheoli perfformiad 
 

 
2020/21 

Cyfarwyddwyr 
Pennaeth 
Personél 

Ch. 1 - 4 
 

Mae Penaethiaid Gwasanaeth wedi cynnal cyfarfodydd tîm rhithwir rheolaidd â'u staff trwy gydol y 6 mis diwethaf. 
Mae ymgysylltu â staff wedi bod yn arbennig o bwysig dros y ddau chwarter diwethaf er mwyn sicrhau a gwirio 
lles aelodau staff a chaniatáu llif gwybodaeth i fyny ac i lawr o fewn yr Awdurdod. 

  
  

Hwyluso cyfarfodydd Fforwm Staff a Rheolaeth 
 

2 x cyfarfod 
yn 2020/21 

Pennaeth 
Personél 

Ch. 1- 2 Rhoddir trefniadau ar waith i’r cyfarfodydd hyn gael eu cynnal yn ‘rhithwir’ dros y misoedd nesaf. 
Hyd yma, ni chynhaliwyd unrhyw gyfarfodydd. 
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Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

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

 
Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

Oherwydd 
Cofid-19 

 
 

 
100% o aelodau newydd i’r Awdurdod mewn unrhyw gyfnod 12 mis wedi mynychu sesiwn 
ymsefydlu ar gyfer aelodau newydd 
 

 
Parhaus 

 

 
Swyddog Gwas. 
Aelodau 

 
Ch. 1 - 4 

Gohiriwyd Cwrs Ymsefydlu Cenedlaethol tan fis Mawrth 2021 ar y cynharaf oherwydd Covid-19. Gofynnir i Aelodau 
newydd fod yn bresennol bryd hynny. 

  
  

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

Medi 2020 
ymlaen 

Pennaeth 
Personél 
 

Ch. 1+ 2 Dim wedi'i gwblhau. Mae'r broses hon fel arfer yn dechrau yn dilyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis 
Mehefin. Eleni ni chynhaliwyd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol tan fis Medi ac fe achosodd hyn i'r broses gael ei 
hoedi. Dylid nodi bod asesiadau 2 flynedd wedi'u cynnal gyda 2 o Aelodau Penodedig Llywodraeth Cymru eleni. 

Ch. 3  
Ch. 4  
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Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

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

 
Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

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

 
Parhaus 

 
Penaethiaid 
Gwasanaeth 

Ch. 1+2 Yr ydym yn parhau i fonitro ffrydiau arian tebygol yn rheolaidd. 
 

Ch. 3  
Ch. 4  

 
 
 

Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

Adolygu ymrwymiadau gwariant presennol er mwyn amddiffyn yr Awdurdod rhag colli ffrydiau incwm yn y cyfnod 
hwn 

 
  

Asesu ac ail-bwrpasu lle bo hynny’n bosibl cyllid pwysau gwariant Llywodraeth Cymru sydd heb 
ei wario 
 

 
Mawrth 
2021 

 
PW 

Ch. 1+2 Mae hyn wedi cael ei ystyried a chynhelir trafodaethau â Llywodraeth Cymru ar y cwmpas i wneud hynny, fodd 
bynnag, mae'n well gan Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd i Awdurdodau'r Parc Cenedlaethol barhau â'r rhaglen y 
cytunwyd arni. 

Ch. 3  
Ch. 4  
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Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

 
 
 
 
Ch. 1+2 

 
Asesu'r opsiynau perthnasol i’r Gronfa Comisiynu: 
 

Opsiynau wedi cael eu hasesu: 
 Gellir rhyddhau cyllid wedi’u neilltuo ar gyfer cynnal arolwg cynhwysfawr o drigolion 

ac ymwelwyr y PC (£45k) oherwydd ni fydd yn bosibl cwblhau cwmpas y gwaith hwn 
yn 2020.  Byddem yn anelu at ail-dendro ar ddechrau 2021 ar gyfer y gwaith, i’w 
gwblhau erbyn diwedd 2021. 
 

 Gellir rhyddhau cyllid pellach sydd wedi’i glustnodi ar gyfer prosiectau o dan Gynllun 
Eryri ((£15k) hefyd gan na fydd yn bosibl dechrau'r prosiectau hyn hyd nes y bydd 
adferiad yn digwydd yn ardal y Parc Cenedlaethol ar ôl Cofid-19. 
 

 Ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21 Cronfa Comisiynu Eryri – gellid ei defnyddio i 
sicrhau bod seilwaith yn y Parc Cenedlaethol yn gydnerth er mwyn dechrau 
gweithredu’r prosiectau a amlinellir yn y cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol newydd 
sydd i’w fabwysiadu yn 2020. 

 
Mawrth 
2021 

 
Rheolwr 
Partneriaethau 

Ch. 3  
Ch. 4  
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Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Gwireddu arbedion cost yn sgil llai o weithrediadau mewn meysydd parcio a thoiledau cyhoeddus 
i leihau’r diffyg incwm o feysydd parcio yn ystod cloi Cofid-19. 
Adolygu gwaith cynnal a chadw a gohirio gwaith nad yw’n fater o frys hyd at 2021/22 i leihau 
pwysau cyllidebol. 
 

 
Mawrth 
2021 

 
Pen. Eiddo 

Ch. 1+2 Arbedion costau gweithredu yn ystod y cyfnod clo cenedlaethol wedi eu gwireddu ac wedi eu cyfrifo yn erbyn 
colled incwm Chwarter 1. Costau glanhau toiledau cyhoeddus wedi cynyddu yn Chwarter 2 yn sgìl cynyddu 
amlder glanhau yn unol â’r canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. 

Ch. 3  
Ch. 4  

  
Adolygu gwaith cynnal a chadw a gohirio gwaith nad yw’n fater o frys hyd at 2021/22 i leihau 
pwysau cyllidebol 
 

 
Mawrth 
2021 

 
Pen. Eiddo 

Ch. 1+2 Blaenoriaethu gwaith brys yn unig fel bod modd cynllunio yn unol â’r gyllideb yn chwarter 3 a 4. 
Ch. 3  
Ch. 4  

  
Adolygu Cynllun Rheoli Asedau yn unol â hynny a gohirio mabwysiadu gwaith newydd am 12 mis 

Mabwysiadu 
cyn  

Mawrth 
2022 

 
Pen. Eiddo 

Ch. 1+2 Cynllun Rheoli Asedau newydd - dim cynnydd oherwydd pwysau gwaith ychwanegol yn sgìl Cofid-19. Bydd angen 
paratoi ar gyfer ei fabwysiadu ac yn weithredol o 1af Ebrill 2022 ymlaen. 

Ch. 3  
Ch. 4  
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Byddwn yn 
cyflawni 
hyn drwy: 

Ail-broffilio pob prosiect a rhaglen gyda’n partneriaid a’n cyllidwyr allweddol i sicrhau bod modd cyflawni pob un 
ohonynt yn dilyn y cyfyngiadau ar y gallu i gyflawni oherwydd pandemig Cofid-19  

 
Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Bydd angen cyfnod estyngedig ar Tais Nant Peris y tu hwnt i Ionawr 2021 
 

Yr Haf 2021 Rheolwr 
Partneriaethau 

Ch. 1+2 Cymhwyswyd a rhoddwyd estyniad tan fis Mawrth 2021 
Ch. 3  
Ch. 4  
  

Addasu'r holl waith maes yn unol â hynny gan amcangyfrif oedi o 3 mis ym mhroffil gwariant 
grant LlC yn unol â hynny 
 

Yr Haf 2020 Cyfarwyddwyr 
Pen. Gwas. 
Swyddogion 
Prosiect 
 

Ch. 1+ 2 Aseswyd yr holl waith maes a gwnaed addasiadau i'r amser yn unol â hynny. 

Yn dilyn asesiadau o reoliadau Covid-19, rhoddwyd protocolau APCE ar waith ac yn ddarostyngedig bod 
asesiadau risg yn cael eu cynnal fe ail-ddechreuwyd ar y gwaith maes ganol mis Mai gan y staff cynllunio i 
ddechrau ac fe estynnwyd hyn i staff gwaith prosiect ddechrau mis Mehefin. 

Ch. 3  
Ch. 4  
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Diweddariad 
Chwarter + 
Statws 

 
Disgrifiad o’r Prosiect / Fenter gan gynnwys gweithgareddau penodol 

 
Amserlen 

 
Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

  
Adolygu pob prosiect sy’n seiliedig ar bartneriaeth. 
Adolygu proffiliau gwariant, pa brosiectau a fydd/sy’n debygol o gael eu gohirio, y llithriad a 
ragwelir a’r canlyniadau dilynol: 

 Pob prosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS) 
 Prosiect Coedwig Glaw Celtaidd LIFE 
 Prosiect Treftadaeth Treflun Dolgellau 
 Yr Ysgwrn 
 Partneriaeth Tirwedd y Carneddau 
 Prosiectau TAIS 
 Prosiectau cyllido cyfalaf LLC 
 Prosiectau TCLlC 
 Cyd-brosiect CNC – mawndiroedd 
 Prosiectau’r Grid Cenedlaethol 

 

 
Mawrth 
2021 

 
Cyfarwyddwyr 
 
Pen. Gwas. 
 
Swyddogion 
Prosiect 

Ch. 1+2 Mae pob prosiect APCE wedi cael eu hadolygu, gwnaed cais am estyniadau amser a / neu broffiliau cyllido a 
rhoddwyd sylw i ganlyniadau dilynol. Bydd diweddariad llawn ar brosiectau yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor 
Perfformiad ac Adnoddau ym mis Tachwedd. 

Ch. 3  
Ch. 4  

 

JO/Amcanion Gwella 2020-21 

Drafft 1 wedi ei Adolygu gan Ben. Gwas. (22.04.20) a TRh (07.05.20) gan ystyried oblygiadau Cofid-19 
Drafft 2 wedi ei gymeradwyo gan TRh 19.05.20. 

Wedi ei gyflwyno i a’i gymeradwyo gan APCE 15.07.20  
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CYFARFOD 

 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 
 

 
DYDDIAD  

 
18 Tachwedd 2020 
 

 
TEITL 
 

 
DANGOSYDDION PERFFORMIAD 2020/21:  
CANLYNIADAU HANNER BLWYDDYN: EBRILL – MEDI 
2020 
 

 
ADRODDIAD GAN 

 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 
 

 
PWRPAS 
 

 
I gyflwyno’r canlyniadau am y 6 mis cyntaf y flwyddyn 

 
1. CEFNDIR: 
 
1.1 Mae dangosyddion perfformiad chwarterol yr Awdurdod am y flwyddyn 

2020/21 wedi cael eu rhestru ar y tudalennau canlynol.   
 
1.2 Mae’r dangosyddion perfformiad wedi cael eu trefnu o dan dri phenawd: 
 

 Dangosyddion Cyfarwyddiaeth Cynllunio Llywodraeth Cymru 
 Dangosyddion Cenedlaethol Craidd sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru 
 Dangosyddion Lleol i fonitro Amcanion Lles APCE 

 
1.3 Ar gyfer Dangosyddion Cenedlaethol Craidd a rhai Lleol  mae’r colofnau 

wedi’u lliwio yn ol y tuedd neu gynnydd sydd yn cael eu diffinio fel a ganlyn: 
 

 
Mae’r canlyniad wedi gwaethygu neu’n sylweddol is i gymharu â’r un cyfnod 
y llynedd.  NEU  Ni fydd y gwaith yn cael ei gwblhau o fewn y targed neu 
amserlen a osodwyd 

 Mae’r canlyniad wedi gwaethygu ychydig o’r canlyniad yn yr un cyfnod y 
llynedd NEU Mae’r gwaith wedi cael ei amharu yn 2020 oherwydd Cofid-19.  
Efallai bydd yn symud ymlaen yn Chwarter 3-4 

 Mae’r canlyniad yn gyson neu’n dangos gwelliant i gymharu â’r canlyniad yr 
yn un cyfnod y llynedd NEU Mae’r gwaith o fewn y targed/amserlen osodwyd 

 
 
2.0. ARGYMHELLIAD:   I archwilio a thrafod y dangosyddion atodol. 
 
3.0. PAPURAU CEFNDIR:  Canlyniadau Dangosyddion Perfformiad 2020/21: 

Canlyniadau Hanner Blwyddyn. 
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 DANGOSYDDION PERFFORMIAD A DATA GWASANAETH AR GYFER 
2020-21 

DANGOSYDDION CYFARWYDDIAETH CYNLLUNIO LLC  (I'w adrodd i P & A) 

DANGOSYDD DA 
GWE
DDOL 

GWELLA 
CYFARTALEDD

CYMRU 
2019-20 

ACLL 
PC ERYRI 
2019-20 

APCE 
Chwarter 1 

Gorff. - Medi 
2020-21 

APCE 
Chwarter 2 

Ebrill - Mehefin 
2020-21 

Gwneud Cynllun 
A oes Cynllun Datblygu cyfredol yn ei le sydd o fewn cyfnod 
y cynllun? 

Oes Na Oes Oes OES 

Adroddiadau Monitro Blynyddol wedi'u paratoi ar ôl i’r CDLl 
gael ei fabwysiadu 

Oes Na Oes Oes 

Erbyn 2021 – yn y cyfamser bydd 
adroddiad Monitro yn cael ei 

chyflwyno i weithgor Aelodau yn 
Ionawr 2021 

Cyflenwad yr awdurdod cynllunio lleol o dir ar gyfer tai ar 
hyn o bryd mewn blynyddoedd 

>5 <5 6 of 25 3.0 
Canlyniadau diwedd blwyddyn 

Effeithlonrwydd  
Canran y ceisiadau "mawr" y penderfynwyd arnynt o fewn y 
cyfnodau amser gofynnol >60 50.1-

59.9 <50 68 0 

Dd/B 
(Dim byd ‘mawr’ 

wedi ei 
benderfynu) 

Dd/B 
(Dim byd ‘mawr’ 

wedi ei 
benderfynu) 

Amser a gymerir ar gyfartaledd i benderfynu ar yr holl 
geisiadau “mawr” mewn diwrnodau   Heb ei 

osod 

Heb 
ei 

osod 

Heb ei 
osod 232 457 

Dd/B 
(Dim byd ‘mawr’ 

wedi ei 
benderfynu) 

Dd/B 
(Dim byd ‘mawr’ 

wedi ei 
benderfynu) 

Canran yr holl geisiadau y penderfynwyd arnynt o fewn y 
cyfnodau amser gofynnol 

>80 70.1-
79.9 <70 88 76 55.5.% 48% 

Amser a gymerir ar gyfartaledd i benderfynu ar yr holl 
geisiadau mewn diwrnodau 

<67 67-
111 112+ 77 67 67 109 

Canran y ceisiadau Cysyniad Adeilad Rhestredig y 
penderfynwyd arnynt o fewn y cyfnodau amser gofynnol 

>80 70.1-
79.9 <70 75 56 0% 10% 

Ansawdd 
Canran y penderfyniadau a wnaed gan Aelodau yn groes i <5 5-9 9+ 9 5 0 0 

10 ATODIAD
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DANGOSYDD DA GWE
DDOL 

GWELLA 

 CYFARTALEDD 
CYMRU 
2019-20 

ACLL  
PC ERYRI 
2019-20 

APCE 
Chwarter 1 

Gorff. - Medi 
2020-21 

APCE 
Chwarter 2 

Ebrill - Mehefin 
2020-21 

gyngor swyddogion 
Canran yr apeliadau a gafodd eu gwrthod 

>66 55.1-
65.9 <55 

 
68 60 

Dim 
penderfyniad 

apeliadau 

100% 
(3/3) 

Ceisiadau am gostau mewn apêl  Adran 78 a gafodd eu 
cadarnhau yn ystod y cyfnod adrodd 

0 1 2+ 
 

0 0 0 0 

Ymgysylltu            
A yw'r awdurdod cynllunio lleol yn caniatáu i aelodau o'r 
cyhoedd annerch y Pwyllgor Cynllunio? 

Ydi   Nac ydi 
 

Ydi Ydi Ydi Ydi 

A oes gan yr awdurdod cynllunio lleol swyddog ar 
ddyletswydd i roi cyngor i aelodau o'r cyhoedd 

Oes   Nac oes 
 

Oes Oes Oes Oes 

A oes gan wefan yr awdurdod cynllunio lleol gofrestr ar-lein 
o geisiadau cynllunio sydd ar gael i aelodau o'r cyhoedd er 
mwyn iddynt fedru olrhain hynt y ceisiadau (a gweld eu 
cynnwys)? 

Oes Rhan
nol Nac oes 

 

Oes Oes 

 
Oes 

 
Oes  

Gorfodaeth         
Canran yr achosion gorfodi yr ymchwiliwyd iddynt o fewn 
84 diwrnod 

>80 70.1-
79.9 <70 

 
77 89 

 
100% 

 
100% 

Amser a gymerir ar gyfartaledd i gymryd camau gorfodi 
cadarnhaol 
 

<100 101-
200 200+ 

 
167 198 

Dim ceisiadau 
wedi’u cau 

 
411 diwrnod 
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DANGOSYDDION PERFFORMIAD CORFFORAETHOL   (I’w hadrodd i P&A) 
 
 
Rhif 

 
Targed Dangosydd Perfformiad ar gyfer 2020-21 

Canlyniadau 
Hanner 

Blwyddyn 
2019-20 

Canlyniadau 
Ch.1 

2020-21  
 

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  
 

Canlyni
adau 
Ch. 2 

2020-21  
 

Canlyniada
u 

Ch. 2 
2020-21  

 

Canlyniad
au 

Blynyddol 
2020-21  

 

 
Swyddog 
Cyfrifol 

 
CHR/ 
001 

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

 (Targed Blynyddol 20/21 - 7%) 
 

 
13.2% 
(18) 

 
4.2% 
(6) 

    
Pennaeth 
Personél 

 
CHR/ 
002 

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

.      (Targed Blynyddol 20/21 -  6 diwrnod) 
 

 
9.3 

diwrnod 

 
1.5 diwrnod 

    
Pennaeth 
Personél 

 
CHR/ 
006 
 

 
Canran yr anfonebau na chafodd eu gwrthwynebu a 
gafodd eu talu cyn pen 30 diwrnod o gyrraedd yr 
awdurdod. 

.                  (Targed Blynyddol 20/21 - 98%) 
 

 
98.49% 

 
99.14% 

    
Uwch 
Swyddog 
Cyllid 
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DANGOSYDDION PERFFORMIAD LLEOL i FESUR CYNNYDD ar yr AMCANION LLESIANT 
(I’w hadrodd i P&A) 
 

EIN CYMUNEDAU 
 
 
Rhif 

 
Targed Dangosydd Perfformiad ar gyfer 2020-21 

Canlyniadau 
Ch.1 

2020-21  
 

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  
 

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  
 

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  
 

Canlyniadau 
Blynyddol 

2020-21  
 

 
Swyddog 
Cyfrifol 

 
1a 

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

 
Canlyniadau Blynyddol 

  
Rheolwr 
Cynllunio 
 

 
1b 

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

 
Canlyniadau Blynyddol  
 

 
 

 
Rheolwr 
Partneriaethau 

 
1c 

 
Gosod data gwaelodlin a methodoleg ar fudd 
i’r economi leol yn deillio o waith yr Awdurdod 

I'w symud ymlaen nawr bod y 
CRhPC wedi'i fabwysiadu 

    
Rheolwr 
Partneriaethau 

 
1ch 

 
Cwblhau Adolygiad Trafnidiaeth a Pharcio’r 
Wyddfa 

CWBLHAWYD - symud i'r cam 
gweithredu 

   Rheolwr 
Partneriaethau 

 
1d 

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

Arolwg staff ar gyfathrebu wedi'i 
gwblhau. Adolygiad pwynt 
cyffwrdd wedi'i gwblhau. 
Canlyniad i'r ddau gael eu 
bwydo i mewn i strategaeth Cyf 

    
Pen. Ymgysylltu 

 
1dd 

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

Mae'r Pennaeth Treftadaeth 
Ddiwylliannol wedi cynnal 
ymchwil gychwynnol ac yn 
llunio'r cynllun 5 mlynedd. Bydd 
ymgynghori â phartneriaid yn 
parhau yn yr hydref a bydd 
papur cychwynnol yn cael ei 
gyflwyno i'r Aelodau ar enwau 
lleoedd, gyda'r bwriad o 
gyflwyno'r cynllun drafft i'r 
Gweithgor Aelodau yn gynnar yn 
2021 

    
Pen. Treftadaeth 
Ddiwylliannol 
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CYNLLUNIAU A PHOLISÏAU 
 
 
Rhif 

 
Targed Dangosydd Perfformiad ar gyfer 2020-21 

Canlyniadau 
Ch.1 

2020-21  

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  
 

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  
 

Canlyniadau 
Blynyddol 

2020-21  

 
Swyddog 
Cyfrifol 

 
2a 

 
Bydd ein prosiectau yn mynd i'r afael â'r 
themâu a godwyd yn Natganiad Ardal Gogledd                  
Orllewin Cymru. 
 
 

Mae canlyniadau’r Datganiadau Ardal 
wedi’u hadlewyrchu yng Nghynllun 
Eryri (Cynllun Rheoli’r Parc 
Cenedlaethol) a fabwysiadwyd.  Mae’r 
Datganiadau Ardal wedi llywio neu 
danategu rhai o’r prosiectau 
Tirweddau Cynaliadwy, Lleoedd 
Cynaliadwy.   (TCLC / SLSP) a 
Chynlluniau Rheoli Cynaliadwy 
(CRC/SMS).  Mae prosiectau a noddir 
gan CNC yn Eryri hefyd yn mynd i’r 
afael â’r hynny a nodwyd yn y 
Datganiadau Ardal 

    
 

Pen. 
Gwasanaeth 

 
 
2b 

 
Cynhyrchu Adroddiadau Blynyddol: 

 Cynllun Datblygu Lleol 
 Cynllun Rheolaeth 

 
Canlyniadau Blynyddol 

 
Mae Cynllun Eryri wedi ei fabwysiadu’n 

swyddogol ar 23 Medi 2020 

    
Rheolwr 
Cynllunio 
 
Rheolwr 
Partneriaethau 

 
2c 

 
Cynllun Datblygu Lleol wedi ei fabwysiadu a 
rhaglen CCA wedi ei gynhyrchu a’i weithredu.  
Parhau i gynhyrchu CCA yn unol â’r amserlen 
a gytunwyd 

Mae Rhwymedigaethau Cynllunio CCA 
wedi mynd i ymgynghoriad 
cyhoeddus ac mae Gweithgor 
Aelodau wedi'i sefydlu i drafod CCA 
ar Gynllunio a'r Gymraeg. Mae'r 
gwaith yn parhau ar y CCA 
Hysbysebion a'r Amgylchedd 
Hanesyddol 

    
Rheolwr 
Partneriaethau 

 
2ch 

 
Mabwysiadu Amcanion Llesiant Newydd yn 
barod ar gyfer 2021 ymlaen 
 

Cymeradwyodd yr aelodau amcanion 
ar gyfer ymgynghoriad anffurfiol. 
Ystyriwyd ymatebion a bydd yr 
Aelodau'n cytuno ar flaenoriaethau 
gwasanaeth drafft ar gyfer 
ymgynghori'n ffurfiol â rhanddeiliaid 
yn ystod y Pwyllgor P&A ym mis 
Tachwedd. 

    
PW 
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IECHYD A LLES 
 
 
Rhif 

 
Targed Dangosydd Perfformiad ar gyfer 2020-21 

Canlyniadau 
Ch.1 

2020-21  

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  
 

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  
 

Canlyniadau 
Blynyddol 

2020-21  

 
Swyddog 
Cyfrifol 

 
3a 

Cynnal arolwg defnyddwyr i sefydlu beth sy’n 
tynnu pobl at ardal a’r gweithgareddau y 
byddant yn cymryd rhan ynddynt. 

 
Oedi yn 2020 oherwydd COVID-19 

    
Rheolwr 
Partneriaethau 

 
3b 

 
Dadansoddi manteision iechyd y 
gweithgareddau cyfunol hyn 

 
Oedi yn 2020 oherwydd COVID-19 

    
Rheolwr 
Partneriaethau 

 
3c 

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

 
Oedi yn 2020 oherwydd COVID-19 

    
Rheolwr 
Partneriaethau 

 
3ch 

 
Mae’r Awdurdod wedi cyflawni ei gyfrifoldebau 
statudol yn llwyr o ran unrhyw reoliadau mewn 
perthynas â Cofid-19 ac mae wedi cyfleu ei 
negeseuon allweddol yn effeithiol  
 

Gweithiodd yr Awdurdod gyda 
Llywodraeth Cymru, Awdurdodau 
Lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru 
mewn perthynas â'r rheoliad brys 
a alluogodd Awdurdodau Parciau 
Cenedlaethol Cymru i gau tir, i 
reoli lledaeniad posibl y firws trwy 
bobl yn ymgynnull. Adolygwyd y 
cyfyngiadau yn wythnosol ac fe'u 
codwyd ym mis Gorffennaf. Bydd 
y rheoliad cyfredol yn dod i ben 
yn y flwyddyn newydd 
 

    
PW 
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POBL, LLEOEDD A PHARTNERIAID   
 
 
Rhif 

 
Targed Dangosydd Perfformiad ar gyfer 2020-21 

Canlyniadau 
Ch.1 

2020-21  

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  
 

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  
 

Canlyniadau 
Blynyddol 

2020-21  

 
Swyddog 
Cyfrifol 

 
4a 

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

Strategaeth yn cael ei drafftio ac 
i fod i gael ei thrafod gyda'r Tîm 
rheoli ym mis Tachwedd 

    
Pen. Ymgysylltu 

 
4b 

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

 
Canlyniad Blynyddol 

    
Pen. Ymgysylltu 

 
4c 

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

Parhaus - Gwasanaeth 
Wardeiniaid yn gweithredu 
trefniadau Cynllunio Lle gyda 
chymunedau lleol 

    
Rheolwr 

Partneriaethau 

 
4ch 

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

 
Canlyniad Blynyddol 

    
Cyf. Gwas. 

Corfforaethol 

 
4d 

 
Bod partneriaid lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol yn cydlynu ymdrechion mewn 
perthynas â rheoli pobl a negeseuon pan fydd 
cyfyngiadau i Cofid-19 yn cael eu llacio  
 

 
Canlyniad Blynyddol 

    
PW 

Pen. Ymgysylltu 
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CYDBWYSO EIN HADNODDAU A’N HYMDRECHION     
 
 
Rhif 

 
Targed Dangosydd Perfformiad ar gyfer 2020-21 

Canlyniadau 
Ch.1 

2020-21  

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  
 

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  
 

Canlyniadau 
Blynyddol 

2020-21  

 
Swyddog 
Cyfrifol 

 
5a 

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

Mae Llywodraeth Cymru wedi 
gofyn am ragdybiaethau 
cynllunio cyllideb. Ar ôl i ni 
gael cadarnhad ffurfiol o'r 
gyllideb ddangosol ar gyfer 
2021/22 gallwn ddiweddaru'r 
strategaeth ariannol ar gyfer y 
cyfnod nesaf. 

    
PW 

 
5b 

 
% o staff yr Awdurdod yn cael eu gwerthuso yn 
ystod y 12 mis diwethaf. 
                                         (Targed blynyddol 20/21 95%) 

1.5% 
Bu oedi cyn cychwyn ar y 
broses oherwydd bod staff yn 
gweithio o bell. Mae yna lawer 
o achosion lle na fydd 
gwerthuso o bell yn bosibl nac 
yn briodol 

    
Pen. Personél 

 
5c 

% y staff yn fodlon neu’n fodlon iawn â’u swyddi. 
                                          (Targed blynyddol 20/21 90%) 

 
Canlyniad Blynyddol 

    
Pen. Gwein. a 
Gofal Cwsmer 

 
5ch 

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

 (Targed blynyddol 20/21 87%) 

 
Canlyniad Blynyddol 

    
Pen. Gwein. a 
Gofal Cwsmer 

 
5d 

Pan fo 100% o aelodau newydd yr Awdurdod o fewn 
unrhyw gyfnod 12 mis wedi mynychu sesiwn 
Ymsefydlu ar gyfer aelodau newydd. 
                                       (Targed blynyddol 20/21 100%) 

0%  
Gohiriwyd Cwrs Ymsefydlu 
Aelodau newydd yn 2020 
oherwydd Covid-19 

    
Swyddog Gwas. 

Aelodau 

 
5dd 

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

 (Targed blynyddol  20/21  50%) 

0% wedi'i gwblhau 
Mae'r broses hon fel arfer yn 
cychwyn yn dilyn y Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol ym mis 
Mehefin. Eleni ni chynhaliwyd y 
CCB tan fis Medi sydd wedi 
achosi oedi i'r broses. Dylid 
nodi bod asesiadau 2 flynedd 
wedi'u cynnal gyda 2 o Aelodau 
Penodedig LlC eleni 

    
Pen. Personél 

Swyddog Gwas. 
Aelodau 
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Rhif 

 
Targed Dangosydd Perfformiad ar gyfer 
2020-21 

Canlyniadau 
Ch.1 

2020-21  

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  
 

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  
 

Canlyniadau 
Blynyddol 

2020-21  

 
Swyddog 
Cyfrifol 

 
5e 

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

Mae gan sawl prosiect aml-flwyddyn sy’n 
cyfrannu at ein pwrpasau statudol beth 
amser ar ôl i redeg e.e. Coedwigoedd 
Glaw Celtaidd LIFE 2025, CTLC 
Carneddau 2025, MT Dolgellau 2022 ac 
ati. Felly, bydd sawl ymrwymiad 
presennol yn parhau i gyfrannu at 
bwrpasau statudol yn y tymor canolig 
byr. Mae wedi dod yn amlwg bod rhai 
ffrydiau cyllido yn debygol o ddod yn 
fwy cystadleuol yn y dyfodol e.e. 
Grantiau Cronfa Treftadaeth y Loteri 
Genedlaethol. Bydd angen monitro hyn 
yn agos. Er gwaethaf hyn, mae cyfleoedd 
eraill yn dal i fodoli - trwy Lywodraeth 
Cymru (e.e. TCLlC, CRhC) a chronfeydd 
eraill fel y Gronfa MGT Grid Genedlaethol 
(sydd wedi'i chymeradwyo am 5 mlynedd 
arall gan OFGEM). Mae Covid yn debygol 
o newid y dirwedd ariannu yn sylweddol 
yn y dyfodol, er nad yw'n glir ar hyn o 
bryd sut y bydd hyn yn esblygu. Mae 
gweithio mewn partneriaeth (e.e. CNC, 
CADW a Llywodraeth Cymru) a 
phrosiectau a ariennir ar y cyd yr un mor 
bwysig ag erioed nawr, a bydd yr 
Awdurdod yn rhoi pwyslais ar y rhain 
hefyd. Mae gan rai adrannau Awdurdod 
gronfeydd cyfalaf pwysig (er yn 
gymharol fach) yn y gyllideb waelodlin, a 
rhaid parhau i ddefnyddio hyn fel ‘arian 
hadu / sbarduno’ i ddatblygu prosiectau 
newydd yn y dyfodol. 

    
Cyf. Cynllunio a 

Rheoli Tir  

 
 
 
 

61



 
 
Rhif 

 
Targed Dangosydd Perfformiad ar gyfer 2020-21 

Canlyniadau 
Ch.1 

2020-21  

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  
 

Canlyniadau 
Ch. 2 

2020-21  
 

Canlyniadau 
Blynyddol 

2020-21  

 
Swyddog 
Cyfrifol 

 
5f 

 
Monitro ymrwymiadau gwariant a chynhyrchu 
incwm yn y cyfnod hwn 
 

 
Ymgymerir â hyn gan 
Benaethiaid Gwasanaeth 

    
PW 

 
5ff 

 
Nododd yr holl raglenni a phrosiectau yr oedd 
Covid-19 yn effeithio arnynt liniaru addas a 
galluog i wrthsefyll unrhyw lithriad 

 
Pob prosiect a rhaglen wedi'u 
hadolygu, derbyniwyd y 
cydsyniadau / caniatâd ac 
estyniadau perthnasol ac 
addaswyd prosiectau yn unol â 
hynny. 
 

    
Cyfarwyddwyr 
Penaethiaid 
Gwasanaeth 
Perthnasol 
Rheolwyr 
Prosiect 

 
5g 

 
Mae'r gwasanaethau wedi adolygu ac ail broffilio 
ymrwymiadau gwariant cyfredol i leihau pwysau 
ar y cronfeydd wrth gefn 

 
Mae gwariant gwasanaeth wedi'i 
adolygu ac mae mynediad at 
arian  incwm colledig oherwydd 
Covid wedi lleihau'r galw posibl 
ar gronfeydd wrth gefn. 
 

    
 

Cyfarwyddwyr 
Penaethiaid 
Gwasanaeth 
Perthnasol 

 

 
 
 

 JO/Perfformiad/PIs 2020/21 
Chwarter 1+2   Mawrth – Medi 2020 
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                                                                               EITEM RHIF 11 

 
   
CYFARFOD: 
 

 
Perfformiad ac Adnoddau 

 
DYDDIAD:  

 
18fed o Dachwedd, 2020 

 
TEITL: 
 

 
CRAFFU STRATEGOL: DIWEDDARIAD  

 
AWDUR: 

 
Prif Weithredwr 

 
PWRPAS: 
 

  
 Trafod y pynciau craffu a fabwysiadwyd  

ar gyfer 2020-21 
 Nodi'r oedi wrth graffu ar y ddau faes a ddewiswyd ar 

gyfer 2020/21, 
 Ystyried themâu / themâu pellach i'w craffu yn 2021/22 

 
1. CEFNDIR: 
 
1.1. Yn 2018/19 adolygodd aelodau rai materion llywodraethu yn ymwneud â'r ffordd y 

mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes. Un o'r camau y cytunwyd arnynt oedd bwrw 
ymlaen â rhaglen graffu strategol. Mae’n ddyletswydd ar y Pwyllgor Perfformiad ac 
Adnoddau i gytuno ar raglen o'r fath yn flynyddol. 

 
1.2 Pwrpas y gwaith craffu strategol neu "plymio'n ddwfn" yw: 

 Gwell dealltwriaeth o faterion sy'n effeithio ar Eryri a Phwrpasau'r Parc Cenedlaethol, 
 Gwella'r uchod er mwyn llunio gwaith polisi a blaenoriaethau. Neu, 
 Gwella effeithiolrwydd cyflawni y sefydliad a’i bartneriaid. 

 
1.3 Cytunodd yr aelodau y dylid cyfyngu themâu craffu i ddau neu dri phwnc y flwyddyn 

a'u cynnal trwy benodi tasg a gorffen grwpiau o aelodau a swyddogion. 
 
1.4 Penderfynodd y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau ym mis Tachwedd 2019 gynnal 

dwy thema graffu a sefydlu dau Grŵp Tasg a Gorffen, sy'n cynnwys tri aelod o'r 
Awdurdod a thri swyddog. Gofynnwyd i'r grŵp tasg a gorffen gytuno ar friff ac adrodd 
yn ôl i'r Gweithgor Aelod nesaf sydd ar gael i’w ystyried ac er mwyn enwebu aelod 
arweiniol. 

 
1.5 Yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Awdurdod ym mis Medi 2020, adolygodd a 

chadarnhaodd yr aelodau aelodaeth y grwpiau Tasg a Gorffen: 
 

Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Traffig  
(Rheoli traffig yng Ngogledd y Parc) 
Aelodau:  Cyng Edgar Owen; Ms Tracey Evans, Cyng John Pughe Roberts. 

 
Grŵp Tasg a Gorffen Cyfrif Carbon  
(Cyfrif carbon ar gyfer yr ardal ddaearyddol Eryri) 
Aelodau:  Cyng John Pughe Roberts; Mr. Brian Angell, Mr. Owain Wyn. 
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1.6 Roedd y gwaith i fod i ddechrau ar y rhain ar ddechrau'r flwyddyn ariannol (o 1 Ebrill), 

ond oherwydd ymdrechion yr Awdurdod wrth ymateb i Covid ac argaeledd staff, mae'r 
cynnydd yn y chwe mis cyntaf wedi bod yn gyfyngedig. Daeth y grŵp rheoli traffig 
ynghyd i ddarparu arweiniad ar yr astudiaeth drafft ddrafft ar gyfer yr Wyddfa a Dyffryn 
Ogwen.  Efallai bydd Aleodau yn cadarnhau parhau gyda’r craffu yma gan fod 
astudiaeth Trafnidiaeth a Pharcio’r Wyddfa ac Ogwen wedi ei gynhyrchu a bydd 
aelodau yn trafod parcio a materion cyffelyb yn ystod gweithgor ar 02.12.10. Mae 
swyddogion wedi gwneud rhywfaint o waith rhagarweiniol ar faterion Carbon yn Eryri. 

 
1.7 Pwrpas y papur hwn yw ystyried pa feysydd y mae aelodau am eu hystyried ar gyfer y 

flwyddyn 2021/22. O ystyried bod yna elfen o ansicrwydd ynghylch a fydd y ddwy 
eitem graffu gyfredol eu hangen/yn cael eu cwblhau yn ystod y flwyddyn galendr waith 
hon, gallai fod yn rhesymol ystyried hyd at ddau faes arall. 

 
2. PYNCIAU ARCHWILIO POSIBL AR GYFER 2021-22 
 
2.1 Mae amryw feysydd pwnc wedi dod i'r amlwg yn ystod y flwyddyn yn enwedig o 

ganlyniad i'r hyn yr ydym wedi'i weld a'i ddysgu gan Covid. Mewn perthynas â 
llywodraethu’r Awdurdod, y newid mawr sengl fu’r gallu i gynnal busnes ffurfiol o bell. 
Mae'r aelodau wedi nodi bod hwn yn gyfle i adolygu sut mae aelodau'n cyflawni eu 
dyletswyddau trwy ein fformat pwyllgor ffurfiol e.e. Pwyllgor Cynllunio wedi'i ddilyn gan 
weithgor. Bydd gallu o'r fath i barhau â chyfarfodydd o bell yn cael ei gadarnhau mewn 
deddfwriaeth yn gynnar yn 2021. Mae moderneiddio trefniadau llywodraethu hefyd yn 
un o'r llinynau posib mewn Cynllun Corfforaethol diwygiedig. 

 
2.2 Yn ddiweddar, ystyriodd yr aelodau Enwau Lleoedd Cymreig yn ei weithgor ar 21 

Hydref, ac fe wnaethant argymell sefydlu grŵp tasg a gorffen i wella dealltwriaeth yr 
Awdurdod a gweithio ar faterion o'r fath.  Yn y gweithgor hwnnw, argymhellodd 
aelodau hefyd y dylai'r gwaith o ddatblygu strategaeth Treftadaeth Ddiwylliannol fod yn 
rhan o'i raglen waith. Mae'r aelodau wedi anfon eu meddyliau ar y cylch gwaith ar 
gyfer grŵp tasg a gorffen o'r fath, argymhellir y canlynol: 

 
 Datblygu fframwaith polisi i alluogi APCE i amddiffyn a safoni'r defnydd o enwau 

lleoedd ym Mharc Cenedlaethol Eryri gan yr Awdurdod, ei bartneriaid a'i randdeiliaid; 
trwy ystyried safle unigryw Eryri a Chymru a nodi arfer da o feysydd / gwledydd eraill 
wrth ddatblygu fframwaith, 
 

 Codi ymwybyddiaeth ymhlith gwahanol gynulleidfaoedd gan gynnwys 
cynulleidfaoedd uniaith, amlieithog, aml-ethnig a rhyngwladol o bwysigrwydd enwau 
lleoedd yn Eryri; ac fel ffynhonnell sy'n cryfhau cysylltiadau ag amgylchedd, hanes a 
threftadaeth yr ardal. 

 
 Nodi sut mae llwyddiant yn edrych, nodi pa raglenni y gellid eu hystyried a phwy yw'r 

bobl / sefydliadau allweddol y mae'n ofynnol cyflawni â nhw. 
 
 Yn y gweithgor awgrymodd aelodau fod angen penodi grŵp tasg a gorffen o chwe 

aelod. Ar gyfer craffu strategol, cytunwyd y dylid osgoi grwpiau mawr ac awgrymwyd 
uchafswm o chwech (3 aelod a 3 swyddog). Teimlir y byddai agwedd ar y brîff hwn 
yn cynnwys materion tymor byr, canolig a thymor hwy ac o'r herwydd efallai y bydd 
angen i'r grŵp tasgau a gorffen esblygu'n is-bwyllgor ffurfiol yn dibynnu ar 
ganfyddiadau'r grŵp tasg a gorffen.  
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Argymhelliad swyddogion ar y craffu penodol hwn yw cael grŵp fel a ganlyn: 
 Tri aelod o'r Awdurdod, 
 Dau swyddog Awdurdod, 
 Cynrychiolwyr o swyddfa Comisiynwyr Iaith Cymru, CADW neu'r Comisiwn Brenhinol 

ar Henebion a Hanesyddol Cymru yn ôl yr angen. 
  

Bydd angen i raglen waith y grŵp gynnwys gweithio ar brosiect peilot gyda Swyddfa 
Comisiynwyr Cymraeg, gweithio gyda phartneriaid a llunwyr polisi i ennill cefnogaeth 
i'r gwaith, llywio datblygiad strategaeth Treftadaeth Ddiwylliannol yr Awdurdod. 

 
3. ARGYMHELLION: 
  
3.1 Gofynnir i'r aelodau ystyried a oes angen ymestyn y ddwy thema gyfredol oherwydd yr 

amser a gollwyd a pha faes (ydd) y dylid eu hystyried ar gyfer craffu pellach yn 
2021/22. 

 
3.2 Argymhellion: 
 

• Nodi cynnwys yr adroddiad 
 
• Nodi'r oedi wrth graffu ar y ddau faes a ddewiswyd ar gyfer 2020/21 
 
• Ystyried a chytuno ar themâu / themâu pellach i'w craffu yn 2021/22 
 
• Penodi Aelodau ar unrhyw grŵp (iau) tasg a gorffen yn ôl yr angen 

 
 
 
 
 
 

JO/P&R/Craffu 18 11 20 
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 EITEM RHIF 12 
 
CYFARFOD: 

 
Perfformiad ac Adnoddau 

 
DYDDIAD: 

 
18 Tachwedd, 2020 

 
TEITL: 

 
AMCANION LLESIANT AWDURDOD PARC 
CENEDLAETHOL ERYRI (APCE) a’r BYRDDAU 
GWASANAETHAU CYHOEDDUS (BGC) 

 
AWDUR: 

 
Prif Weithredwr 

 
PWRPAS: 

 
Diweddaru’r Aelodau ynghylch yn berthynas rhwng yr 
Awdurdod a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gwynedd/Môn a Conwy/Dinbych ac adolygu’r cynnydd. 

 
1. CEFNDIR 

 
1.1 Ym mis Ebrill 2016, yn sgil Deddf Llês Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, 

cyflwynwyd yr angen i sefydlu byrddau statudol, sef Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus (BGC) ym mhob ardal Awdurdod Lleol yng Nghymru. 

 
1.2 Casgliad o gyrff cyhoeddus yw’r BGC, yn cydweithio er mwyn gwella llesiant eu 

hardal. Golyga hyn bod yn rhaid i’r BGC wella llês economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol eu hardaloedd. Mae’r Ddeddf yn amlygu saith nôd 
llesiant a phum dull o weithio er mwyn rhoi pwrpas cyffredinol i gyrff cyhoeddus. 
Mae hefyd yn anelu at sicrhau gwell penderfyniadau trwy osod dyletswydd ar 
sefydliadau i ystyried yr hir dymor, cydweithredu ac ystyried pobl o bob oed wrth 
iddynt ddatrys ac atal problemau.   

 
Y saith nôd Llesiant yw’r canlynol: 
 Cymru lewyrchus
 Cymru gref
 Cymru fwy iach
 Cymru fwy cyfartal
 Cymru o gymunedau cydlynus
 Cymru gyda diwylliant bywiog a iaith Gymraeg lewyrchus
 Cymru gyfrifol yn fyd-eang.

 
1.3 I gychwyn, mae gan y BGC bedair brif dasg: 

 Darparu a chyhoeddi asesiad o sefyllfa economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol ei ardal. 

 Darparu a chyhoeddi Cynllun Llesiant Lleol ar gyfer ei ardal gan osod allan 
amcanion lleol a’r camau y bwriada eu cymryd i gwrdd â’r amcanion hynny. 

 Cymryd pob cam rhesymol er mwyn cwrdd â’r amcanion lleol. 
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 Darparu a chyhoeddi adroddiad blynyddol yn arddangos cynnydd y Bwrdd o 
safbwynt cwrdd â’r amcanion lleol.. 

 
1.4 Mae datblygu cynaladwy yn egwyddor hanfodol ar gyfer holl weithgareddau’r 

BGC. Golyga hyn weithredu mewn modd sydd yn ceisio sicrhau bod anghenion y 
presennol yn cael eu cwrdd heb beryglu gallu cenhedloedd y dyfodol i gwrdd â’u 
hanghenion hwythau. 

 
1.5 Aelodaeth: 

Aelodau statudol pob BGC fydd y canlynol: 
 Awdurdod Lleol 
 Bwrdd Iechyd Lleol 
 Awdurdod Tân ac Achub 
 Cyfoeth Naturiol Cymru 

 
Hefyd, bydd yn rhaid gwahodd y canlynol i gymryd rhan: 
 Gweinidogion Llywodraeth Cymru 
 Prif Gwnstabliaid 
 Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
 Gwasanaethau Prawf perthnasol 
 O leiaf un corff yn cynrychioli sefydliadau gwirfoddol 

 
Gall yr uchod ddewis peidio â bod yn aelodau o BGC. 
Yn ogystal, mae trydedd haen aelodaeth sef trwy wahoddiad oddi wrth unrhyw 
BGC penodol. Mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn perthyn i’r drydedd 
haen aelodaeth. 

 
2. BYRDDAU GWASANAETHAU CYHOEDDUS O FEWN PARC CENEDLAETHOL 

ERYRI: 
 

2.1 O fewn Eryri mae dau Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gweithredol, sef Bwrdd 
Gwynedd a Môn a Bwrdd Conwy a Dinbych. Gwahoddwyd Eryri i fod yn aelod o 
Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn- ac mae wedi derbyn y 
gwahoddiad - ond ni chafwyd gwahoddiad oddi wrth BGC Conwy a Dinbych. 
Dyma aelodaeth y ddau fwrdd (yn ychwanegol at yr aelodau statudol): 

 

BGC Gwynedd & Môn BGC Conwy & Dinbych 

 Heddlu Gogledd Cymru, 
 Iechyd Cyhoeddus Cymru, 
 Parc Cenedlaethol Eryri, 
 Mantell Gwynedd, 
 Llywodraeth Cymru, 
 Gwasanaeth Prawf Cymru, 
 Swyddfa Comisiynydd Heddlu a 

Throsedd Gogledd Cymru, 
 Medrwn Môn, 
 Prifysgol Bangor, 
 Adra (Cartrefi Cymunedol Gwynedd) 
 Grŵp LLandrillo Menai. 

 Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy, 
 Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Sir Ddinbych, 
 Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, 
 Swyddfa Comisiynydd Heddlu a 

Throsedd Gogledd Cymru, 
 Heddlu Gogledd Cymru, 
 Iechyd Cyhoeddus Cymru, 
 Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, 
 Llywodraeth Cymru. 
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2.2 Cytunodd Conwy a Dinbych i uno eu dau BGC ond penderfynodd Gwynedd a Môn 
i gydweithio yn agos â’i gilydd ond heb gyfuno i ffurfio un BGC. 

 
3. BGC GWYNEDD / MÔN: 

 
3.1 Asesiad llesiant Gwynedd/Môn: 

Yn dilyn cyfnod ymgynghori oedd yn golygu derbyn barn preswylwyr am yr hyn 
deimlent hwy oedd yn dda – ac heb fod mor dda - ynghylch byw yng Ngwynedd a 
Môn, daeth y Bwrdd i’r casgliad mai dyma’r negeseuon allweddol a gafwyd yn sgil 
yr asesiad: 

1. Yr angen i gynnal ysbryd cymunedol iach, 
2. Pwysigrwydd gwarchod yr amgylchedd naturiol, 
3. Deall effaith newidiadau demograffig, 
4. Gwarchod a hyrwyddo’r iaith Gymraeg, 
5. Hyrwyddo’r defnydd o adnoddau naturiol i wella iechyd a llês yn y tymor hir, 
6. Gwella cyswllt trafnidiaeth er mwyn galluogi mynediad at wasanaethau ac 

adnoddau, 
7. Yr angen am swyddi o ansawdd da a chartrefi fforddiadwy ar gyfer pobl leol, 
8. Effaith tlodi ar lesiant, 
9. Sicrhau cyfle i bob plentyn lwyddo. 

 
3.2 Amcanion llesiant Gwynedd a Môn: 

Ar sail eu hasesiad o’r canfyddiadau, cytunodd y Bwrdd ar ei Amcanion Llesiant ar 
gyfer Gwynedd a Môn a phenderfynu mabwysiadu dau nôd llesiant gyda chwe 
blaenoriaeth wedi eu cynnwys o fewn: 

 
Amcan un: Cymunedau sydd yn ffynnu ac yn llewyrchus yn y tymor hir (gyda 
phedwar blaenoriaeth): 

 Yr iaith Gymraeg,
 Cartrefi i bobl leol,
 Effaith tlodi ar les cymunedau,
 Effaith newid hinsawdd ar les cymunedau

 
Amcan dau: Preswylwyr sydd yn iach ac annibynnol ac ansawdd eu bywyd yn 
dda (gyda dau flaenoriaeth): 

 Iechyd a gofal oedolion,
 Lles a chyrhaeddiad plant a phobl ifanc.

 
4. BGC CONWY a DINBYCH: 

 
4.1 Yn dilyn ymarfer ymgynghori gyffelyb, datblygodd Bwrdd Conwy a Dinbych ei 

nodau gyda thair blaenoriaeth: 
1. Pobl – cefnogi llês meddyliol da i bob oedran, 
2. Cymuned – cefnogi grymuso cymunedau, 
3. Lle – cefnogi cadernid amgylcheddol. 

 
4.2 Maent hefyd wedi sefydlu pedair egwyddor sydd yn cefnogi’r tair blaenoriaeth, sef: 

 Mynd i’r afael ag anghydraddoldeb a thrin pawb yr un fath,
 Cefnogi a hyrwyddo’r Iaith Gymraeg,
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 Cefnogi pobl fel bod cartrefi iach, diogel ac addas o fewn eu cyrraedd, 
 Osgoi dyblygu gwaith. 

 
5. GWEITHREDU GAN Y BGC: 

 
5.1 Teimlir nad yw’r gweithredu gan y BGC wedi bod mor effeithlon ag y rhagwelwyd 

yn wreiddiol a chafodd hyn ei gadarnhau gan astudiaeth a gynhaliwyd yn 
ddiweddar gan Swyddfa Archwilio Cymru. Nid yw hyn yn syndod gan na chafodd 
unrhyw adnoddau na chyllid ychwanegol ei glustnodi ar gyfer BGC er mwyn 
cyflawni eu blaenoriaethau llês. Roedd sefydlu BGC hefyd yn digwydd mewn 
cyfnod pan oedd yr holl bartneriaid yn dioddef lleihâd mewn adnoddau ar gyfer eu 
dibenion craidd a chyfyngiad ar eu gallu i ail gyfeirio adnoddau. Un ffactor sydd yn 
rhwystr i weithio ar y cyd yw‘r trothwyon atebolrwydd a chraffu sydd gan yr 
Awdurdodau Lleol. 

 
5.2 Mae’r holl BGC wedi mabwysiadu trefn weithredu pur debyg h.y. sefydlu grŵp 

gorchwyl i ystyried ymhellach sut mae’r amcanion/blaenoriaethau yn datblygu ac i 
gyflwyno adroddiad cynnydd yn chwarterol i’r Bwrdd. Oherwydd diffyg adnoddau 
mae cynnydd wedi bod yn rhwystredig ond ymddengys bod peth cynnydd wedi ei 
wneud ar rai agweddau ar weithredu. Ymddengys mai un o ddibenion BGC yw 
cyfarfod i drafod amcanion cyffredinol yn unig. 

 
5.3 Cyswllt rhwng cynllun corfforaethol APCE a chynllun llesiant y BGC: 

 

Cynllun Llesiant 
Gwynedd a Môn 

Cynllun Corfforaethol APCE 

Yr Iaith Gymraeg POBL, LLEOEDD A PHARTNERIAID: 
Gweithio gyda’n BGCs a’n cymunedau i gynyddu 
ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg a’r defnydd ohoni.. 

Cartrefi i Bobl Leol EIN CYMUNEDAU: Sicrhau bod y Cynllun Datblygu Lleol yn 
parhau i ddarparu tai fforddiadwy 

Effaith tlodi ar lês ein cymunedau EIN CYMUNEDAU: Cefnogi datblygiadau economaidd 
cynaladwy o fewn ein cymunedau sydd yn gwneud yn fawr o’r 
rhinweddau a’r cyfleoedd sydd ar gael yn Eryri. 

 
CYNLLUNIAU A PHOLISIAU: Gweithio gyda Llywodraeth 
Cymru i gyflawni camau addas a nodir yn y strategaeth 
“Ffyniant i Bawb” 

Effaith newid hinsawdd ar lês 
cymunedau 

CYNLLUNIAU A PHOLISIAU: Gweithio gyda Llywodraeth 
Cymru ac asiantaethau eraill i gyflawni camau addas a nodir 
yn “Polisi Adnoddau Naturiol” . Gweithredu a monitro y Cynllun 
Datblygu Lleol a Chynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol (Cynllun 
Eryri) yn gyson 

Iechyd a gofal oedolion IECHYD A LLES: Hyrwyddo manteision Eryri o safbwynt 
iechyd a gweithio gyda’n BGC i hyrwyddo llesiant meddyliol 
da i bawb. Gweithio gyda phartneriaid allweddol i ddarparu 
cyfleoedd (gan gynnwys gwirfoddoli) fydd yn cyfrannu tuag at 
iechyd a llês a gweithio gyda’n BGC i hyrwyddo cadernid 
ymysg  pobl hŷn 

Lles a chyrhaeddiad plant a 
phobl ifanc 

IECHYD A LLES: Gweithio gyda’n BGC i feithrin pobl ifanc 
cryf a llawn gobaith. 
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Cynllun Llesiant 
Conwy a Dinbych 

Cynllun Corfforaethol APCE 

Llês Meddyliol EIN CYMUNEDAU: Cyfathrebu’n effeithlon beth yw 
manteision dynodi Eryri fel Parc Cenedlaethol i lesiant ein 
cymunedau. 

 
IECHYD A LLES: Hyrwyddo manteision iechyd Eryri a 
gweithio gyda’n BGC i hyrwyddo llesiant meddyliol i bawb. 
Gweithio gyda phartneriaid allweddol i ddarparu cyfleoedd 
(gan gynnwys gwirfoddoli) fydd yn cyfrannu tuag at iechyd a 
llês a gweithio gyda’n BGC i hyrwyddo cadernid mewn pobl 
hŷn 

Grymuso Cymunedau IECHYD A LLES: Gweithio gyda’n BGC i hyrwyddo cadernid 
ymysg pobl hŷn a gweithio gydag asiantaethau a darparwyr i 
wella cysylltedd ein cymunedau. Cefnogi datblygiadau 
economaidd cynaladwy o fewn ein cymunedau fydd yn 
defnyddio’r rhinweddau a’r cyfleoedd sydd ar gael yn Eryri. 

 
POBL, LLEOEDD A PHARTNERIAID: Cefnogi datblygiad 
“Cynlluniau Lle” o fewn Eryri a gweithio gyda’n BGC a’n 
cymunedau i gynyddu ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg a’r 
defnydd ohoni. 

Cefnogi Cadernid Amgylcheddol EIN CYMUNEDAU: Cyfathrebu’n effeithlon fanteision dynodi 
Eryri fel Parc Cenedlaethol o safbwynt llês ein cymunedau 

 
CYNLLUNIAU A PHOLISIAU: Gweithio gyda Llywodraeth 
Cymru ac asiantaethau eraill i gyflawni camau addas a nodir 
yn “Polisi Adnoddau Naturiol” . Gweithredu a monitro y 
Cynllun Datblygu Lleol a Chynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol 
(Cynllun Eryri) yn gyson 

 

5.4 Integreiddio a chydweithredu o ran cynllun llesiant BGC a 
Chynllun Corfforaethol APCE: 

Roedd yr Awdurdod hwn wedi adnabod yr angen am weithio mewn partneriaeth 
gyda’n PSBs cyn deall yn llawn y blaenoriaethau neu’r themâu y byddai’r BGCs yn 
eu mabwysiadu. Yn naturiol y mae senergeddau ond mae gan pob BGC ei 
flaenoriaethau ei hun. Wrth edrych yn ôl, efallai y dylai’r Awdurdod fod wedi bod 
yn llai uchelgeisiol wrth adnabod cyfleoedd i weithio ar y cyd gyda BGC yn y tymor 
byr. Credaf bod yna gyfleoedd i weithio ar y cyd gyda BGC – ac y dylem weithio’n 
fwy agos gyda’r BGC - ond mae angen i ni ddeall yn llawn beth yw eu 
blaenoriaethau a pha gyfleoedd / rôl sydd ar gael i’r Awdurdod gyflawni deilliannau 
yn erbyn cynllun llesiant y BGC ac hefyd ein cynllun llesiant ni ein hunain. 
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Gan fod yr Awdurdod wedi cytuno i fabwysiadu amcanion llesiant newydd a 
chynllun corfforaethol ar gyfer 2021/2026 fe ddylem fod yn ymwybodol ein bod – 
wrth weithio ar y cyd gyda BGC – yn llawn ddeall ein hymrwymiad a’r deilliannau 
a ddisgwylir cyn cynnwys camau ar y cyd mewn unrhyw raglen waith flynyddol. 

 
Fel yr awgrymwyd uchod, fel y bydd dealltwriaeth rhwng partneriaid BGC yn 
aeddfedu, bydd yn bosibl cyflawni yn erbyn perspectif amcanion llesiant . Am y 
rheswm hwn, dylai’r Awdurdod barhau i fod yn bartner ar Fwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Gwynedd a Môn a pharhau i gyfrannu i weithgareddau thematig ïs- 
grwpiau Gwynedd/Môn a Chonwy/Dinbych. 
 

6. RÔL Y BGC ÔL-COFID 
 Mae Llywodraeth Cymru wrth fynd i’r afael ag effaith Cofid wedi darparu 

strwythur strategol ar sail rhanbarth i fyrddau partneriaeth a statudol ddarpru 
ffocws ar gyfer cyfnod adfer.  Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu ffocws ar 
gyfer tri maes penodol: 

 yr Economi 
 Iechyd 
 Gwytnwch Cymunedol 

 Bydd yn gyfrifoldeb ar FGC i fynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â 
Gwytnwch Cymunedol.  Ni roddwyd ffocws o’r fath i ffactorau amgylcheddol, 
ond mae agenda Adferiad Gwyrdd yn cael ei arwain gan GNC ac mae 
Gweinidog Llywodraeth Leol hefyd yn mynd i’r afael â materion Adfer Gwyrdd 
ym mhortffolio Llywodraeth Leol. 

 
6. ARGYMHELLION 

 
6.1 Nodi cynnwys yr adroddiad a’i drafod 

 
6.2 Nodi diffyg cynnydd o fewn ein cynllun corfforaethol ni ein hunain o ran 

cyflawni gyda’r BGC 
 
6.3 Sicrhau bod unrhyw raglen waith flynyddol yn y dyfodol, sydd yn cynnwys 

gweithio gyda’r BGC, wedi ei harfarnu’n llawn yn erbyn ein Amcanion 
Llesiant ni ein hunain, bod yr adnoddau angenrheidiol yn cael eu hystyried 
a’n bod yn deall pa ddeilliannau sydd i dderbyn sylw. 

 
6.4 Bod yr Awdurdod yn parhau yn aelod o BGC Gwynedd a Môn 

 
6.5 Bod yr Awdurdod yn parhau i gyfrannu tuag at weithgaredd thematig ïs- 

grwpiau y ddau FGC. 
 
 
 
 
 

JO/Committee/P&R/PSBs 25.03.20 
Wedi ei diwygio i ystyried sefyllfa Cofid-19.  18.11.20. 
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                                                                      EITEM RHIF 13 
 

   
CYFARFOD: 
 

 
Perfformiad ac Adnoddau 

 
DYDDIAD:  
 

 
18fed o Dachwedd 2020 
 

 
TEITL: 
 

 
ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT PANEL 
ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH 
ARIANNOL  
 

 
AWDUR: 
 

 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 

 
PWRPAS: 
 

 
Trafod yr Adroddiad Blynyddol drafft a phenderfynu a oes 
angen ymateb ai peidio 
 

 
1 CEFNDIR 
 
1.1 Ynghlwm i'r adroddiad hwn mae copi o'r llythyr eglurhaol a dderbyniwyd gan 

Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ynghyd â chopi o'r ddolen 
i'r Adroddiad drafft ei hun a nodir isod. 

 
Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol: adroddiad blynyddol 
drafft 2021 i 2022 

 
Independent Remuneration Panel for Wales: draft annual report 2021 to 2022 

 
 
1.2 Fel yr adroddwyd yn flaenorol i'r Awdurdod, mae cylch gwaith y Panel yn 

cynnwys Awdurdodau Parciau Cenedlaethol ac felly mae'n rhaid i'r Awdurdod 
hwn gadw at unrhyw benderfyniad a wneir gan y Panel. 

 
1.3 Yn ddiau, bydd aelodau'n nodi o'r llythyr eglurhaol fod diwygiadau i'r fframwaith 

tâl cyfredol aelodau Awdurdodau Parciau Cenedlaethol ar yr achlysur hwn. 
 
2 NEWIDIADAU ARFAETHEDIG 
 
2.1 Mae'r Panel mewn perthynas ag Awdurdodau Parciau Cenedlaethol wedi 

penderfynu y dylid codi cyflogau ar raddfa gymedrol. Dylai'r ymrwymiad amser 
y mae'r gydnabyddiaeth yn seiliedig arno aros ar 44 diwrnod. O ganlyniad, 
cynigir y dylai'r cyflogau sylfaenol i aelodau gynyddu £43 y flwyddyn ac mae 
cynnydd canrannol tebyg yn cael ei gymhwyso i gyflogau uwch a delir i'r 
Cadeirydd, y dirprwy gadeirydd a chadeiryddion pwyllgorau'r Awdurdod. 
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2.2 Mae'r Panel wedi penderfynu o'r blaen y gellir talu hyd at ddau Gadeirydd 
pwyllgor arall. Os oedd APC o'r farn bod hyn yn gyfyngol, roedd opsiwn i wneud 
cais am Gyflog Uwch ychwanegol. Cynigir bod y cyfyngiad hwn yn cael ei 
ddileu a bod APCau yn pennu nifer y swyddi Uwch y mae eu hangen fel sy'n 
briodol i'w drefniadau llywodraethu. Mae'r penderfyniad sy'n ymwneud â'r cais 
am gyflogau uwch ychwanegol yn cael ei ddileu. Fodd bynnag, byddai unrhyw 
swyddi uwch ychwanegol yn daladwy ar y gyfradd gyflog sefydlog sy'n daladwy 
ar gyfer cadeiryddion Pwyllgorau neu swyddi uwch eraill fel y nodir isod. 

 
2.3 Felly mae'r cyflogau diwygiedig arfaethedig fel a ganlyn: 
 
2.3.1  Dylai'r cyflog sylfaenol ar gyfer aelodau cyffredin APC fod yn £4,053 
2.3.2  Dylai cyflog uwch cadeirydd APC fod yn £12,845 
2.3.3  Dylai cyflog uwch dirprwy gadeirydd a chadeiryddion pwyllgorau APC fod yn 

£7,792 
2.3.4  Rhaid i aelodau beidio â derbyn mwy nag un cyflog uwch APC 
2.3.5  Telir uwch gyflog APC gan gynnwys cyflog sylfaenol APC 
2.3.6  Ni all aelodau prif awdurdodau lleol sy'n derbyn cyflog uwch Band 1 neu 

Fandiau 2 dderbyn cyflog gan unrhyw APC y cawsant eu penodi arno. 
 
2.4 Nid oes unrhyw newidiadau i gostau teithio na chynhaliaeth. Mae talu 

cyfraddau cynhaliaeth yn parhau i fod yn unol â chyfraddau Llywodraeth 
Cymru. 

 
2.5 Mae'r cyfraddau sy'n daladwy i Aelodau Annibynnol Pwyllgor Safonau'r 

Awdurdod yn cynyddu rhywfaint i'r canlynol: 
 
2.5.1 Cadeirydd y Pwyllgor Safonau - £268 (4 awr a throsodd) neu £134 (hyd at 4 

awr) 
2.5.2 Aelodau cyffredin y Pwyllgor Safonau - £210 (4 awr a throsodd) neu £105 

(hyd at 4 awr) 
 
2.6 Gwneir newidiadau hefyd mewn perthynas â gofal a chymorth ariannol ac 

mae eu manylion i'w gweld yn yr adroddiad llawn. 
 
2.6 Fel sy'n amlwg o'r llythyr sy'n cyd-fynd â'r adroddiad, mae'r cyfnod amser ar 

gyfer ystyried unrhyw sylwadau yn dirwyn i ben ar 23 Tachwedd ac felly mae'r 
adroddiad hwn yn rhoi cyfle i'r Awdurdod trwy'r pwyllgor Perfformiad ac 
Adnoddau wneud sylwadau os yw'n dymuno ar yr adroddiad drafft. 

 
GOBLYGIADAU ADNODDAU 
Bydd gan yr adroddiad, os caiff ei gyhoeddi heb newidiadau, fân oblygiadau o ran 
adnoddau y gellir eu cwrdd o'r cyllidebau presennol. 
 
ARGYMHELLIAD 
Trafod yr Adroddiad Blynyddol drafft a phenderfynu a oes angen ymateb ai 
peidio. 
 
PAPURAU CEFNDIR 
Adroddiad Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol gyda 
llythyr eglurhaol. 
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        EITEM RHIF 14 

CYFARFOD: PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU  

DYDDIAD: 18 Tachwedd, 2020 

TEITL: PROSIECTAU APCE: ADRODDIAD DIWEDDARU 

AWDUR: Prif Weithredwr 

PWRPAS:   1. 

2. 

I aelodau dderbyn manylion a diweddariadau ar Brosiectau APCE. 
(yn unol â chais y Gweithgor Aelodau Mai 2019) 

Argymell prosiectau posib lle gallai'r Awdurdod wneud cyflwyniadau 
am brosiectau unwaith ac am byth os cyfyd y cyfle. 

1. CEFNDIR:

1.1 Gan fod cyllid yr Awdurdod wedi cael ei leihau’n sylweddol dros gyfnod hir, rydym wedi
canfod ein bod yn ddibynnol ar brosiectau unwaith ac am byth i gyflawni ein pwrpasau
statudol. Dros y pum mlynedd diwethaf mae ein grant craidd a'n hardoll wedi bod
oddeutu £5 Miliwn yn flynyddol tra yn y cyfnod hwnnw o 2014 rydym ni fel Awdurdod
wedi llwyddo i dynnu oddeutu £21 miliwn o arian allanol ychwanegol i lawr.

1.2 Ers 2017, rydym wedi bod yn llwyddiannus wrth gael mynediad ar ddiwedd y flwyddyn
ariannol at danwariant gan Lywodraeth Cymru ac rydym wedi tynnu cyfanswm o £4.3
miliwn i lawr ar brosiectau amrywiol a nodwyd gan Lywodraeth Cymru fel
blaenoriaethau. Yn ystod y cyfnod hwn rydym hefyd wedi tynnu tua £17 miliwn i lawr o
ffynonellau grant cystadleuol eraill (Gweler y tabl isod).

1.3 Ym mis Mai 2019, mabwysiadodd yr Aelodau “Becyn Cymorth Prosiect” ar gyfer rheoli
prosiectau. Mae swyddogion wedi bod yn defnyddio'r pecyn cymorth hwn wrth fynd ati i
ddechrau i gwmpasu unrhyw brosiect sy'n gofyn am arian allanol a dull cyflawni ar
draws yr Awdurdod. Ar ôl i brosiect gael ei gymeradwyo a sicrhau cyllid, mae cyflwyno'r
prosiect fel y'i diffinnir yn y pecyn cymorth bellach yn arferiad sefydledig ac yn un sy'n
dyddio'n ôl i'r adeg pan roedd yr Awdurdod yn cyflawni prosiectau a ariennir gan Ewrop
(5b, Amcan un a rhaglenni Cydgyfeiriant).

1.4 Mae'r aelodau wedi gofyn yn benodol am ddiweddariad bob chwe mis ar brosiectau y
mae'r Awdurdod yn eu cyflawni. Dyma'r adroddiad cyntaf ac o'r herwydd, mae'n llawer
mwy manwl nag y gall fod yn angenrheidiol mewn adroddiadau dilynol. Gofynnir i'r
aelodau nodi unrhyw weithgaredd pellach y dylai swyddogion gynnig amdano os bydd
cyfle o'r fath yn codi.

1.5 Y prosiectau a restrir yn yr adroddiad hwn yw'r prif brosiectau y mae'r Awdurdod yn
arwain arnynt a pha swyddogion sydd wedi bod yn allweddol wrth sicrhau'r cyllid. Rhaid
crybwyll bod yr Awdurdod hefyd yn bartner mewn sawl prosiect sy’n cyfrannu cyllid neu
gyfraniad “trwy garedigrwydd / mewn nwyddau” - fel amser a phrofiad swyddogion,
darparu swyddfa ac ati.
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Mae prosiectau o'r fath yn cynnwys prosiect LIFE Dyfrdwy a lansiwyd yn ddiweddar, a 
phrosiect Tywod LIFE a phrosiectau Corsydd Crynedig lle mae sefydliadau eraill yn 
arwain ond mae APCE yn darparu adnoddau ac arbenigedd i’r prosiect, a gyda’r 
prosiect Corsydd Pontio y mae APCE yn cyfrannu ato trwy gynnal swyddog y prosiect. 
 

2. PRIF BROSIECTAU ARWEINIOL APCE (Dros y 4 blynedd ddiwethaf) 
2.1 

Prosiect AMCAN WERTH 
(£) 

Carneddau    (CTLC) 4,170,776 

Coedwigoedd Glaw Celtaidd    (LIFE) 7,604,648 

Dolgellau Townscape Heritage   (CTLC) 1,498,718 

Cynlluniau Rheoli Cynaliadwy (CRhC) x 3 prosiect 2,158,410 

CRhC Dinas Mawddwy: Dyfarnwyd yn ddiweddar, dyddiad 
cychwyn heb ei gadarnhau eto. Prosiect 2 flynedd, mawn, gwrych 
a llwybr troed 

550,000 

Cymorth Buddsoddi Amwynder Twristiaeth (TAIS), (Croeso 
Cymru) x 2 brosiect 

186,681 

Menter Genedlaethol Gwella Tirwedd y Grid (MGT) 
x 3 phrosiect 

598,529 

Awyr Dywyll 227,000 

Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles (GANLl / ENRaW) LlC, (prosiect 
3 blynedd) Blynyddoedd 1 + 2 

74,000 

CYFANSWM £17,018,762 

Cyllid addewid Lleoedd Cynaliadwy Tirweddau Cynaliadwy (LlCTC) 1,541,600 

Sylwch fod yr uchod ond yn cynnwys prosiectau sy'n dal yn fyw ac nad ydynt yn cynnwys cyllid ar 
gyfer prosiectau fel Yr Ysgwrn (y daeth eu cyfnod a ariennir gan grant allanol i ben ym mis Gorffennaf 
2020). 

 
2.2 Tirweddau Cynaliadwy / Lleoedd Cynaliadwy (TCLlC) Cyllid cyfalaf 

Llywodraeth Cymru: 
 
2.2.1 Yn gynnar eleni fe wnaeth Llywodraeth Cymru ein gwahodd i baratoi cynigion 

prosiect ar gyfer cyllid o dan gynllun cyllido'r TCLLC ar gyfer prosiectau gyda'r prif 
ffocws ar gefnogi datgarboneiddio, twristiaeth gynaliadwy ac adferiad Covid-19 fel:   

 Gwelliannau i ganolfannau ymwelwyr ac amwynderau, yn enwedig lle bydd y rhain hefyd yn 
sicrhau gostyngiad yn ôl troed carbon ymwelwyr a'r Awdurdod ac arbedion refeniw 

 Gwelliannau a all ac a fydd yn sicrhau mwy o incwm i awdurdodau rheoli, o bosibl gan 
gynnwys buddsoddiadau yn APC ac allfeydd siopau ac arlwyo Awdurdod Lleol (nid lle maent 
o dan berchnogaeth neu'n gweithredu yn breifat) 

 Mesurau datgarboneiddio ar gyfer asedau adeiledig sy'n eiddo i'r corff Rheoli 
 Symudedd a chludiant - er enghraifft gwefru CT a mathau eraill o deithio cynaliadwy 
 Defnydd / Newid Tir 
 Lliniaru newid yn yr hinsawdd / seilwaith gwyrdd 
 Cyrchu gwelliannau lle mae'n diwallu anghenion penodol (nid cynnal a chadw). 
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2.2. Mae’r trosiant ar gyfer ymateb i e.e. LlC gyda chynigion prosiect yn aml yn fyr iawn. 

Mae cael llyw gan yr aelodau ymlaen llaw ar ba feysydd prosiect posibl i'w hystyried 
(trafodwyd a chytunwyd arno ddiwethaf gan yr Aelodau yn ystod Gweithgor Medi 
2019) yn caniatáu i swyddogion symud pethau ymlaen. O ganlyniad mae APCE wedi 
bod yn llwyddiannus iawn wrth ennill cyllid grant dros y blynyddoedd. 

 
2.3 Ym mis Medi cawsom wybod am addewid o gyllid* ar gyfer y prosiectau canlynol: 
 *Gwneir gwaith prosiect ac adennill yr arian gan LlC. 
 

 
Prosiect  

Them
a 

 Arian 
Grant  

(£000)* 

Prynu 2 gerbyd trydan i ychwanegu at Fflyd Werdd APCE D 77 

Gwella effeithlonrwydd gwres ac inswleiddio mewnol Pencadlys APCE D 247.5 

Paneli Solar ar gyfer Pencadlys APCE        D 165 

Cerbyd trydan ac unedau gwefru beic   D   TG 38.5 

Astudiaeth dichonoldeb Trac Beicio Llyn Tegid    TG 33 

Llwybr Morfa Dyffryn                                     TG 103 

Cerbydau Hybrid / Trydan Gwasanaeth Wardeinio         D 55 
Astudiaeth dichonoldeb mynediad diogel Cwm Rhwyddfor TG 16.5 

Gwella Isadeiledd a Dehongli Yr Ysgwrn     TG 60 

Peiriannau Cynnal a Chadw Mynediad Cyhoeddus    TG 18.8 

Ailosod Glanfa Llyn Nantlle                          TG 16.5 

Pryniant Tir Posib: Rheolaeth gynaliadwy ardal o fioamrywiaeth hanfodol  
D 

Hyd at/ 
253 

Yr Ysgwrn:  Pecyn o welliannau i’r isadeiledd ymwelwyr presennol TC  AC 95 

Buddsoddiad TGC i alluogi staff i weithio o bell       AC 95.5 
Gwaith Cadwraeth Coed yn ardaloedd coedwigoedd o nodwedd ar draws y PC   
(Conwy, y Bala, Dolgellau, Tywyn, Dinas Mawddwy + 2) 

D 30 

 
Covid, Rheolaeth Ymwelwyr: Buddsoddiad mewn lleoliadau allweddol - pwyntiau 
saniteiddio, arwyddion ychwanegol, offer gwarchod personol, astudiaeth parcio a 
thrafnidiaeth, 3 peiriant solar di-gyffwrdd talu ac arddangos i gefnogi cynhyrchu 
incwm 

 
AC 

 

 
56.3 

Meithrinfa Goed:  Darparu adnoddau lleol ar gyfer parhad bioamrywiaeth yn yr ardal D 65 
Gwaith atgyweirio allweddol ar lwybrau Yr Wyddfa a mannau arall wedi i ddifrod 
stormydd ddigwydd 

ST 116 

CYFANSWM   1,541.6 
*   Mae’r Swm yn cynnwys hyd at 10% o’r costau gweithredu.   
Thema:    D - Datgarboneiddio               TC  -  Twristiaeth Gynaliadwy             AC - Adferiad Covid 
 

Mae'r adroddiad diweddaru cyntaf ar gynnydd yn cael ei baratoi ar hyn o bryd a bydd yn cael 
ei gyflwyno i LlC yn unol â thelerau ac amodau cyllid grant.  
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3. CYNNYDD PROSIECT HYD YMA: 
 
3.1 Mae Atodiad 1 yn rhoi trosolwg byr o wybodaeth berthnasol ar bob prosiect. 

Ynghlwm fel ffeiliau yn Atodiad 1 mae adroddiadau diweddaru llawn ar bob prosiect 
APCE a baratowyd gan y Rheolwr / Swyddog Prosiect.   

 
Rwyf wedi adolygu'r prosiectau ac yn fodlon ar y cyfan gyda’r cynnydd ar bob un, 
gan ystyried yr heriau sy'n bodoli wrth eu cyflawni. Mae'r Coedwigoedd Glaw 
Celtaidd mewn cyfnod tyngedfennol ac mae'n bwysig i swyddogion ennill cefnogaeth 
y Grŵp Rheoli i fynd i'r afael â chyflawni rhai o'r allbynnau a nodwyd. 

 
4. PROSIECTAU YN Y DYFODOL: 
 
4.1 Mae datblygu prosiectau tymor hir fel Yr Ysgwrn a phrosiectau LIFE wedi cael 

cymeradwyaeth aelodau cyn ymrwymo'r Awdurdod i raglenni o'r fath. Mae hyn yn 
bennaf er mwyn sicrhau bod yr hyn a gynigir yn cyd-fynd yn strategol â gwaith yr 
Awdurdod, i sicrhau cyllid am gyfnod penodol ac i ddeall a derbyn risgiau wrth 
gyflawni prosiectau o'r fath. Fodd bynnag, rydym wedi gallu cael gafael ar gyllid 
cyfalaf tymor byr yn ystod y blynyddoedd diwethaf lle mae'r dyddiadau cau ar gyfer 
cyflawni yn ei gwneud hi'n anodd iawn i gynnwys ystyriaeth gan aelodau ar gynigion 
o'r fath. Yn eu gweithgor ym mis Medi 2019, bu’r aelodau’n ystyried dyfarniadau 
grant diwedd blwyddyn ac fe wnaethant ddarparu cyfeiriad ar feysydd posibl i’w 
hystyried (yn ychwanegol at raglenni gwaith traddodiadol fel atgyweirio llwybrau 
troed, bioamrywiaeth, treftadaeth a thirwedd) roedd y rhain yn cynnwys: 
• Gwelliannau i seilwaith llwybr troed / beicio, 
• Effeithiau twristiaeth, 
• Strategaeth rheoli ymwelwyr, 
• Maniffesto ieuenctid, 
Efallai y bydd aelodau am adolygu'r cwmpas uchod ar gyfer cyllid tymor byr ac 
unwaith ac am byth. 
 

5. LLWYDDIANT YR AWDURDOD A SWYDDOGION WRTH SICRHAU CYLLID 
YCHWANEGOL:  

 
5.1 Ar y cyfan, ystyrir bod yr Awdurdod wedi cael llwyddiant sylweddol wrth sicrhau cyllid 

yn ystod yr amseroedd ariannol anodd hyn. Fel y mae'r adroddiad hwn yn dangos, 
tynnwyd miliynau o bunnoedd i lawr trwy wneud cais am arian grant a dulliau eraill o 
gymorth ariannol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae'r rhain i gyd wedi 
gwneud cyfraniad sylweddol at Bwrpasau Statudol a dyletswydd economaidd-
gymdeithasol yr Awdurdod ac maent yn unol â Chynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol. 
Mae'r llwyddiant hwn yn rhannol oherwydd y ddealltwriaeth strategol o amrywiol 
bwysau a materion sy'n effeithio ar Barciau Cenedlaethol, ynghyd â rhywfaint o 
hyblygrwydd a'r gallu i ymateb yn gyflym i gyfleoedd.  

 
6. ARGYMHELLION: 
 
6.1 Nodi cynnydd prosiectau amrywiol fel y nodwyd yn yr adroddiad. 
 
6.2  Adolygu meysydd cyflawni posibl y dylai swyddogion eu hystyried pan fydd 

cyfleoedd cyfalaf neu refeniw tymor byr yn codi 
 

JO/Cmttee/P&R 
Project Update/P&R 18.11.20.
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TROSOLWG O BROSIECTAU APCE      ATODIAD 1. 

PROSIECT 
DYDDIAD DECHRAU / 
DIWEDD 
CYLLID 

(PRIF) RISGIAU POSIBL (gyda'r CAMAU 
GWEITHREDU WEDI'U NODI ac yn eu lle) 
Oni nodir yn wahanol isod 

CYFLAWNI Y PRIF 
DARGEDAU STRATEGOL 

Manylion Llawn y 
Prosiect 

Prosiectau Tymor Hir - yn para dros 5 mlynedd + 

PARTNERIAETH TIRWEDD Y 
CARNEDDAU 
Helpu i warchod treftadaeth 
o dan fygythiad y Carneddau

Ionawr 2020 

Rhagfyr 2025 

£4,170,776 

APCE yn arwain gyda 
phartneriaid 

 Effaith Covid-19:
mae amserlen y prosiect yn cael ei hadolygu'n
gyson a thrafodwyd yr egwyddor o ymestyn
yr amser gyda swyddogion grant. Mae hyd yr
estyniad i'w gadarnhau, unwaith y bydd
effaith lawn Covid-19 yn glir. Mae
swyddogion yn gweithio i gyflawni prosiectau
yn erbyn yr amserlen wreiddiol, fel sy'n bosibl 
ac mae cynnydd da iawn yn cael ei wneud. Yn
anochel, mae Covid-19 yn cael effaith
barhaus ar allu'r Bartneriaeth i gyflawni rhai
prosiectau.
 Tynnu arian cyfatebol yn ôl â'r bwlch

cyllido o ganlyniad i hynny

 5 x Aelodau'r Grŵp
Prosiect yn eu lle

 Lansiad Prosiect
rhithwir llwyddiannus
wedi'i gynnal ar
14.10.20 gyda 190 o
gyfranogwyr yn
gysylltiedig

 Cyrhaeddwyd y
targedau cychwynnol

 Trefniadau wedi'u
hadolygu a'u haddasu
i adlewyrchu
goblygiadau Covid-19

Carneddau (C.).pdf

Risgiau 

Cofrestr Risg y 

Carneddau 11 2020.pdf

PROSIECT COEDWIGOEDD 
GLAW CELTAIDD CYMRU 
LIFE 
Cynnyrch degawd o ymdrech i 
gaffael cyllid trwy raglen 
Natur a Bioamrywiaeth LIFE y 
Comisiwn Ewropeaidd i fynd 
i'r afael â bygythiad 
Rhododendron ponticum (Rp) 
ar goetiroedd derw brodorol 
ffin môr yr Iwerydd yng 
Nghymru. 

Awst 2018 

Gorffennaf 2025 

£7,604,648 
Gwariant hyd yma: £1.6m 

APCE yn arwain gyda 
phartneriaid 

 Methu â llofnodi cytundebau 20 mlynedd
 Lefelau staffio a throsiant
 Y targedau yn fwy uchelgeisiol a heriol

na'r hyn a ragwelwyd yn wreiddiol.
Targedau ddim yn cael eu cyflawni

Mae'r prosiect yn parhau 
i fod ar y trywydd iawn i 
gyflawni'r targedau a'r 
cerrig milltir a nodwyd ac 
eithrio 100% yn arwyddo 
confensiynau 20 mlynedd 
(ac effeithiau canlyniadol 
ar gyflawni gwarediad o 
100%), fel y trafodwyd yn 
adran 5 o'r adroddiad 
diweddaru llawn. 

Coed Glaw Celtaidd 

(C.).pdf
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PROSIECT 
DYDDIAD DECHRAU / 
DIWEDD 
CYLLID 

(PRIF) RISGIAU POSIBL (gyda'r CAMAU 
GWEITHREDU WEDI'U NODI ac yn eu lle) 
Oni nodir yn wahanol isod 

CYFLAWNI Y PRIF 
DARGEDAU STRATEGOL 

Manylion Llawn y 
prosiect 

PROSIECT CTLC 
TREFTADAETH TREFWEDD 
DOLGELLAU 
Yn cyfuno amddiffyn a gwella 
trefwedd unigryw'r dref â 
gwneud defnydd llawn ohoni 
i ailgysylltu trigolion ac 
ymwelwyr heddiw â hanes y 
gymuned 

2016 

Rhagfyr 21 

£1,498,718 

Tynnu cyllid CTL i lawr bob 
chwarter. Sicrhawyd yr 
holl arian allanol 

APCE yn arwain gyda 
phartneriaid 

 Effaith Covid-19
 Colli Rheolwr Prosiect neu staff cymorth

cyn diwedd y prosiect
 Cost prosiectau yn uwch na'r disgwyl

Cyrhaeddwyd y Targedau 
Strategol. 

Rhagwelir y bydd angen 
estyniad 6 mis ac mae'r 
CTL wedi'i gymeradwyo 
mewn egwyddor. 
Rheolwr Prosiect yn 
hyderus bod cyllid 
digonol i dalu am gyflog 
ac argostau 

Prosiect 
Treftadaeth 
Dolgellau

Prosiectau Tymor Byrrach - yn para hyd at 4 blynedd 

PROSIECT 
DYDDIAD 
DECHRAU 
(DIWEDD) 
WEDI'I 
ADDASU 

CYFANSWM CYLLID (PRIF) RISGIAU POSIBL (gyda'r 
CAMAU GWEITHREDU WEDI'U 
NODI ac yn eu lle) Oni nodir yn 
wahanol isod 

CYFLAWNI'R PRIF 
DARGEDAU 
STRATEGOL 
      Gweler yr 

adroddiadau llawn 

Manylion Llawn y 
prosiect 

Prosiectau Cynllun Rheoli Cynaliadwy Llywodraeth Cymru (CRhC) (wedi'u hariannu 100%) 3 - prosiect - CYFANSWM CYLLID =  £2,158,410   

DALGYLCH YR AFON EDEN 

Gwella ansawdd ecolegol 
Afon Eden a'i llednentydd, yn 
enwedig o ran cadwraeth y 
misglod dŵr croyw / cregyn 
gleision perlog sydd mewn 
perygl 

2017 

Mehefin (2020) 
2021 

Wedi'i addasu o 
2020 
i liniaru yn 
erbyn effaith 
Covid-19 

£815,444 
Gwariant 
hyd yma: 

£570,889 

21.4% yn weddill 

Prosiect 
partneriaeth 

 Staffio: Swyddog Prosiect yn
gadael y swydd cyn diwedd y
prosiect

 Covid-19: Profwyd oedi
 wrth gael trwyddedau

cwympo coed
 Dangosyddion prosiect: Mae

rhai targedau dangosyddion
yn annichonadwy

Cyflawnwyd a 
rhagorwyd ar 
dargedau strategol 
mewn rhai meysydd. SMS EDEN (C.).pdf
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PROSIECT 
DYDDIAD 
DECHRAU / 
DIWEDD 

CYFANSWM 
CYLLID 

(PRIF) RISGIAU POSIBL (gyda'r 
CAMAU GWEITHREDU WEDI'U NODI 
ac yn eu lle) Oni nodir yn wahanol 
isod 

CYFLAWNI'R PRIF 
DARGEDAU 
STRATEGOL 

Manylion Llawn y 
prosiect 

UWCH GWYRFAI 

Mae prosiect ar y cyd rhwng 
Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Eryri a Chymdeithas Bori 
Uwch Gwyrfai i wella 
cyfleoedd pori ar y comin, 
gwella statws cadwraethol 
cynefinoedd, gwella 
cyfleusterau mynediad a 
hamdden a chynyddu lles y 
cyhoedd 

Rhagfyr 2018 

Mawrth 2021 
£418,010 

Gwariant hyd yma: 
£190,010.46 

Gwaith cyfalaf 
Wedi ymrwymo: 
96% 

Prosiect 
partneriaeth 

 Sicrhau’r cydsyniadau / caniatad
perthnasol

 Dangosyddion llwyddiant - cael 25
o bobl i mewn
i hyfforddiant

 Adeiladu gwell cyfleusterau
hamdden ar y comin - Dŵr Cymru
yn anymatebol

 Staffio: Swyddog Prosiect yn
gadael y swydd cyn diwedd y
prosiect

Pob un yn unol â'r 
targed 
Heblaw am 
“Ardal o gynefin 
mawndir wedi'i ail-
wlychu = 0 / 10ha” 
Gosodwyd y targed 
yn ystod y cam 
Mynegi Diddordeb. 
Cafwyd Cadarnhad 
Arbenigol dilynol nad 
oes angen 10ha o 
fawndir sydd angen 
ei ail-wlychu na 
mesurau rheoli. 

SMS Uwch Gwyrfai 

(C.).pdf

MAWNDIROEDD 

Bydd y prosiect yn helpu i 
gyflawni targed Gweinidogol 
2020 i ddod â mawndiroedd o 
dan reolaeth gynaliadwy. 

Awst 2017 
(Gohiriodd yr 
oedi staffio 
ddechrau'r 
prosiect hyd at 
Chwefror 2018) 

(Rhagfyr) 
Mawrth 2020 

Estyniad 3 mis 
heb ei ariannu 

£924,956 

Gwariant 
94% Wedi’i 
ymrwymo 

Prosiect 
partneriaeth 

 Cafodd y mwyafrif o risgiau eu
hosgoi neu eu rheoli'n dda trwy
gydol y prosiect.

 Fodd bynnag, yn y flwyddyn olaf,
gadawodd aelodau staff y prosiect
ac ni phenodwyd neb yn eu lle ac
felly fe leihawyd capasiti.
Darparwyd cymorth gan
sefydliadau partner i gadw'r
prosiect ar y trywydd iawn.

 Mae Covid-19 wedi bod yn risg nas
rhagwelwyd - yn uniongyrchol ac
yn anuniongyrchol - sydd wedi
effeithio'n ddifrifol ar
ganlyniadau'r prosiect yn y
chwarter diwethaf - ac felly cafwyd
estyniad 3 mis

Gan fod y prosiect 
bron â dod i ben, 
rheolwyd y rhan 
fwyaf o dargedau'r 
prosiect sy'n cyd-
fynd â'r targedau 
strategol. Er bod 
Covid-19 wedi 
gohirio rhai o 
dargedau'r prosiect, 
mae'r prif dargedau 
strategol wedi'u 
cyflawni. 

SMS Mawn (C.).pdf
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PROSIECT 
DYDDIAD 
DECHRAU / 
DIWEDD 

CYFANSWM 
CYLLID 

(PRIF) RISGIAU POSIBL (gyda'r CAMAU 
GWEITHREDU WEDI'U NODI ac yn eu lle) 
Oni nodir yn wahanol isod 

CYFLAWNI'R PRIF  
DARGEDAU STRATEGOL 
Gweler yr adroddiadau llawn 

Manylion Llawn y 
Prosiect 

PROSIECTAU GRID CENEDLAETHOL: 3 phrosiect (Mae Prosiect 1 a 2 yn seiliedig ar wella gwerth cadwraeth Dyffryn Maentwrog wedi'u rhannu'n dri chategori: 
Rheoli Coetir Hynafol, Cysylltedd a Rhywogaethau Goresgynnol. Prosiect 3, Ffiniau Traddodiadol yn seiliedig ar wella cysylltedd, bioamrywiaeth a'r dirwedd 
hanesyddol, yn bennaf ar draws ardaloedd y Carneddau a Rhyd Uchaf yn y Parc. 
Rhaid i'r tri phrosiect fod o fewn 3km i seilwaith llinell Pŵer y Grid Cenedlaethol, yn unol â gofynion y grant. 

Menter Gwella 
Tirwedd Grid (MGT) y 
Grid Cenedlaethol 

1.Gorllewin Maentwrog
2.Dwyrain Maentwrog
3. Ffiniau Traddodiadol
Eryri

3 blynedd o 
ddechrau'r 
prosiect 

Prosiect 1. tua. 
90% i'w 
gwblhau ym mis 
Rhagfyr 2020 

Prosiect 2. tua 
50%, wedi'i 
ymestyn 6 mis 

Prosiect 3. 
Wedi'i gwblhau 

£598,529.00. 
75% wedi'i 
ariannu gan GC 
25% o 
bartneriaid 
APCE + 

75% o'r cyllid a 
dderbyniwyd - y 
gweddill i'w 
hawlio pan y'i 
cwblheir 

 Mae oedi cychwynnol sylweddol gan
OFGEM a'r Grid Cenedlaethol wrth
gael cymeradwyaeth a chaniatâd i
ddechrau wedi taflu pob un o'r 3
phrosiect y tu ôl i'r amserlen gyflawni
arfaethedig a hynny o sawl mis.

 Mae Covid 19 wedi arwain at oedi'r
cwblhau. Mae cyllidwyr prosiect wedi
cael diweddariad, bydd y gwaith yn
parhau gan ddilyn canllawiau llym LlC
Covid-19

Hysbyswyd MGT y Grid Cenedlaethol am 
yr oedi ac maent wedi cadarnhau 
estyniad i ddyddiadau cwblhau'r 
prosiectau. 

Cyrhaeddwyd y targedau. 

Grid Cenedlaethol 

(C.).pdf

AWYR DYWYLL 

Yn dilyn llwyddiant 
APCE wrth gael statws 
achrededig Cronfa 
Awyr Dywyll ddiwedd 
2015 rhaglen 3 blynedd 
arall i amddiffyn, 
gwella a hyrwyddo'r 
warchodfa 

Ionawr 2019 

2022 

Partneriaid: 
3 x AoDdGA :  
Pen Llŷn, Ynys 
Môn, Bryniau 
Clwyd a Dyffryn 
Dyfrdwy 

£227,000 

APCE: £40 mil 
Partneriaid: 
£87k 
Cyllid 
ychwanegol gan 
LlC: £100k 

 Swyddog yn gadael y swydd: mae
angen rhaglen fonitro flynyddol i
gynnal statws yr Awyr Dywyll.

 Ni fydd cyllid ychwanegol wedi'i
neilltuo ar gyfer ôl-ffitio, fan a llwybr
yn cael ei gwblhau mewn modd
amserol oherwydd bod Covid yn tarfu
ar linellau cynhyrchu a'r gallu i waith
fynd yn ei flaen o fewn canllawiau'r
llywodraeth.

Mae gwaith ar y gweill ar hyn o 
bryd ar gais CTL sy'n gobeithio 
ymestyn y prosiect 3 blynedd. 
Derbyniwyd yr MGT a gofynnwyd 
am gynnig llawn cyn cau Covid. 
Mae partneriaid wedi sicrhau a 
chytuno i ymestyn y contract 
swyddog i 2022, bydd hyn yn 
cael ei gyflwyno os derbynnir yr 
arian CTL. 

Awyr Dywyll (C.).pdf
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PROSIECT 
DYDDIAD 
DECHRAU / 
DIWEDD 

CYFANSWM 
CYLLID 

(PRIF) RISGIAU POSIBL (gyda'r CAMAU 
GWEITHREDU WEDI'U NODI ac yn eu lle) 
Oni nodir yn wahanol isod 

CYFLAWNI'R PRIF  
DARGEDAU STRATEGOL 
      Gweler yr 

adroddiadau llawn 

Manylion Llawn y 
prosiect 

PROSIECTAU CYMORTH BUDDSODDI MEWN AMWYNDERAU TWRISTIAETH (a adwaenir fel TAIS) CROESO CYMRU - CYFANSWM ARIAN GRANT = £186,681 

TAIS NANT PERIS 
Cyflawni elfennau allweddol o 
Gynllun Partneriaeth yr 
Wyddfa trwy uwchraddio a 
moderneiddio seilwaith 
ymwelwyr hanfodol yn y prif 
faes parcio a theithio ar gyfer 
cyrchu'r Wyddfa. 

Tachwedd 
2018 

Rhagfyr 2020 

£87,100 

£69,650 CC 
£17,450 APCE a 
phartneriaid 

Gweler Asesiad Risg Ynghlwm 
Bydd targedau yn cael eu 
cyflawni o fewn yr 
amserlen y cytunwyd arni 
gyda Croeso Cymru. 

TAIS Nant Peris 

(C.).pdf

TAIS OGWEN 
Gwella profiad ymwelwyr â 
Chwm Idwal trwy ddod â 
nodweddion tirwedd yr 
ucheldir yn fyw i bob 
ymwelydd â'r Ganolfan, gan 
gynnwys y rhai na allant brofi 
amgylchedd y mynydd 
drostynt eu hunain. 

2018 

Mehefin 2020 

Mae Croeso 
Cymru wedi 
rhoi 
estyniadau 
cyffredinol i 
bob prosiect 

£99,581 

£82,664 CC 
£16,916 APCE a 
phartneriaid 

 Oedi hefo'r gwaith cerrig allanol.
Gweithio gyda'r contractwr i ddod o
hyd i atebion.

 Oedi gydag agor y ganolfan oherwydd
argyfwng Covid-19.
Elfennau rhyngweithiol yn cael eu
symud dros dro.

Cwblhawyd y mwyafrif o'r 
targedau  
90% o'r hyn sy'n weddill 
wedi'u cwblhau. 

TAIS Ogwen (C.).pdf
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PROSIECT 
DYDDIAD 
DECHRAU / 
DIWEDD 

CYFANSWM 
CYLLID 

(PRIF) RISGIAU POSIBL (gyda'r CAMAU 
GWEITHREDU WEDI'U NODI ac yn eu lle) 
Oni nodir yn wahanol isod 

CYFLAWNI'R PRIF  
DARGEDAU STRATEGOL 
      Gweler yr 

adroddiadau llawn 

Manylion Llawn 
y prosiect 

GALLUOGI ADNODDAU NATURIOL A LLES LLYWODRAETH CYMRU (GANLl / ENRaW) 

PARTNERIAETH NATUR LEOL 
ERYRI (PNLE) 

Mae'r PNLE wedi'i sefydlu fel 
rhan o brosiect ledled Cymru 
i greu dull cydweithredol o 
ddiogelu, gwella ac adfer 
bioamrywiaeth yn sgil yr 
argyfwng bioamrywiaeth. 

Ebrill  2019 

Mawrth 2022 

Cydweithrediad 
rhwng APCE ac 
amryw o gyrff 
anllywodraethol 
amgylcheddol 

£7k bob 
blwyddyn x 3 
blynedd 

2 x £30k o 
grantiau ym 
mlwyddyn 2 

 Newid staff: Mae cydlynydd y prosiect
wedi gadael y swydd yn ddiweddar. Yn
y broses o recriwtio ar hyn o bryd

 Capasiti partneriaid cyflawni
Daeth nifer o risgiau i’r amlwg o achos
argyfwng Covid-19:
 Cyllid ddim yn cael ei wario
 Prosiectau y tu ôl i'r proffil
 Methu â chynhyrchu incwm o 20%

erbyn diwedd y tair blynedd. Mae PNC
Cymru yn bwriadu adolygu'r targed
hwn gan mai'r consensws yn ei
gyfanrwydd ar draws y rhwydwaith yw
bod hyn yn amhosibl i'w gyflawni ac na
all y prosiect barhau heb gyllid
Llywodraeth Cymru.

 Mae'r prosiect yn parhau i 
fod ar y trywydd iawn i 
gyflawni'r targedau 
cronnus unigol a 
ddynodwyd erbyn diwedd 
y tair blynedd. Efallai y 
bydd y targedau ar gyfer yr 
ail flwyddyn yn brin, yn 
enwedig targedau fel 
gweithgareddau 
allgymorth cymunedol 
oherwydd y cyfyngiadau a 
gyflwynir gan Covid-19. Y 
gobaith yw y bydd y 
targedau hyn yn cael eu 
cyflawni erbyn diwedd y 
prosiect trwy gynyddu 
nifer y gweithgareddau a'r 
digwyddiadau allgymorth a 
gynhelir yn y drydedd 
flwyddyn. 

PNLE 

JO/P&R 
Project Update P&R 18.11.20 
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                                                                         EITEM RHIF 15  
 

   
CYFARFOD 

 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 
 

 
DYDDIAD 

 
18 Tachwedd 2020 
 

 
TEITL 
 

 
PROFFIL RISG YR AWDURDOD 

 
ADRODDIAD GAN 
 

 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol  

 
PWRPAS 

 
Rhoi gwybod am y sefyllfa ddiweddaraf parthed Proffil Risg yr 
Awdurdod gan ystyried effaith COVID-19. 
 

 
 
CEFNDIR 
 
1.1  Mae gan yr Awdurdod Broffil Risg ac ynddo mae’r risgiau sy’n wynebu’r Awdurdod 

wedi’u rhannu yn dri chategori, sef Blaenoriaethau Uchel, Blaenoriaethau Canolig a 
Blaenoriaethau Isel. Mae’r adroddiad hwn yn dangos sefyllfa gyfredol y Proffil Risg 
hwnnw a gyflwynwyd yn flaenorol i’r Awdurdod yng nghyfarfod 3 Mehefin 2020. 

 
1.2  Caiff y risgiau eu pennu’n bennaf drwy’r Penaethiaid Gwasanaeth perthnasol a’r Tîm 

Rheoli. Mae’r Gofrestr Risg yn cael ei hadolygu fel eitem sefydlog yng nghyfarfodydd 
chwarterol y Penaethiaid Gwasanaeth hefo’r Tîm Rheoli. Mae’r risgiau sydd wedi’u 
pennu yn y Gofrestr Risg yn cael eu neilltuo i’r swyddogion cyfrifol, a gosodir 
dyddiadau targed ar gyfer cymryd camau lliniaru. Nodir isod grynodeb o sefyllfa’r 
risgiau ynghyd â nodi os bu newid ers yr adroddiad ym Mehefin 2020 (manylder yn 
Atodiad 1). 

 
1.3 Nodir crynodeb o’r risgiau: 
  

Risg Uchel Newid  
Diffyg arian cyllido digonol Dim 
Targed Cynhyrchu Incwm (Meysydd Parcio) Dim 
Agweddau o risg ariannol sy'n gysylltiedig â phrosiect LIFE - 
Coedwigoedd Glaw Celtaidd gan gynnwys methu â chydymffurfio â 
rheolau caffael neu wariant ar gostau anghymwys gan arwain at 
ddyfarnu'r grant, neu amrywiad yn y gyfradd gyfnewid Ewro / bunt. 

Dim 

Effaith yr haint Coronavirus (COVID-19) ar waith yr Awdurdod. Dim 
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Risg Canolig Newid  

Targed Cynhyrchu Incwm (Plas Tan y Bwlch) 
Lleihau o 
uchel 

Risg i enw da par. Rheolaeth yr Awdurdod o’r Ysgwrn Dim  
Methu a chyflawni gofynion y ddeddf “Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol” Dim 
Risgiau i’r prosiect CTL Partneriaeth Tirwedd ar gyfer y Carneddau 
trwy fethu a sicrhau cyllid “heb ei gadarnhau” (un ai cyfraniadau cyfalaf 
neu “heb fod yn arian”) yng nghyfnod oes y prosiect. 

Dim 

Methu cydymffurfio gyda Rheoliad Diogelu Data 2018 Dim 
Risg i enw da'r Awdurdod sy'n gysylltiedig â chyflawni'r prosiect LIFE - 
Coedwigoedd Glaw yn anfoddhaol. 

Dim 

Rheoli gwael ac aneffeithiol o brosiectau gan yr Awdurdod Dim 
 

Gwytnwch staff yr Awdurdod yn lleihau (oherwydd mwy o ofynion) o 
ganlyniad i doriadau ariannol. 

Dim 

Yr Ysgwrn methu cynhyrchu incwm digonol Newydd 
Targed Cynhyrchu Incwm (Canolfannau Gwybodaeth) Newydd 
Cynhyrchu Incwm (Cynllunio) Newydd 

 
Risg Isel Newid  
Risg (cyhoeddusrwydd) o ganlyniad i’r Cynllun Traffig / Polisi Goriad 
Gwyrdd Eryri  

Dim 

 
 
GOBLYGIADAU O RAN ADNODDAU 
Dim yn codi o’r Adroddiad hwn. 
 
 
ARGYMHELLIAD 
Nodi cynnwys yr adroddiad hwn. 
 
 
PAPURAU CEFNDIR 
Dim 
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Mehefin 2020 Atodiad 1

COFRESTR RISG AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI

Cyf. Disgrifiad risg Canlyniad Mesurau rheoli / gweithredoedd Cyfeiriad risg Agosrwydd Perchennog

Effaith Tebyg. Canlyniad
Effaith       
(1-5)

Tebyg. 
(1-5) Canlyniad (A,C,P)

1 Diffyg arian cyllido craidd digonol Torri Gwasanaethau 5 3 15

Roedd Llywodraeth Cymru wedi derbyn cyllid "Barnett 
Consequential" digonol gan San Steffan i’w galluogi i gynnal lefel 

y grant Parc Cenedlaethol ar gyfer 2020/21, ond cafwyd setliad 
grant gwastad (dim chwyddiant, sy'n doriad gwirioneddol).  Er 
hynny, yn Chwefror 2020, llwyddodd APCE i osod cyllideb 
gytbwys ar gyfer 2020/21 a chadw lefel darbodus o gronfeydd 
wrth gefn.               

Ers hynny, mae'r argyfwng Covid-19 a chyfnodau clo yn golygu y 
gall APCE wynebu colledion incwm sylweddol.  Bydd Llywodraeth 
Cymru yn digolledu rhan o’r incwm gollwyd yn 2020/21, ond gall yr 

effaith ar rhai ffynonellau incwm ymestyn am flynyddoedd i'r 
dyfodol.

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn datgelu lefel y grant Parc 
Cenedlaethol ar gyfer 2021/22 cyn yr 8fed o Ragfyr 2020, yn sgil 
adolygiad gwariant Llywodraeth San Steffan a datganiad cyllideb 
ddrafft Llywodraeth Cymru ar yr 8fed o Ragfyr.

3 5 15

A                                           
(adolygwyd 
Awdurdod 

03/06/2020)

Prif Swyddog 
Cyllid

2
Targed Cynhyrchu Incwm (Plas Tan y 
Bwlch) Methu â chadw o fewn cyllideb yr Awdurdod. 4 5 20

Yng nghyfarfod yr Awdurdod ar y 23ain o Hydref 2020 cymerwyd 
y penderfyniad i weithredu Plas Tan y Bwlch fel busnes G&B yn y 
tymor byr i ganolog, ac i symud ymlaen i ailstrwythuro staff fel 
amlinellwyd yn yr adroddiad.  Mae’r penderfyniad yn golygu bod y 

risg i’r Awdurdod wedi ei leihau rhywfaint.  Pryn bynnag, tan i’r 

sefyllfa pandemig Covid-19 ddod yn gliriach, mae’r risg i’r 

Awdurdod yn parhau, er bod yr effaith a thebygolrwydd wedi 
lleihau rhywfaint. 3 4 12

A                                           
(adolygwyd 
Awdurdod 

03/06/2020)

Pennaeth 
Busnes - Plas 
Tan y Bwlch, 
Cyfarwyddwr 

Gwasanaethau 
Corfforaethol

3
Targed Cynhyrchu Incwm (Meysydd 
Parcio) Methu â chadw o fewn cyllideb yr Awdurdod. 4 5 20

Gwelwyd cynnydd cadarnhaol yn incwm Chwarter 2 sydd, ynghyd 
â chymorth gan Lywodraeth Cymru at golled incwm Chwarter 1, 
wedi golygu cyflawni 87.5% o'r targed incwm blynyddol hyd at 
ganol Hydref.
 
Er hyn mae cyfyngiadau clo lleol Conwy wedi cael effaith 
sylweddol ar incwm Chwarter 3, a gyda cholled incwm hanner 
tymor yr Hydref yn ogystal ag ansicrwydd am gyfnodau clo pellach 
oherwydd Covid-19 yn ystod y Gaeaf; mae'r risg o fethu cyflawni'r 
targed yn parhau yn uchel. 4 5 20

A                                           
(adolygwyd 
Awdurdod 

03/06/2020)

Pennaeth Eiddo, 
Cyfarwyddwr 

Gwasanaethau 
Corfforaethol

4
Risg i enw da parthed rheolaeth yr 
Awdurdod o'r Ysgwrn

Camreoli yn arwain at ddiffyg hygrededd yng 
ngallu'r Awdurdod i gyflawni ei 
ddyletswyddau. 5 3 15

Datblygwyd safle Yr Ysgwrn yn llwyddiannus, gyda dim ond rhai 
manylion i'w cadarnhau a'u cwblhau erbyn Ionawr, 2021. 
Oherwydd effaith y pandemig Covid-19, cafwyd estyniad safonol o 
6 mis gan y Gronfa Dreftadaeth i gwblhau'r gwaith. Llwyddwyd i ail 
agor y safle ar raddfa rhan amser ym mis Awst. Gwelwyd cwymp 
enfawr mewn incwm oherwydd y cyfnod cau a'r rheolau atal 
lledaeniad Covid-19 oedd yn cyfyngu ar y nifer o ymwelwyr gallai'r 
Ysgwrn eu croesawu. 

Oherwydd cyfyngiadau pellach o Hydref 23ain, bydd Yr Ysgwrn yn 
cau wythnos yn gynt na'r disgwyl gan golli tri diwrnod o incwm. 
Llwyddwyd i sicrhau arbedion drwy'r cynllun ffyrlo ac mae cais 
wedi'i gyflwyno er mwyn hawlio rhai costau eraill yn ôl drwy'r 
Gronfa Adfer Diwylliant. Mae'r Awdurdod yn derbyn taliadau cyson 
drwy'r Cynllun Gwresogi Adnewyddol erbyn hyn. 

Mae gweithgareddau rhithiol ar y gweill dros y gaeaf gan gynnwys 
Calan Gaeaf a noson garolau. Bydd Bwrdd yr Ysgwrn yn cyfarfod 
eto ym mis Tachwedd i adolygu'r sefyllfa ariannol. 3 3 9

A                                           
(adolygwyd 
Awdurdod 

03/06/2020)

Prif Weithredwr

5

Risg (cyhoeddusrwydd) o ganlyniad i'r 
Cynllun Traffig / Polisi Goriad Gwyrdd 
Eryri

Camreoli yn arwain at ddiffyg hygrededd yn 
yr Awdurdod a'i bartneriaid. 4 3 12

Mae datblygu Cynllun Yr Wyddfa wedi sefydlu perthynas well 
rhwng yr elfennau unigol sy'n ymwneud â rheolaeth ar Yr Wyddfa, 
gan gynnwys y gwasanaeth Sherpa. 

Mae is-grŵp i Gynllun Yr Wyddfa wedi ei ffurfio i adolygu'r 

gwasanaeth Sherpa a materion trafnidiaeth / parcio yn yr ardal. 
Mae astudiaeth ar reolaeth traffig ar gyfer ardaloedd y Wyddfa ac 
Ogwen wedi ei gomisiynu ac wedi ei dderbyn. Mae partneriaid 
nawr yn ystyried argymhellion yr adroddiad gyda Llywodraeth 
Cymru ac yn adlewyrchu'r gwersi a ddysgwyd dros gyfnod prysur 
yr haf.

2 2 4

A                                          
(adolygwyd 
Awdurdod 

03/06/2020)

Prif Weithredwr

6
Methiant o ran cyflawni gofynion Deddf 
Lles Cenedlaethau'r Dyfodol

Adroddiad archwilio critigol / 
cyhoeddusrwydd negyddol 3 3 9

Mae'r Awdurdod yn parhau i gydweithio â Swyddfa Archwilio 
Cymru ar gynllun peilot i ddatblygu ei effeithiolrwydd er mwyn 
gweithredu gofynion y Ddeddf Llesiant. Mae SAC wedi cytuno 
rhaglen 4 blynedd ar agweddau o'r Pum Modd o Weithio o dan yr 
Egwyddor Datblygu Cynaliadwy. Y rhaglen ydyw:
• 2018-19 Cyd-weithio a Phartneriaethau (cwblhawyd),

• 2019-20 Ymglymiad, cyfranogiad, ymgynghoriad ac ymgysylltu,                                                                                                                                                                                                       

'Roedd y rhaglen gytunedig am y blynyddoedd nesaf wedi ei 
gadarnhau fel a ganlyn :
• 2020-21 Integreiddio o bolisiau a gwasanaethau,

• 2021-22 Atal pethau drwg.

Mae SAC, serch hynny, wedi dewis gwytnwch yr Awdurdod yn 
ystod pandemig Covid-19, fel maes archwilio perfformiad am 
2020/21. 3 3 9

C                                          
(adolygwyd 
Awdurdod 

03/06/2020)

Prif Weithredwr

7

Risgiau i brosiect Partneriaeth Tirwedd 
CTL ar y Carneddau trwy fethu a 
chyflawni'r prosiect. Gall hyn  
ddigwydd trwy fethu a chadw at y 
pwrpasau a gymeradwywyd ar gyfer y 
grant Cronfa Dreftadaeth Lotri 
Cenedlaethol, oediad gyda phenodi 
staff i'r cynllun ac felly oediad gyda 
chychwyn y cynllun, oediad gyda thalu 
hawliadau grant, y bartneriaeth yn 
chwalu, methu â derbyn yr arian "heb 
ei sicrhau" a ddisgwylir trwy geisiadau 
grant pellach a chyfraniadau "mewn 
nwyddau" yn ystod oes y prosiect.

Bydd y canlyniadau'n amrywio'n helaeth yn 
dibynnu ar raddfa'r cyllid na ellir ei sicrhau. 
Gallai fod rhai elfennau o'r prosiect yn 
methu, hyd at risgiau sylweddol i'r prosiect 
cyfan, sy'n amlwg yn dod â 
chyhoeddusrwydd andwyol a niwed i enw 
da. 3 4 12

Bydd y Pennaeth Gwasanaeth a Rheolwr Prosiect yn parhau i 
weithio gyda phartneriaid i sicrhau fod cyfraniadau "mewn 
nwyddau" yn digwydd ac y cyflwynir ceisiadau grant effeithiol. 
Penodwyd staff craidd y cynllun yn y gwanwyn ac mae'r tîm yn ei 
le ers mis Mehefin.          
        
Lansiwyd cyfnod gwireddu'r cynllun ym mis Hydref 2020 drwy 
ddigwyddiad rhithiol. Mae trefn o hysbysu Partneriaid o gynnydd 
yn digwydd drwy ddiweddariadau rheolaidd. Cynhaliwyd nifer o 
gyfarfodydd y Grŵp Craidd eleni a chynhaliwyd cyfarfod blynyddol 

y bartneriaeth lawn ym mis Hydref.   Mae'r holl bartneriaid wedi 
llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth (dim grym cyfreithiol) er 
mwyn sicrhau ymrwymiad i'r bartneriaeth; a bydd y partneriaid 
craidd, sydd wedi addo'r mwyaf yn nhermau cyllid a chyfraniadau 
mewn nwyddau, yn rhan o Gytundeb Partneriaeth (gyda grym 
cyfreithiol) sydd wedi ei ddarparu a'i rannu gyda hwy.  

Bydd y Pennaeth Gwasanaeth a Rheolwraig Prosiect yn parhau i 
weithio'n agos gyda chyllidwyr i sicrhau fod diwallu ar holl ofynion 
cyllido a phwrpasau cymeradwy. Mae'r argyfwng Covid-19 un 
achosi risg i amserlen y cynllun ac mae hyn yn cael ei drafod 
gyda'r Gronfa Dreftadaeth a phartneriaid. Bydd effaith llawn Covid-
19 ar y cynllun yn dod yn fwy eglur dros y flwyddyn a ddaw ac 
mae swyddogion yn adolygu'r sefyllfa'n barhaus. Mae estyniad 
amser yn cael ei drafod gyda'r Gronfa Dreftadaeth ac yn debygol 
o gael ei gymeradwyo pan fydd llawn effaith pandemig Covid-19 
ar y cynllun yn hysbys.  

3 2 6

A                                          
(adolygwyd 
Awdurdod 

03/06/2020)

Pennaeth 
Gwasanaeth 
Treftadaeth 

Ddiwylliannol

8

Anghydymffurfio â "Rheoliad 
Cyffredinol Diogelu Data 2018" 
(GDPR)

Diffyg rheoli data a chyhoeddi data na 
ddylem ei gyhoeddi 4 3 12

Wrthi’n adolygu ein system e-ddysgu fel bod rhaid gwneud y cwrs 

Rheoliad Cyffredinol Diogelu Data (GDPR) yn flynyddol, a hefyd 
yn adolygu’r cyrsiau ar gael.  Mae rheoli data yn barhaus.

3 2 6

A                                           
(adolygwyd 
Awdurdod 

03/06/2020)

Pennaeth 
Technoleg 

Gwybodaeth / 
Cyfarwyddwr 

Gwasanaethau 
Corfforaethol

9

Agweddau o risg ariannol sy'n 
gysylltiedig â phrosiect LIFE 
Coedwigoedd Glaw Celtaidd gan 
gynnwys methu â chydymffurfio â 
rheolau caffael neu wariant ar gostau 
anghymwys gan arwain at beidio â 
dyfarnu'r grant, neu amrywiad yn y 
gyfradd gyfnewid Ewro / bunt

Mae angen i APCE a phartneriaid eraill 
hunan ariannu gwariant ar agweddau o'r 
prosiect hyd yn hyn 5 3 15

Disgwylir bydd Adroddiad Cynnydd Canol-Tymor a chais am 
daliad yn cael ei gyflwyno i’r Comisiwn Ewropeaidd erbyn diwedd 

Hydref 2020 yn unol â hyn gytunwyd cynharach yn y flwyddyn 
(gohiriwyd o Ionawr 2020). Yn ogystal, bydd adroddiad nesaf i 
Lywodraeth Cymru yn cael ei gyflwyno yn Hydref / Tachwedd 
2020 ar gyfer cyfnod Ebrill 2020 - Medi 2020. 

Disgwylir i’r prosiect cyrraedd y targed gwariant o £2m erbyn 

diwedd y flwyddyn ariannol 2020/21 er mwyn hawlio cyfraniad LlC 
yn ei gyfanrwydd, ond os bydd cyfyngiadau llym yn cael eu 
gweithredu yng ngaeaf 2020/21 o ganlyniad i’r pandemig Covid-

19, bydd hyn yn rhoi ychydig o bwysau ar staff i gyrraedd y 4 4 16

A                                           
(adolygwyd 
Awdurdod 

03/06/2020)

Prif Weithredwr / 
Rheolwr 
Prosiect

10

Risg i enw da'r Awdurdod yn 
gysylltiedig â chyflawni'r prosiect LIFE 
Coedwigoedd Glaw Celtaidd yn 
anfoddhaol

Bod yr Awdurdod yn dioddef niwed difrifol 
i'w enw da ymhlith y sefydliadau hynny sy'n 
bartneriaid a enwir yn y prosiect, partneriaid 
prosiect eraill gan gynnwys perchnogion tir 
preifat, contractwyr a sefydliadau eraill, a'r 
cyhoedd ehangach 4 3 12

Er bod y prosiect wedi llithro yn erbyn proffil o safbwynt gwariant, 
fe fu dal i fyny sylweddol yn ystod chwarter 4 2019/20. Mae safon 
y gwaith sydd wedi ei wneud yn dda a'r partneriaid i'w gweld yn 
hapus hefo'r hyn sy'n cael ei wneud, a gyda chyfleoedd i gyfrannu 
at a llywio'r prosiect trwy eu cynrychiolaeth ar y Bwrdd Prosiect a 
Grŵp Cyflawni. Yn ychwanegol, mae EASME (Comisiwn 

Ewropeaidd) wedi cymeradwyo adroddiad cynnydd cyntaf y 
prosiect a gyflwynwyd yn Ionawr 2020.

Er i’r cyfyngiadau a roddwyd ym Mawrth 2020 o ganlyniad i 

bandemig Covid-19 arafu rhaglenni gwaith yn sylweddol am 
gyfnod byr, mae’r prosiect wedi gallu parhau gyda’r momentwm 

cafodd ei greu cyn y pandemig, ar ôl i gyfyngiadau’r llwyrglo 

ysgafnu ym mis Mehefin. Cyn belled fod yna ddim llwyrglo llawn 
arall, ni ddisgwylir i’r sefyllfa Covid-19 parhaus effeithio’n ormodol 

ar weithrediad y prosiect am weddill 2020/21. Mae trafodaethau 
eisoes wedi cychwyn gyda'r prif gyllidwyr (EASME/LlC) parthed 
effeithiau posibl a datblygu darpariaethau. 4 3 12

C                                           
(adolygwyd 
Awdurdod 

03/06/2020)

Prif Weithredwr / 
Rheolwr 
Prosiect

Risg Cynhenid Gweddill risg

87



Mehefin 2020 Atodiad 1

11
Rheoli gwael ac aneffeithiol o 
brosiectau gan yr Awdurdod

Risg o beidio â chyflawni prosiectau ac 
amcanion yr Awdurdod. Risg i enw da'r 
Awdurdod. Cyfleoedd ariannol yn cael eu 
colli. 3 3 9

Mae'n rhaid i swyddogion ddilyn canllawiau safonol a 
fabwysiadwyd ar gyfer rheoli prosiectau - gan gynnwys creu 
"Dogfen Ysgogi Prosiect" a chael cymeradwyaeth y tîm rheoli ar 
gyfer y ddogfen hon. Mae hyn yn creu sail ar gyfer rheoli ac ar 
gyfer cyfathrebu (mewnol ac allanol) ar brosiectau yn gyson ar 
draws yr Awdurdod. 

Mae'r pandemig COVID-19 a'r cyfyngiadau perthnasol angen 
ystyriaeth a chytundeb gyda phartneriaid a chyllidwyr prosiectau 
ar ail-broffilio a sut i symud ymlaen. Yn rhoi ystyriaeth i ddarparu 
fwy o gefnogaeth ganolog ar gyfer prosiectau er mwyn sicrhau 
bod cysondeb a chydymffurfiaeth yn cael rheoli. 2 4 8

A                                          
(adolygwyd 
Awdurdod 

03/06/2020)

Tîm Rheoli

12

Gwytnwch staff yr Awdurdod yn lleihau 
(oherwydd mwy o ofynnion) o 
ganlyniad i doriadau ariannol.

Effaith ar gadw staff a recriwtio ac hefyd 
perfformiad yr Awdurdod. 3 3 9

Mae cyfres o fesurau i ddelio gyda gwytnwch yn cynnwys: 1. 
Gwerthusiad blynyddol ar gyfer staff unigol, 2. Datblygiad cynllun 
llesiant staff yn y gweithle, 3. Sefydlu cronfa wrth gefn ar gyfer 
gwytnwch staff 4. Cyfraddau cadw staff a salwch. Mesurau 
ychwanegol o gadw cysylltiadau gyda staff yn ystod cyfnod 
gweithredu dan gyfyngiadau Covid-19 yn cael eu gweithredu. 3 3 9

A                                          
(adolygwyd 
Awdurdod 

03/06/2020)

Tîm Rheoli

13
Effaith yr haint Coronavirus (COVID-
19) ar waith yr Awdurdod.

Yr Awdurdod yn methu a gweithredu o ran 
cyflawni dyletswyddau dyddiol a statudol. 
Colledion ariannol, methu a thalu 
cyflenwyr,a methiant cyffredinol i gynnal 
systemau arferol. Yr Awdurdod yn methu:
•	 ymgymryd â'i ddyletswyddau statudol,

• 	i gyflawni yn erbyn y rhaglen waith 

gorfforaethol,
• 	i dalu staff a chyflenwyr,

• 	i ennill incwm yn erbyn targedau a 

gytunwyd,
• 	cefnogi llesiant cymdeithasol ac 

economaidd yr ardal,
•	 cefnogi llesiant staff. 4 5 20

Mae angen sicrhau fod mesurau mewn lle parthed prif systemau'r 
Awdurdod a gallu staff allweddol i gyflawni eu dyletswyddau. 
Mae'r Tîm Rheoli a'r Penaethiaid Gwasanaeth wrthi'n trafod 
mesurau penodol ar gyfer hyn.

Trefniadau gweithio amgen wedi eu sefydlu a bydd angen 
adolygu fel mae cyfnod y gaeaf yn dechrau. 4 5 20

A                                          
(adolygwyd 
Awdurdod 

03/06/2020)

Tîm Rheoli

14
Yr Ysgwrn yn methu cynhyrchu incwm 
digonol i gyflawni'r gyllideb.

Yr Ysgwrn yn dibynnu ar fudd-dal uwch gan 
yr Awdurdod a/neu yn defnyddio arian wrth 
gefn sydd wedi'i gynilo yn dilyn blynyddoedd 
blaenorol llewyrchus. Yn y pendraw, bydd 
hyn yn golygu nad ydi'r Ysgwrn yn 
gynaliadwy. 4 4 16

Mae'r Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol yn adolygu strwythur 
staffio a chostau rhedeg y safle er mwyn lleihau costau a chreu 
diwylliant o ganolbwyntio ar gynhyrchu incwm. Mae gwaith 
cychwynnol wedi'i gwblhau i'r perwyl hwn, e.e. drwy gomisiynu 
Cynllun Datblygu Cynulleidfa newydd yn hydref 2019 a chyflwyno 
cais grant llwyddiannus i wella isadeiledd Yr Ysgwrn.  Bydd hyn yn 
cynyddu'r potensial i gynhyrchu incwm a lleihau costau drwy 
system wresogi LPG a fydd yn weithredol dros y gaeaf a hefyd yn 
cynorthwyo parhad busnes drwy'r gaeaf.  

Mae'r gwaith hwn yn parhau a bwriedir cyflwyno adroddiad i'r 
Gweithgor Aelodau yn fuan yn 2021. Mae sefyllfa bresennol y 
pandemig Covid-19 yn cynyddu'r risg cyfredol ac yn gwneud 
cynllunio ymlaen yn fwy heriol na'r arferol. 

4 3 12

A                                          
(newydd)

Pennaeth 
Gwasanaeth 
Treftadaeth 

Ddiwylliannol

14
Targed Cynhyrchu Incwm 
(Canolfannau Gwybodaeth)

Canolfannau Gwybodaeth yn methu a 
gweithredu oddi fewn i gyllideb oherwydd 
cyfyngiadau Covid-19.  
> Cyfyngiadau Clo lleol (nid yn unig yng 
Nghymru ond trwy'r DU) yn golygu cwymp 
mewn niferoedd ymwelwyr.
> Mesurau Iechyd a Diogelwch yn golygu 
bod uchafswm o ymwelwyr yn gallu bod i 
mewn yn y ganolfan/au ar unwaith yn golygu 
cwymp yn niferoedd ymwelwyr.
> Mesurau Iechyd a diogelwch yn golygu na 
all Canolfan Beddgelert a Betws y Coed 
weithredu yn saff gydag un aelod o staff ar 
ddyletswydd.  Angen un aelod o staff yn 
gweithio o ddesg ychwanegol i reoli 
mynediad trwy'r drws.

4 4 16

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Ers ail agor y Canolfannau ym Mis Gorffennaf fe welwyd cwymp o 
rhwng 58% (Aberdyfi - Awst) a 15% (Betws - Medi) mewn 
niferoedd ymwelwyr.  Tydi'r cwymp yma ddim wedi trosi i fod yn 
gwymp cyfatebol mewn incwm.  Yn wir mae gwariant y pen wedi 
codi yn y 3 canolfan, gydag Aberdyfi a Beddgelert yn cael eu mis 
Medi mwyaf llewyrchus erioed. Ond mae cael Sir Conwy mewn 
Clo Lleol wedi effeithio yn fawr ar y niferoedd a'r gwariant mis 
Hydref yng nghanolfan Betws, ar gyfyngiadau yng Ngogledd 
Orllewin Lloegr wedi effeithio ar Aberdyfi a Beddgelert.
> Rheoli'r Rota waith a gwneud yn fawr o'r cynllun fyrlo wedi 
golygu nad oes gôr wariant ar y gyllideb cyflogau yn debygol 
eleni. Ond fe all costau ychwanegol fod ym Meddgelert yn yr hir 
dymor wrth fod angen dau ar ddyletswydd trwy’r tymor.  

Gobeithiwn dreialu technoleg newydd ar ddechrau tymor nesaf a 
all oresgyn hyn, ond mi fyddai yn golygu buddsoddiad 
cychwynnol.
> Arbedion ar linellau gwariant yn ystod y clo a derbyniant 
grantiau yn golygu bod tebyg y bydd y Canolfannau o fewn 
cyllideb eleni.  
> Yn yr hir dymor, edrych ymlaen at dymor 21/22 mae llwyddiant 
yn ddibynnol ar amgylchiadau clo lleol.  Os mae cyfyngiadau lleol 
yn cael eu llacio dros Ogledd Cymru a gogledd Orllewin a 
Chanolbarth Lloegr mae posibilrwydd cryf y bydd y patrymau dros 3 3 9

A                                          
(newydd)

Rheolwr y 
Canolfannau 
Gwybodaeth

15 Cynhyrchu Incwm (Cynllunio)

Y brif risg fyddai incwm annigonol ar gyfer 
rhedeg y gwasanaeth cynllunio yn effeithiol. 
Er bod hyn yn risg, yn hanesyddol mae'r 
amrywiadau mewn incwm ffioedd wedi bod 
yn gymharol isel. Gall hyn newid yn awr 
gyda Covid-19 a fydd yn effeithio'n 
sylweddol ar ffioedd, ac felly gallu'r 
gwasanaeth i gyflawni ei ddyletswyddau heb 
orfod defnyddio cronfeydd wrth gefn. 3 3 9

Yn yr un modd â'r mwyafrif o Awdurdodau Cynllunio Lleol yng 
Nghymru, nid yw Eryri yn agos at fod mewn sefyllfa i adennill 
costau yn llawn trwy ffioedd cynllunio.  Er gwaethaf hyn, mae'r 
incwm Ffi Cynllunio o £140,000 sydd wedi'i gyllidebu yn rhan 
bwysig o gostau rhedeg rhan Rheoli Datblygu'r gwasanaeth (tua 
35% o gyfanswm y costau neu 24% hefo'r tîm polisi wedi'u 
cynnwys).  Fel rheol, gellir amsugno cwympiadau tymor byr mewn 
ffioedd wedi'u cyllidebu trwy danwariant neu gronfeydd wrth gefn 
yr Awdurdod os oes angen.  Fodd bynnag, byddai lleihau dros y 
tymor hirach yn fwy o broblem.  Mae Covid-19 wedi cynyddu 
tebygolrwydd y risg hon ynghyd â'i effaith bosibl hyd y gellir 
rhagweld.  Mae hyn wedi'i wrthbwyso'n rhannol gan gynnydd o 
20% mewn ffioedd cynllunio ym mis Awst 2020 gan Lywodraeth 
Cymru (ar ôl sawl blwyddyn heb gynnydd) a fydd yn lliniaru hyn i 
raddau.

Ym mis Hydref 2020, mae ffioedd cynllunio 15% i lawr gyda 
ffioedd cyngor cyn ymgeisio 24% i lawr - sydd mewn gwirionedd 
gryn dipyn yn llai na'r hyn a ragwelwyd gyntaf gyda dyfodiad y 
llwyrglo ym Mawrth 2020.  Mae'n anodd iawn rhagweld unrhyw 
ragamcanion tymor hir (neu hyd yn oed canolig) ar hyn o bryd, 
oherwydd natur y pandemig.  Bydd asesiad agos o'r incwm 
ffioedd hwn yn parhau dros y misoedd nesaf.  Bydd angen ail-
werthuso cyllideb gyffredinol y gwasanaeth ar gyfer unrhyw duedd 
tymor hwy - bydd yn rhaid i Dîm Rheoli'r Awdurdod ac Aelodau 
asesu hyn o bryd i'w gilydd.             3 3 9

A                                          
(newydd)

Cyfarwyddwr 
Cynllunio a 
Rheoli Tir

Graddio Sgôr
Isel 1 - 4

Canolig 5 - 14
Uchel 15 - 25
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PWRPAS 
 

 
Cyflwyno’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2019-20 
 

 
 

1. CEFNDIR 
 

1.1 Cyflwynodd Deddf Cydraddoldeb 2010 ddyletswydd gyffredinol newydd ar y sector 
cyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.  Yn ychwanegol at y ddyletswydd 
gyffredinol, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno dyletswyddau penodol ar gyfer yr 
awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru.  Mae’r dyletswyddau penodol hyn wedi’u 
hamlinellu yn Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 
2011. 

 

1.2 O dan y dyletswyddau penodol, mae’n rhaid i’r awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru 
baratoi Adroddiad Blynyddol erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn. 

 

1.3 Mae’n rhaid i’r adroddiad cydraddoldeb blynyddol nodi’n benodol: 
 

 y camau y mae’r Awdurdod wedi’u cymryd i bennu a chasglu’r wybodaeth 
berthnasol; 

 sut mae’r Awdurdod wedi defnyddio’r wybodaeth hon wrth ddiwallu tri nod y 
ddyletswydd gyffredinol; 

 y cynnydd tuag at gyflawni pob un o amcanion cydraddoldeb yr Awdurdod; a  
 gwybodaeth benodol am gyflogaeth, gan gynnwys gwybodaeth am 

hyfforddiant a thâl. 
 

1.4 Mae’r adroddiad blynyddol sydd ynghlwm yn nodi cynnydd yr Awdurdod yn ystod 
2019-20 i ddiwallu’r dyletswyddau ychwanegol hyn yng Nghymru.     

      
 

2. ARGYMHELLIAD  
 

2.1 Cymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2019-20 i’w gyhoeddi ar wefan yr 
Awdurdod. 

 
 

3. PAPURAU CEFNDIR 
 

3.1  Cynllun Cydraddoldeb Strategol:  Adroddiad Blynyddol 2019-20 
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1. Cyflwyniad 
 
 
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 wedi cyflwyno dyletswydd gyffredinol ar y sector 
cyhoeddus.  Mae’n ofynnol ar awdurdodau cyhoeddus i roi sylw dyledus i’r angen i: 
 
1.  Cael gwared ar wahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad 

arall a waherddir gan y ddeddf. 
2.  Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal ymysg pobl sy’n meddu ar un o'r nodweddion 

sydd wedi'u diogelu a'r rhai nad ydynt. 
3.  Meithrin perthynas dda ymysg pobl sy’n meddu ar un o'r nodweddion sydd 

wedi'u diogelu a'r rhai nad ydynt. 
 
Pwy a ddiogelir o dan y Ddeddf? 
 
Mae'r ddeddf yn cyflwyno rhestr o nodweddion sydd i'w diogelu yn lle amryw 
agweddau cydraddoldeb. Mae'r carfanau hynny i'w diogelu trwy gyfrwng dyletswydd 
gyffredinol a dyletswyddau penodol y ddeddf.  
 
Mae'r ddyletswydd gyffredinol yn ymwneud â'r nodweddion isod: 
 

 Oedran 
 Newid rhyw 
 Rhyw 
 Tras – gan gynnwys tarddiad ethnig / cenedlaethol, lliw a chenedl 
 Anableddau 
 Beichiogrwydd a mamolaeth 
 Tueddfryd rhywiol 
 Crefydd neu gred 

 
Mae'n ymwneud â phriodasau a phartneriaethau sifil hefyd, ond dim ond ynglŷn â 
rhoi ystyriaeth briodol i'r angen i gael gwared ar anffafriaeth. 
 
Dyletswyddau Penodol  
 
Yn ychwanegol i’r ddyletswydd gyffredinol, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno 
dyletswyddau penodol i awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru.  Mae’r dyletswyddau 
penodol hyn wedi cael eu hamlinellu yn Neddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau 
Statudol) (Cymru) Rheoliadau 2011. 
 
Mae’r dyletswyddau penodol yng Nghymru yn ymdrin â: 
 

 Amcanion 
 Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol 
 Ymgysylltu 
 Asesu effaith 
 Gwybodaeth am gydraddoldeb  
 Gwybodaeth am gyflogaeth 
 Gwahaniaethau tâl 
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 Hyfforddiant staff 
 Pwrcasu 
 Adrodd blynyddol 
 Cyhoeddi 
 Adroddiad Gweinidog Cymru 
 Adolygu 
 Hygyrchedd 

 
Fe ddaeth y ddyletswydd gyffredinol yn ogystal â’r dyletswyddau cydraddoldeb 
penodol i Gymru i rym ar 6 Ebrill 2011.  Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn rhoi 
gwybod am y cynnydd a wnaeth yr Awdurdod o ran cydymffurfio â’r gofynion statudol 
hyn. 
 
 
 
2. Adnabod a Chasglu Gwybodaeth Berthnasol 
 
 
Gwybodaeth Ystadegol 
Mae’r Awdurdod wedi cyhoeddi data cyfrifiad 2011 ar gyfer trigolion y Parc 
Cenedlaethol ar ei wefan.  Mae’r data ar gyfer y boblogaeth amcangyfrifedig o 
25,702 wedi cael ei rannu i amrywiol gategorïau gan gynnwys proffiliau wardiau, 
gweithgaredd economaidd, statws tai, statws teuluol a sgiliau iaith Gymraeg.  Mae 
data’r cyfrifiad yn darparu darlun o fywyd o fewn cymunedau unigol yn y Parc yn 
ogystal â darparu gwybodaeth leol werthfawr. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi na 
fydd data’r cyfrifiad yn gallu darparu gwybodaeth ar bob nodwedd a ddiogelir. 
 
Ym mis Hydref 2018, cyhoeddodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ei 
drydydd diweddariad ar gyflwr y genedl: ‘A yw Cymru’n Decach? Cyflwr 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 2018.  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r dystiolaeth i 
ba raddau mae cydraddoldeb a hawliau dynol wedi gwella (neu beidio) yng Nghymru 
ers 2015.  Hon yw’r dystiolaeth mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus 
Gogledd Cymru yn dibynnu arno’n bennaf wrth asesu a yw ein Hamcanion 
Cydraddoldeb ar y cyd yn cael effaith gadarnhaol ehangach ar draws Gogledd 
Cymru. 
 
Er bod adroddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn ddefnyddiol o ran  
dangos y darlun cenedlaethol, mae’r amrywiant rhwng rhanbarthau a siroedd yn 
gallu bod yn sylweddol.  Oherwydd hynny, comisiynwyd gwaith gan y Byrddau 
Gwasanaethau Lleol i fynd at wraidd y data cenedlaethol a’i blethu gyda data lleol 
ychwanegol, i greu darlun cliriach o’r sefyllfa yn siroedd Gogledd Cymru.  O 
ganlyniad, mae’r ddogfen data cefndirol a gynhyrchwyd yn declyn data gwerthfawr 
sydd yn gallu rhoi cymorth i bob awdurdod wrth asesu effaith ar gydraddoldeb yn sgil 
eu penderfyniadau strategol a’u polisïau. 
 
Gwybodaeth ac Ymgysylltu 
Wrth ddefnyddio’r wybodaeth a gasglwyd yn y digwyddiad ymgysylltu yn ôl ym mis 
Mai 2018, fe aeth Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru ati i 
ddadansoddi’r adborth a dderbyniwyd ochr yn ochr â’r data lleol a oedd ar gael, fel 
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rhan o’r broses o adolygu ein Hamcanion Cydraddoldeb ar gyfer Gogledd Cymru ar 
y cyd. Adnabuwyd nifer o feysydd gwaith a oedd angen gweithredu arnynt ymhellach 
er mwyn mynd i’r afael a materion penodol, ac edrychwyd ar y rhain mewn mwy o 
ddyfnder ac fe’u blaenoriaethwyd.  Ymgymerwyd â phroses o ymgynghori pellach 
wedi'u dargedu ar ein Hamcanion Cydraddoldeb drafft, er mwyn llunio meysydd 
gweithredu realistig ar eu cyfer. 
 
Yn ogystal â gweithio’n rhanbarthol i hel data a safbwyntiau dros Ogledd Cymru, 
mae’r Awdurdod yn parhau i hel ei wybodaeth ei hun yn lleol. 
 
Mae gwybodaeth yn cael ei hel o dro i dro trwy gyfrwng holiaduron ac arolygon, ac 
mae’r Awdurdod yn parhau i ymgysylltu gydag ystod eang o randdeiliad trwy’r 
Fforwm Cydraddoldeb, Fforymau Mynediad y Gogledd a’r De, cynghorau tref a 
chymuned, asiantwyr cynllunio, grwpiau hamdden ac awyr agored, tirfeddianwyr 
a.y.b. 
 
Gosodwyd ein Hamcanion Cydraddoldeb newydd allan ar y cyd ynghyd â’r meysydd 
gweithredu unigol yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020 - 24, a oedd i 
fod i gael ei fabwysiadau ym Mhwyllgor Perfformiad ac Adnoddau’r Awdurdod ar y 
25ain o Fawrth 2020.  Fodd bynnag, canslwyd y cyfarfod gan fod y cyfnod llwyrgloi 
cenedlaethol wedi cael ei weithredu ychydig ddyddiau ynghynt.    
 
Adolygwyd y Cynllun newydd wedi hynny i sicrhau fod y meysydd gweithredu yn 
parhau i fod yn berthnasol ac yn gyraeddadwy ar eu ffurf presennol, gan gymryd i 
ystriaeth y dirwedd Covid-19 newydd y bydd yr Awdurdod yn gweithredu ynddo yn y 
dyfodol rhagweladwy.  Mabwysiadwyd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 
2020 - 24 gan y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau ar y 15fed o Orffennaf 2020 wedi 
hynny.   
 
 
3. Defnyddio’r Wybodaeth i gwrdd â’r Dyletswyddau Cyffredinol 

a’r rhai Penodol i Gymru 
 
 
Er bod pob partner wedi ymrwymo i’r 6 amcan lefel uchaf, mae’r Rhwydwaith 
Cydraddoldeb Sector Gyhoeddus Gogledd Cymru wedi cytuno y dylai pawb gael yr 
hyblygrwydd i ddewis cyfrannu tuag at y meysydd gweithredu sy’n faes blaenoriaeth 
iddynt hwy yn unig ac sy’n seiliedig ar y gwasanaeth a ddarperir ganddynt. 
 
Y 6 Amcan Cydraddoldeb ar gyfer Gogledd Cymru a fabwysiadwyd yw: 
 
1. Ymdrin ag anghydraddoldebau mewn Iechyd 
2. Ymdrin ag canlyniadau anghyfartal mewn Addysg er mwyn cyflawni potensial 

yr unigolyn 
3. Ymdrin ag anghydraddoldebau mewn Cyflogaeth a Thâl 
4. Ymdrin ag anghydraddoldebau mewn Diogelwch personol 
5. Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran Cynrychiolaeth a Llais 
6. Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran Mynediad at wybodaeth, 

gwasanaethau, adeiladau a’r amgylchedd 
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Allan o’r 6 Amcanion Cydraddoldeb sydd wedi’u nodi uchod, mae’r Awdurdod wedi 
mabwysiadu’r Amcanion Cydraddoldeb canlynol ynghyd â’r meysydd gweithredu 
sydd ynghlwm iddynt: 
 
 
A1. Ymdrin ag anghydraddoldebau mewn Iechyd 
   

Man Gweithredu:  Mae’r nifer o bobl sydd mewn grwpiau a dangynrychiolir 
sy’n dewis ffordd iachach o fyw yn cynyddu 

 
 
A2.     Ymdrin ag anghydraddoldebau mewn Addysg er mwyn cyflawni potensial yr 

unigolyn 
 

Man Gweithredu:  Bwlch cyflawniad addysgol rhwng y gwahanol grwpiau yn 
gostwng 

 
A3. Ymdrin ag anghydraddoldebau mewn Cyflogaeth a Thâl 
   

Man Gweithredu:  Adnabyddir ac eir i’r afael ag anghydraddoldebau mewn 
recriwtio, dargadwad (cadw staff), hyfforddiant a 
phrosesau dyrchafu 

 
Man Gweithredu:  Bydd unrhyw fylchau mewn tâl rhwng nodweddion a 

ddiogelir yn cael eu hadnabod ac eir i’r afael â hwy 
 
 

A4. Ymdrin ag anghydraddoldebau mewn Diogelwch personol 
   

Man Gweithredu:  Bydd adrodd ar droseddau casineb ac aflonyddwch yn 
cynyddu a bydd camau yn cael eu cymryd i leihau’r 
digwyddiadau o droseddau casineb ac aflonyddwch 

 
 

A5.  Ymdrin ag anghydraddoldebau mewn Cynrychiolaeth a Llais 
   

Man Gweithredu:  Bydd cyrff sy’n gwneud penderfyniadau yn dod yn fwy 
cynrychiadol o’r cymunedau a wasanaethir 

 
 

A6.  Ymdrin ag anghydraddoldebau mewn Mynediad at wybodaeth, 
gwasanaethau, adeiladau a’r amgylchedd 

   
Man Gweithredu:  Bydd mynediad at wybodaeth a chyfathrebu ynghyd â 

phrofiad y cwsmer yn gwella 
 
Man Gweithredu:  Bydd mynediad corfforol at wasanaethau, trafnidiaeth, yr 

amgylchedd adeiledig a mannau agored yn gwella 
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4. Beth a Gyflawnwyd 
 
 
Amcan Un:   Ymdrin ag anghydraddoldebau mewn Iechyd 
 
Man Gweithredu:  Mae’r nifer o bobl sydd mewn grwpiau a dangynrychiolir sy’n 

dewis ffordd iachach o fyw yn cynyddu 
 
 

Prosiect / Menter / 
Gweithred 

Amserlen Sut mae hyn yn cyfrannu 
tuag at y man gweithredu? 

Nodweddion a 
Ddiogelir 

Prosiect / Menter / 
Gweithred 

Amserlen Sut mae hyn yn cyfrannu 
tuag at y man gweithredu? 

Nodweddion a 
Ddiogelir 

Sefydlu beth sy’n 
tynnu pobl at yr ardal 
a’r gweithgareddau y 
byddant yn 
ymgymryd â hwy trwy 
gynnal arolwg, a 
dadansoddi’r 
manteision iechyd y 
gweithgareddau hyn 
yn gyfunol. 
 
Datblygu rhaglen sy’n 
adnabod y 
manteision a’r 
cyfleoedd iechyd i’r 
darpar ddefnyddwyr. 

Mawrth 
2020 

Mae’r dystiolaeth yn awgrymu 
y gall gweithgareddau ac 
ymarfer corff cymedrol neu 
ysgafn yn yr awyr agored 
wella iechyd a lles yn 
gyffredinol ar gyfer pobl sydd 
ag ystod o namau.  Er 
canlyniad, mae rhagnodi 
cymdeithasol bellach yn 
rhywbeth sy’n digwydd 
fwyfwy. 
 
Mae’r dystiolaeth hefyd yn 
dangos bod gweithgareddau 
awyr agored ac ymarfer corff 
yn gallu cynyddu llesiant 
cyffredinol ac yn gallu 
cyfrannu tuag at atal cyflyrau 
sy’n gysylltiedig â ffordd o 
fyw.   

Anabl 
Pawb 

Cynnydd / Diweddariad: 
Nid yw’r gwaith hwn wedi cael ei gyflawni yn unol â’r amserlen, ond mae’n 
mynd rhagddo. 
 
Fe’I cynlluniwyd fel rhan o waith Fforwm Eryri i'w gomisiynu yn 2020. 
Rhyddhawyd y tendr ar gyfer cynnal arolwg ar Gwerthwch i Gymru ym mis 
Mawrth 2020 er mwyn i'r gwaith ddechrau yng Ngwanwyn 2020. 
 
Bydd dadansoddiad o’r canlyniadau yn deillio o’r arolwg hwn yn cael ei 
ddefnyddio fel sylfaen ar gyfer datblygu strategaeth i hyrwyddo'r ystod eang o 
gyfleoedd i ddeall a mwynhau'r Parc Cenedlaethol sydd hefyd yn cyfrannu at 
iechyd a lles. 
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Prosiect / Menter / 
Gweithred 

Amserlen Sut mae hyn yn cyfrannu 
tuag at y man gweithredu? 

Nodweddion a 
Ddiogelir 

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

Mawrth 
2020 

Mae’r dystiolaeth yn awgrymu 
y gall gweithgareddau ac 
ymarfer corff cymedrol neu 
ysgafn yn yr awyr agored 
wella iechyd a lles yn 
gyffredinol ar gyfer pobl sydd 
ag ystod o namau.  Er 
canlyniad, mae rhagnodi 
cymdeithasol bellach yn 
rhywbeth sy’n digwydd fwy- 
fwy. 
 
Mae’r dystiolaeth hefyd yn 
dangos bod gweithgareddau 
awyr agored ac ymarfer corff 
yn gallu cynyddu llesiant 
cyffredinol ac yn gallu 
cyfrannu tuag at atal cyflyrau 
sy’n gysylltiedig â ffordd o 
fyw.   

Pawb 

Diweddariad / Cynnydd: 
Mae’r nodwedd reolaidd fisol yn parhau i fod yn boblogaidd ar y wefan, sef 
Warden gwahanol yn cyflwyno ‘Taith y Mis’ yn eu hardal.  Mae’r rhain yn cael 
eu hyrwyddo trwy’r cyfryngau cymdeithasol a thrwy’r e-gylchlythyr misol Eryri. 
 
Nid yw’r gwaith datblygu pellach wedi mynd rhagddo yn unol â’r amserlen a 
osodwyd.  Mae cyllid nawr wedi cael ei ddiogelu ar gyfer recriwtio Rheolwr 
Brand a Chynnwys i alluogi I wefan newydd gael ei datblygu ar gyfer yr 
Awdurdod.  Bydd hyrwyddo cyfleoedd iechyd a lles a gynigir gan y Parc 
Cenedlaethol yn elfen bwysig o’r wefan, a bydd yn cynnwys gwella’r 
wybodaeth am lwybrau a theithiau. 
 

 
 
 
Amcan Dau:        Ymdrin ag canlyniadau anghyfartal o ran Addysg er mwyn 

manteisio i’r eithaf ar botensial unigolion  
 
Man Gweithredu: Bwlch cyflawniad addysgol rhwng y gwahanol grwpiau yn 

gostwng 
 

Prosiect / Menter / 
Gweithred 

Amserlen Sut mae hyn yn cyfrannu 
tuag at y man gweithredu? 

Nodweddion 
a Ddiogelir 

Galluogi pob plentyn 
a pherson ifanc 
waeth beth yw ei nam 
/ anghenion 
ychwanegol i allu 

Parhaus Cael gwared ar y rhwystrau y 
mae plant a phobl ifanc yn eu 
hwynebu er mwyn iddynt gael 
dysgu am, profi a mwynhau 

Anabl 
Oed 
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mynychu cyrsiau 
dydd a / neu 
hamdden ym Mhlas 
Tan y Bwlch, ac i 
fynychu ystod eang o 
weithgareddau a 
digwyddiadau  
amrywiol a drefni’r 
gan yr Awdurdod. 

pob agwedd ar y Parc 
Cenedlaethol. 

Cynnydd / Diweddariad: 
Mae cyfanswm o 295 o ddisgyblion wedi mynychu cyrsiau dydd a 
chyfanswm o 322 o ddisgyblion wedi mynychu cyrsiau preswyl (o 32 o 
ysgolion) ym Mhlas Tan y Bwlch yn ystod 2019/20. 
 
Mae cyfanswm o 10 o bobl ifanc wedi cymryd rhan yn y Cynllun Ceidwad 
Ifanc yn ystod y flwyddyn, sy’n rhoi cyfleoedd gwerthfawr i allu dysgu a 
chael profiad o sgiliau cymdeithasol a bywyd.   
 
Mae nifer o weithgareddau a digwyddiadau rhyngweithiol wedi digwydd yn 
Yr Ysgwrn a gafodd eu hanelu at blant a phobl ifanc, megis darlleniadau a 
gweithdai celf a barddoniaeth.  Yn ogystal, mae tripiau ysgol yn parhau i fod 
yn boblogaidd iawn.  Mae yna hefyd gyfleoedd i bobl ifanc wirfoddoli yn Yr 
Ysgwrn. 
 
Croesawyd 873 o ddisgyblion ysgol a cholegau addysg bellach i’r Ysgwrn yn 
ystod y flwyddyn, gyda’r rhan helaeth o ysgolion yn cymryd mantais ac yn 
gwerthfawrogi’r grant trafnidiaeth sydd ar gael gan yr Awdurdod. 
 
Cynhaliwyd nifer o weithgareddau yn ystod y flwyddyn.  Cafwyd 2 sesiwn 
Barddoni i blant a theuluoedd a 2 ddiwrnod o wersi clocsio i blant a phobl 
ifanc (ac ambell riant).  Mewn cydweithrediad â 'Mewn Cymeriad' cafwyd 
perfformiadau ‘Kate Roberts’ ar gyfer bobl ifanc 14+ o ysgolion lleol (Bro 
Idris a Moelwyn). Mynychodd oddeutu 100 o fyfyrwyr dros ddwy sesiwn. 
 
Ar Dachwedd y 21ain cafodd plant o’r ysgol leol, Ysgol Bro Hedd Wyn, y 
cyfle i gymryd yr awenau yn Yr Ysgwrn yn ystod ein diwrnod ‘Cymryd yr 
Awenau / Take over Day’ blynyddol. Bu’r Rheolwr yn yr ysgol dros 2 bnawn 
gyda blwyddyn 5 a 6 yn rhoi hyfforddiant i’r plant a’r sut i redeg y safle. 
Roedd y disgyblion yn cael cyfle i roi teithiau tywys i ymwelwyr, ateb y ffôn a 
defnyddio’r till a gwneud paneidiau a gweini cacennau. 
  
Ddiwedd mis Tachwedd ac yn ystod mis Rhagfyr bu person ifanc yma yn 
derbyn hyfforddiant gan reolwr y safle. Roedd o’n rhan o brosiect AdTrack 
sydd yn helpu pobl ifanc 18+ i ddatblygu sgiliau a magu hyder wrth fynd ati i 
chwilio am waith. 
 
Yn ystod dyddiau Llun ym mis Chwefror (pan fu’r Ysgwrn ar gau i’r cyhoedd) 
roedd Cymraeg i Blant yn defnyddio’r 'cwtsh' i gynnal sesiynau stori a chân i 
famau gyda phlant o dan flwydd. Roedd y sesiynau yn cael ei anelu at 
deuluoedd di-gymraeg a oedd eisiau defnyddio’r Gymraeg gyda’u plant. 

98



9 
 

 
Mae cyfleoedd amrywiol sydd ar gael ar draws yr Awdurdod ac mae’n 
galluogi cyfranogwyr i adeiladu hyder ac yn galluogi pobl ifanc i wneud 
ffrindiau, dysgu sgiliau a chael profiadau newydd. 
 
Mae asesiadau risg cynhwysfawr yn cael eu gwneud ar gyfer bob grŵp o 
ddisgyblion neu bobl ifanc yn safonol, fodd bynnag, mae asesiadau risg 
pellach yn cael eu gwneud ar gyfer unrhyw ddisgybl neu berson ifanc gydag 
unrhyw nam corfforol neu anghenion ychwanegol, i waredu - cyn belled ag y 
bo modd - unrhyw rwystrau iddynt allu cyfranogi’n llawn mewn 
gweithgareddau a digwyddiadau. 
 

 
 
 
Amcan Tri:  Ymdrin ag anghydraddoldebau mewn Cyflogaeth a Thâl 
   
Man Gweithredu:  Adnabyddir ac eir i’r afael ag anghydraddoldebau mewn 

recriwtio, dargadwad (cadw staff), hyfforddiant a phrosesau 
dyrchafu 

 
Man Gweithredu:  Bydd unrhyw fylchau mewn tâl rhwng nodweddion a ddiogelir yn 

cael eu hadnabod ac eir i’r afael â hwy 
 
 

Prosiect / Menter / 
Gweithred 

Amserlen Sut mae hyn yn cyfrannu 
tuag at y man gweithredu? 

Nodweddion 
a Ddiogelir 

Monitro cyfraddau o 
unigolion o grwpiau 
a dangynrychiolir 
sy’n ymgeisio am 
swyddi gwag. 

Blynyddol Bydd y data a gasglwyd yn 
hysbysu unrhyw newidiadau 
i’r Polisi Recriwtio yn y 
dyfodol, i alluogi aelodau o 
grwpiau a dangynrychiolir i 
ymgeisio a chael swyddi 
gyda’r Awdurdod. 

Pawb 

Cynnydd / Diweddariad: 
Mae data monitro a recriwtio ar gael o dan Adran 7 o’r adroddiad hwn. 
 
Prosiect / Menter / 

Gweithred 
Amserlen Sut mae hyn yn cyfrannu 

tuag at y man gweithredu? 
Nodweddion 
a Ddiogelir 

Asesu a monitro’r 
bwlch tâl rhyw yn 
flynyddol. 

Blynyddol Bydd y data a gasglwyd yn 
hysbysu unrhyw newidiadau 
i’r Polisi Recriwtio yn y 
dyfodol. 

Rhyw 

Cynnydd / Diweddariad: 
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Yn seiliedig ar gyfraddau canolrif fesul awr gosodwyd gwaelodlin gyda data 
ar gyfer 31.03.2012 fel y canlynol: 
 
 Dynion Merched Holl 

Staff 
Bwlch Tâl 
Merched / 
Holl Staff 

Bwlch Tâl 
Merched / 
Dynion 

Llawn 
Amser 

£13.61 £12.77 £12.77 Nil Nil 

Rhan Amser £8.00 £8.00 £8.00 Nil Nil 
Holl Staff £12.77 £8.72 £9.91 £1.19 £4.05 

 
Mae’r data ar gyfer 31.03.2019 wedi’i ddangos isod: 
 
 Dynion Merched Holl Staff Bwlch Tâl 

Merched / 
Holl Staff 

Bwlch Tâl 
Merched / 
Dynion 

Llawn Amser £13.72 £15.50 £13.72 Nil Nil 
Rhan Amser £9.01 £9.67 £9.01 Nil Nil 
Holl Staff £13.72 £10.64 £11.97 £1.33 £3.08 

 
Mae’r data ar gyfer 31.03.2020 wedi’i ddangos isod: 
 
 Dynion Merched Holl Staff Bwlch Tâl 

Merched / 
Holl Staff 

Bwlch Tâl 
Merched / 
Dynion 

Llawn Amser £13.99 £13.99 £13.99 Nil Nil 
Rhan Amser £9.55 £9.74 £9.93 Nil Nil 
Holl Staff £13.99 £9.93 £11.64 £1.71 £4.06 

 
 
Mae'r ffigurau uchod wedi'u cyfrifo gan ddefnyddio'r CANOLRHIF (MEDIAN). 
 
Mae Canllawiau ACAS ar Adrodd ar Dâl Rhyw yn nodi y gellir gwneud cyfrifiadau 
gan ddefnyddio dau fath o gyfartaledd: 
 

 Mae cyfartaledd cymedrig yn cynnwys adio'r holl rifau a rhannu'r canlyniad 
â faint o rifau oedd ar y rhestr. 

 Mae cyfartaledd canolrif yn cynnwys rhestru'r holl rifau mewn trefn rifiadol. 
Os oes odrif o ganlyniadau, y cyfartaledd canolrif yw'r rhif canol. Os oes 
eilrif o ganlyniadau, y canolrif fydd cymedr y ddau rif canolog. 

Mae defnyddio'r ddau fath gwahanol hyn o gyfartaledd yn ddefnyddiol i roi 
trosolwg mwy cytbwys o fwlch cyflog cyffredinol cyflogwr: 

 Mae cyfartaleddau cymedrig yn ddefnyddiol oherwydd eu bod yn gosod yr 
un gwerth ar bob rhif y maent yn ei ddefnyddio, gan roi arwydd cyffredinol 
da o’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, ond gall cyfraddau tâl neu fonysau 
mawr neu fach iawn ddominyddu ac ystumio’r ateb. Er enghraifft, gall 
cyfartaleddau cymedrig fod yn ddefnyddiol mewn sefydliad lle mae 
mwyafrif helaeth y tâl bonws yn cael ei dderbyn gan nifer fach o aelodau 
bwrdd. 
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 Mae cyfartaleddau canolrif yn ddefnyddiol i nodi beth yw’r sefyllfa 
‘nodweddiadol’ h.y. yng nghanol y sefydliad ac nid ydynt yn cael eu 
hystumio gan gyfraddau tâl mawr neu fach iawn o fonysau. Fodd bynnag, 
mae hyn yn golygu na fydd pob mater bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn 
cael ei godi. Er enghraifft, gallai cyfartaledd canolrif ddangos fod yn well 
dangosydd o fwlch cyflog 'canol y ffordd' mewn clwb chwaraeon gyda 
chyfartaledd cymedrig wedi'i ystumio gan chwaraewyr â chyflog uchel iawn 
ac aelodau’r bwrdd, ond gallai hefyd fethu â chipio gwybodaeth mor 
effeithiol lle mae'r materion bwlch cyflog yn fwyaf amlwg ymhlith y 
gweithwyr ar y cyflog isaf neu'r cyflog uchaf. 

 
Isod mae'r data a gyfrifir ar gyfartaleddau CYMEDRIG (MEAN): 
 
Y gyfradd gyflog gymedrig yr awr i bob dyn yw £14.21 a'r gyfradd tâl gymedrig yr 
awr i bob merch yw £12.42. Mae hyn yn rhoi bwlch cyflog o 12.6%. 
 

 
 
Amcan Pedwar: Ymdrin ag anghydraddoldebau mewn Diogelwch personol 
   
Man Gweithredu:  Bydd adrodd ar droseddau casineb ac aflonyddwch yn cynyddu 

a bydd camau yn cael eu cymryd i leihau’r digwyddiadau o 
droseddau casineb ac aflonyddwch 

 
Prosiect / Menter / 

Gweithred 
Amserlen Sut mae hyn yn cyfrannu 

tuag at y man gweithredu? 
Nodweddion a 

Ddiogelir 
Gweithio ar y cyd â 
phartneriaid y 
Rhwydwaith i godi 
ymwybyddiaeth o 
droseddau casineb 
a’r mecanweithiau 
adrodd, gan 
ddefnyddio Wythnos 
Ymwybyddiaeth o 
Droseddau Casineb 
i ganolbwyntio’r 
cyhoeddusrwydd. 
 
Arweinir y gwaith 
gan Heddlu 
Gogledd Cymru a 
Swyddfa’r Heddlu a 
Chomisiynydd 
Troseddu. 

Parhaus Codi ymwybyddiaeth o 
droseddau casineb a sut i’w 
adnabod, ynghyd â thynnu 
sylw at bwysigrwydd adrodd 
am ddigwyddiadau. 

Pawb 

Cynnydd / Diweddariad: 
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Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 12 - 19 Hydref 2019 
Gwaith partneriaeth yn cael ei arwain gan Heddlu Gogledd Cymru, y 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu a’r Swyddogion Rhanbarthol Cydlyniant 
Cymdeithasol. 
 
Cytunwyd ar nifer o ddatganiadau i'r wasg a deunyddiau i greu cyhoeddusrwydd 
ar gyfer y gwahanol sefydliadau dan sylw a oedd yn cynnwys ymgyrch ar 
safleoedd cyfryngau cymdeithasol.  Defnyddiwyd y rhain dros yr wythnos fel 
ymgyrch ar y cyd wedi ei chydlynu ar draws awdurdodau cyhoeddus Gogledd 
Cymru, gyda’r pwyslais penodol ar gael y neges allan ar draws y cyfryngau 
cymdeithasol. 
 
Yn ystod yr wythnos lansiwyd ymgyrch gan Heddlu Gogledd Cymru gyda 
Chwmni Bysus Arriva i godi ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb Anabledd.  
Dangoswyd posteri gan Arriva ar eu holl fysiau ar draws Gogledd Cymru.  Roedd 
y poster yn amlygu'r pwysigrwydd o adrodd am Droseddau Casineb Anabledd, 
ynghyd â gyrru neges glir i droseddwyr na fydd hyn yn cael ei ddioddef. 
 
Bu’r holl awdurdodau cyhoeddus ar draws Gogledd Cymru yn annog pobl i 
gefnogi’r ymgyrch trwy ddefnyddio’r hashnod #AtalCasinebArFyMws 
 
Mae’r ystadegau yn dangos bod yr wythnos ymgyrch hon yn bwysig i godi 
ymwybyddiaeth o droseddau casineb sy’n digwydd o fewn ein cymunedau.  
Roedd yna 3,932 o droseddau casineb wedi cael eu cofnodi ar draws Gogledd 
Cymru yn 2018/19 sydd yn gynnydd o 17% ar y flwyddyn flaenorol. 

 2,676 (68%) yn droseddau casineb hiliol; 
 751 (19%) yn droseddau casineb cyfeiriadedd rhywiol; 
 206 (5%) yn droseddau casineb crefydd; 
 443 (11%) yn droseddau casineb anabledd; 
 120 (3%) yn droseddau casineb trawsryweddol. 

Y tu hwnt i ffiniau’r Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb ei hun, 
gweithiodd aelodau’r Rhwydwaith Cydraddoldeb y Sector Gyhoeddus yng 
Ngogledd Cymru yn agos gyda ‘Victim Support’ o’r Ganolfan Genedlaethol ar 
Droseddau Casineb yng Nghymru i sicrhau bod dioddefwyr yn cael y cymorth 
maen nhw ei angen. 
 

 
 
Amcan Pump:  Ymdrin ag anghydraddoldebau mewn Cynrychiolaeth a Llais 
   
Man Gweithredu:  Bydd cyrff sy’n gwneud penderfyniadau yn dod yn fwy 

cynrychiadol o’r cymunedau a wasanaethir 
 
Man Gweithredu: Ymgynghoriad ac ymgysylltiad yn gwella trwy gryfhau’r 

cysylltiadau rhwng y Sector Cyhoeddus ac unigolion sy’n 
cynrychioli pobl leol o bob grŵp wedi’i ddiogelu 
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Prosiect / Menter / 

Gweithred 
Amserlen Sut mae hyn yn cyfrannu 

tuag at y man gweithredu? 
Nodweddion a 

Ddiogelir 
Datblygu rhaglen 
wardeiniaid 
gwirfoddol yr 
Awdurdod 
ymhellach, gan 
alluogi pobl o bob 
cefndir ac o grwpiau 
nodweddion 
gwarchodedig i fod 
yn rhan o waith yr 
Awdurdod. 
 

Parhaus Mae gwaith gwirfoddol yn 
ffordd dda i bobl o grwpiau 
heb gynrychiolaeth ddigonol 
gymryd rhan, heb ofni bod 
diffyg profiad neu 
gymwysterau yn rhwystr. 

Pawb 

Diweddariad / Cynnydd: 
Bellach, mae’r rhaglen wedi’i hen sefydlu gyda 25 o unigolion yn cymryd rhan yn  
Rhaglen Wardeiniaid Gwirfoddol Yr Wyddfa eleni. Wrth weithio ochr yn ochr gyda 
Wardeiniaid yr Awdurdod, mae eu cyfraniad gwerthfawr yn sicrhau bod 
cefnogaeth hanfodol ar gael i gynorthwyo gyda’r heriau sy’n codi / cael eu creu 
wrth gael dros hanner miliwn o ymwelwyr y flwyddyn. 
 
Mae’r niferoedd sydd ar y Rhaglen Wardeiniaid Ifanc, mewn partneriaeth â’r 
Bartneriaeth Awyr Agored wedi cynyddu hefyd i 10, gyda’u hoedran yn amrywio 
rhwng 14 a 18 oed. 
 
Prosiect / Menter / 

Gweithred 
Amserlen Sut mae hyn yn cyfrannu 

tuag at y man gweithredu? 
Nodweddion a 

Ddiogelir 
Datblygu cyfleoedd 
gwirfoddoli 
ymhellach o fewn 
prosiect Yr Ysgwrn, 
o Gyfeillion Yr 
Ysgwrn, canllawiau 
gwirfoddolwyr a 
datblygu Fforwm 
Ieuenctid.  

Ail ran o’r 
prosiect 

Mae gwaith gwirfoddol yn 
ffordd dda i bobl o grwpiau 
heb gynrychiolaeth ddigonol 
gymryd rhan, heb ofni bod 
diffyg profiad neu 
gymwysterau yn rhwystr. 

Pawb 

Cynnydd / Diweddariad: 
Mae’r Ysgwrn yn parhau i weithio gyda gwirfoddolwyr ar wahanol elfennau o 
reoli’r safle.  Eleni, roedd 14 o wirfoddolwyr rheolaidd yn gweithio ar y safle yn 
ystod y flwyddyn.  Nid yn unig bod gan y gwirfoddolwyr angerdd am Yr Ysgwrn, 
ond maen nhw hefyd wedi bod yn meithrin eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o 
waith ehangach yr Awdurdod trwy fynychu sesiynau hyfforddi ymwybyddiaeth o’r 
Parc Cenedlaethol, cyfarfodydd a hyfforddiant corfforaethol. 
 
Prosiect / Menter / 

Gweithred 
Amserlen Sut mae hyn yn cyfrannu 

tuag at y man gweithredu? 
Nodweddion a 

Ddiogelir 
Parhau i weithio'n 
agos â 
Chymdeithas Eryri a 

Parhaus Mae gwaith gwirfoddol yn 
ffordd dda i bobl o grwpiau 
heb gynrychiolaeth ddigonol 

Pawb 

103



14 
 

phartneriaid eraill i 
ddatblygu 
diwrnodau 
prosiectau 
gwirfoddolwyr 
penodol yn ystod y 
flwyddyn. 

gymryd rhan, heb ofni bod 
diffyg profiad neu 
gymwysterau yn rhwystr. 

Cynnydd / Diweddariad: 
Mae perthynas yr Awdurdod gyda Chymdeithas Eryri yn parhau i fod yn glos.  Yn 
ystod 2019/20 trefnwyd nifer o ddyddiau gwirfoddoli (er yn anffodus nid oes 
cofnod cywir wedi cael ei gynnal o’r nifer o ddyddiau a’r niferoedd o 
wirfoddolwyr).  Mae’r gwirfoddolwyr yn cefnogi gwaith yr Awdurdod wrth gynnal a 
chadw llwybrau, clirio tyfiant rhywogaethau ymledol a chodi sbwriel ar Yr Wyddfa. 
 
Ymgymerwyd â’r broses recriwtio ar gyfer y swydd Swyddog Gwirfoddoli a Lles 
ym mis Tachwedd 2019.  Mae porth newydd wedi cael ei sefydlu ar gyfer recriwtio 
a chofnodi / monitro ymglymiad gwirfoddolwyr yng ngwaith yr Awdurdod.  Mae’r 
swyddog newydd ar hyn o bryd yn adolygu ac yn diweddaru strategaeth 
gwirfoddoli’r Awdurdod. 
 
Prosiect / Menter / 

Gweithred 
Amserlen Sut mae hyn yn cyfrannu 

tuag at y man gweithredu? 
Nodweddion a 

Ddiogelir 
Fforwm 
Cydraddoldeb Eryri 
i gyfrannu at yr 
adolygiadau o 
Gynlluniau 
Allweddol y Parc. 

2016-2020 Drwy brif ffrydio 
cydraddoldeb a 
chynhwysiant cymdeithasol 
yng ngwaith yr Awdurdod, 
bydd yn cael effaith 
gadarnhaol yn yr hirdymor ar 
strategaethau a pholisïau’r 
Awdurdod.  

Pawb 

Cynnydd / Diweddariad: 
Mae is-grŵp y Fforwm wedi rhoi cymorth i’r Rheolwr Partneriaethau gyda’r 
elfennau cydraddoldeb o Gynllun Eryri, gan gynnwys hygyrchedd dogfennau 
ynghyd â mewnbwn i’r asesiad Effaith Cydraddoldeb a gynhaliwyd. 
 
Cyhoeddwyd y Cynllun drafft ar gyfer ymgynghori arno yn ystod y flwyddyn, ac fe 
wnaeth y cyhoeddusrwydd eang a gafodd y gweithgareddau hyrwyddo perthnasol 
sicrhau (mor bell â bod hynny’n bosib) fod bob rhan o’r gymuned wedi cael eu 
cyrraedd ac wedi cael cyfle i gyfrannu i’r broses. 
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Amcan Chwech:  Ymdrin ag anghydraddoldebau mewn Mynediad at wybodaeth, 
gwasanaethau, adeiladau a’r amgylchedd 

 
Man Gweithredu:  Bydd mynediad at wybodaeth a chyfathrebu ynghyd â phrofiad y 

cwsmer yn gwella 
 
 
Man Gweithredu:  Bydd mynediad corfforol at wasanaethau, trafnidiaeth, yr 

amgylchedd adeiledig a mannau agored yn gwella 
 
 

Prosiect / Menter / 
Gweithred 

Amserlen Sut mae hyn yn cyfrannu 
tuag at y man gweithredu? 

Nodweddion a 
Ddiogelir 

Hyrwyddo llwybrau 
hygyrch newydd 
wrth iddynt gael eu 
datblygu, fel rhan o'r 
gwaith iechyd a lles 
ehangach. 

Gwaith 
parhaus 

Bydd mynediad i fannau 
agored ac ystod amrywiol o 
gyfleusterau hamdden yn 
cael ei wella. 

Anabl 
Pawb 

Diweddariad / Cynnydd: 
Mae’r gwaith hwn yn rhan o raglen waith parhaus, sy’n parhau o un flwyddyn i’r 
llall. 
 
Mae gwaith sylweddol wedi digwydd ar lwybrau’r Wyddfa dros y misoedd 
diwethaf oherwydd y niwed a achoswyd yn sgil erydiad a glaw trwm gaeaf 
2018/19.  Roedd y gwaith atgyweirio'n cynnwys llwybr cyswllt wedi'i wynebu o'r 
newydd o Gwellyn i Fwlch Maesgwm a gwaith wynebu newydd o'r fan honno i 
lawr tuag at Lanberis.  Mi fydd y gwaith atgyweirio yn parhau yn ystod y flwyddyn 
sydd i ddod. 
 
Roedd hyn yn cynnwys cyswllt wyneb newydd o Gwellyn i Fwlch Maesgwm gyda 
gwaith wynebu newydd ar y ffordd I lawr tuag at Lanberis.  Mi fydd y gwaith 
atgyweirio yn parhau yn y flwyddyn sydd i ddod. 
 
Mae’r gwaith o osod wyneb newydd yn parhau ar y linc Ffridd Uchaf o Ben Lôn 
(cyffordd llwybr Rhyd Ddu i Lôn Gwyrfai), fel opsiwn mwy diogel na’r llwybr ceffyl/ 
march presennol sy’n dod allan i’r brif ffordd mewn lle peryglus. 
 
Mae Gwasanaeth y Wardeiniaid yn parhau i gyfrannu i’r Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth gyda Chyngor Conwy ar y rhwydwaith o fewn y Parc Cenedlaethol, er 
mwyn gwneud pethau fel amnewid giatiau/camfeydd a gwaith atgyweirio sylfaenol 
arall pan fo’r angen.  Mae’r holl waith yn cael ei wneud gan gontractwyr. 
  
Mae’r gwaith datblygu yn parhau ar gyfer Cylchdaith Yr Wyddfa – mae’r gwaith 
ymchwilio yn parhau ar gyfer y rhan nesaf o’r llwybr o orsaf pŵer Nant Gwynant 
i’r gwersyll. 
 
Mae’r Awdurdod wedi prynu cerbyd Tramper (gydag arian gan LlC) sydd yn 
boblogaidd iawn.  Bellach mae gan yr Awdurdod 2 gerbyd o’r fath.  Mae’r rhain 
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wedi cael eu dylunio yn benodol ar gyfer pobl â namau corfforol a phroblemau 
symudedd, i alluogi iddynt gael mynediad i gefn gwlad ar dir heriol. 
 

 
 
Ymgysylltu ac 
ymgynghori â 
Fforymau Mynediad 
y Gogledd a’r De a 
grwpiau mynediad 
perthnasol o gyfnod 
datblygu unrhyw 
brosiectau llwybrau 
troed hygyrch. 

Parhaus Bydd hyn yn sicrhau y bydd 
materion hygyrchedd yn cael 
eu hystyried a'u hymgorffori 
o gyfnod cynnar yn y 
prosiect. 

Anabledd 

Diweddariad / Cynnydd: 
Y gwaith yma’n digwydd yn barhaus. 
 

 
 
5.  Hyfforddiant 
 
Ni chynhaliwyd unrhyw gyrsiau hyfforddiant yn ymwneud â chydraddoldeb yn ystod y 
flwyddyn. 
 
 
 
6. Asesiadau Effaith Cydraddoldeb 

 
Mae gan yr Awdurdod systemau sefydledig i asesu effaith unrhyw strategaethau 
diwygiedig, cynlluniau, gweithdrefnau, arferion neu unrhyw benderfyniadau mawr y 
mae’n eu gwneud.  Yn ystod y flwyddyn, cynhaliwyd 4 o asesiadau effaith 
cydraddoldeb.  
 
Islaw mae crynodeb byr o’r sgriniadau effaith cydraddoldeb a gwblhawyd. 
 
 
1. Ymgynghoriad Cynllun Eryri (Cynllun Partneriaeth Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Eryri) ar y Cynllun Drafft 
Mae’r Cynllun yn gosod allan sut fydd yr holl bartïon yn cydweithio i edrych ar 
ôl Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.  Mae’r Cynllun 
drafft (sydd yn destun i’r asesiad hwn) yn dwyn y canlyniadau o’r gwaith 
ymgynghori cychwynnol a’r dadansoddiad data ynghyd, yn ogystal â 
chanlyniadau’r cyfnod ymgynghori dwys a gynhaliwyd dros 12 wythnos dros 
yr haf yn 2018, a'r canlyniadau ddaeth allan o’r paneli arbenigwyr a 
gynhaliwyd ar ôl yr ymgynghoriad. Casglwyd, cydgrynhowyd a mireiniwyd y 
wybodaeth a dderbyniwyd yn y gweithdai cynllunio gweithredu ac o ganlyniad 
i hyn fe grëwyd a greodd y Cynllun drafft. 
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Ymgymerwyd â’r asesiad cyn y cyfnod ymgynghori ac wedyn fe 
ddiweddarwyd yr asesiad ar ôl i’r cyfnod ymgynghori ddod i ben i adlewyrchu’r 
ymatebion a dderbyniwyd. 

 
 

2. Canllaw Cynllunio Atodol: Llety Ymwelwyr 
Mae’r CCA hwn yn rhoi cyfarwyddwyd manwl ar sut fydd y polisïau sy’n 
berthnasol i Lety Ymwelwyr yng Nghynllun Datblygu Lleol Eryri yn cael eu 
gweithredu.  Ymgymerwyd â’r asesiad hwn ochr yn ochr â’r cyfnod 
ymgynghori o 6 wythnos.  Mae’r polisïau yng Nghynllun Datblygu lleol Eryri 
eisoes wedi bod yn ddarostyngedig i asesiad effaith cydraddoldeb manwl ar y 
cyd gyda’r adolygiad ffurf fer, a oedd yn cynnwys archwiliad cyhoeddus dros 3 
diwrnod. 
 

3. Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy 
Mae’r CCA hwn yn rhoi cyfarwyddwyd manwl ar sut fydd y polisïau sy’n 
berthnasol i Lety Ymwelwyr yng Nghynllun Datblygu Lleol Eryri yn cael eu 
gweithredu.  Ymgymerwyd â’r asesiad hwn ochr yn ochr â’r cyfnod 
ymgynghori o 6 wythnos.  Mae’r polisïau yng Nghynllun Datblygu lleol Eryri 
eisoes wedi bod yn ddarostyngedig i asesiad effaith cydraddoldeb manwl ar y 
cyd gyda’r adolygiad ffurf fer, a oedd yn cynnwys archwiliad cyhoeddus dros 3 
diwrnod. 
 

4. Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020 - 24 
Ymgymerwyd ag asesiad effaith ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol newydd 
yr Awdurdod ar gyfer y cyfnod 2020-24.  Er mai holl bwrpas y Cynllun yw 
lleihau neu ddileu anghydraddoldebau, mae’n bwysig fod asesiad llawn yn 
cael ei gynnal er mwyn nodi unrhyw effeithiau negyddol posib a allai ddeillio 
yn anfwriadol o’r mannau gweithredu arfaethedig.     

 
7. Gwybodaeth Cyflogaeth 

 
Mae’r ddyletswydd yn gofyn am yr wybodaeth ganlynol am gyflogaeth: 
 
Rhaid i gorff rhestredig yng Nghymru gasglu a chyhoeddi bob blwyddyn nifer y: 

 Bobl a gyflogir gan yr Awdurdod ar 31 Mawrth bob blwyddyn yn ôl nodwedd a 
ddiogelir 

 Gwrywod a benywod a gyflogir, yn ôl: 
o Swydd 
o Graddfa (lle bo systemau graddio mewn lle) 
o Tâl 
o Math o gontract (gan gynnwys contractau parhaol a thymor penodol) 
o Patrymau gwaith (gan gynnwys amser llawn, rhan amser a phatrymau 

gwaith hyblyg eraill) 
 Pobl sydd wedi ymgeisio am swyddi gyda’r Awdurdod yn ystod y flwyddyn 

ddiwethaf 
 Gweithwyr sydd wedi ymgeisio i newid swydd o fewn yr Awdurdod, gan nodi 

sawl un a fu’n llwyddiannus â’u cais a sawl un a oedd wedi methu 
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 Gweithwyr sydd wedi ymgeisio am hyfforddiant a sawl un a oedd wedi llwyddo 
â’u cais 

 Gweithwyr a oedd wedi cwblhau’r hyfforddiant 
 Gweithwyr a fu’n ymwneud â gweithdrefnau cwyno, un ai fel achwynydd neu 

fel un y gwnaed y gŵyn yn ei erbyn ef / hi 
 Gweithwyr a fu’n destun gweithdrefnau disgyblu 
 Gweithwyr sydd wedi gadael eu swyddi â’r Awdurdod 

 
Rhaid cyflwyno’r holl wybodaeth uchod ar gyfer pob un o’r grwpiau unigol a ddiogelir.  
Yr eithriad i’r gofyniad hwn yw’r data am swyddi, graddfa, tâl, math o gontract a 
phatrwm gwaith - dim ond ei ddadansoddi mewn perthynas â benywod a gwrywod 
yn unig sydd ei angen bryd hynny. 
 
 
Pobl a gyflogir gan yr Awdurdod ar 31 Mawrth bob blwyddyn yn ôl nodwedd a 
ddiogelir 
Cyfanswm y gweithwyr ar 31 Mawrth 2020 = 148 
 
Proffil oedran 
24 ac oddi tanodd 16 
25 – 34  23 
35 – 44  24 
45 – 54  38 
55 – 64  40 
65 a throsodd 7 
 
 
Dosbarthiad Benywod / Gwrywod 
Benywod  76 
Gwrywod 72 
 
Mae 1.3% o’r staff wedi datgan eu bod yn anabl a / neu gyda nam. 
 
Roedd 5 aelod o staff ar absenoldeb mamolaeth. 
 
O fewn yr Awdurdod, mae’r staff sydd wedi datgan eu tarddiad ethnig yn disgyn o 
fewn y categori Gwyn Cymreig, ac nid oes unrhyw un ohonynt o’r prif grwpiau ethnig 
eraill (Cymysg, Asiaidd, Du neu Dsieineaidd). 
 
Yn sgil y nifer isel o weithwyr, ni chyhoeddir yr wybodaeth yn fanylach er mwyn 
diogelu hunaniaeth yr unigolion. 
 
Y gwrywod a’r benywod a gyflogir, yn ôl: 

 Swydd 
 Graddfa (lle bo systemau graddio mewn lle) 
 Tâl 
 Math o gontract (gan gynnwys contractau parhaol a thymor penodol) 
 Patrwm gwaith (gan gynnwys amser llawn, rhan amser a phatrymau 

gwaith hyblyg eraill) 

108



19 
 

 
Mae’r tabl nesaf yn dangos dosbarthiad gwrywod a benywod a gyflogir yn ôl graddfa, 
patrwm gwaith a’r math o gontract ar 31.03.2019 (mae gan yr Awdurdod nifer o 
deitlau swydd gwahanol o fewn y graddfeydd): 
 
 
 
 
 
 Patrwm Gwaith Math o Gontract  

Amser 
llawn 

Rhan 
amser 

Hyblyg Parhaol Dros 
Dro 

Tymor 
Penodol 

Graddfa Tâl/ 
Awr  

B G B G B G B G B G B G 

IC £7.70 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 £9.00 0 0 10 2 0 0 4 1 6 1 0 0 
2 £9.148 0 1 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 
3 £9.55 0 1 12 4 0 0 12 5 0 0 0 0 
4 £9.93 3 2 12 3 0 0 14 4 0 0 1 1 
5 £10.97 2 8 3 1 0 1 5 10 0 0 0 0 
6 £12.35 4 4 2 1 0 0 4 4 0 0 2 1 
7 £13.99 6 13 3 0 0 1 6 11 0 0 3 3 
8 £15.81 4 7 1 1 0 0 5 6 0 0 0 2 
9 £17.04 2 5 0 1 1 1 3 5 0 0 0 1 
10 £18.03 3 3 1 0 0 0 3 3 0 0 1 0 
11 £19.11 3 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 
12 £20.11 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 
13 £21.13 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 
Prif Swyddog 
- 
Cyfarwyddwr 

£32.95 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Prif Swyddog 
– Prif 
Weithredwr 

£47.25 
 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 
 
Pobl sydd wedi ymgeisio am swyddi gyda’r Awdurdod yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf 
Roedd 167 o ymgeiswyr wedi llenwi ffurflenni monitro. 
 
Tarddiad Ethnig 
158 Gwyn 
9 Cymysg 
0 Asiaidd, Asiaidd Prydeinig, Asiaidd Cymreig, Asiaidd Saesneg, Asiaidd 

Albanaidd 
0 Du, Du Prydeinig, Du Saesneg, Du Albanaidd, Du Cymreig 
0 Tsieineaidd, Tsieineaidd Prydeinig, Tsieineaidd Saesneg, Tsieineaidd 

Albanaidd, Tsieineaidd Cymreig neu Grŵp Ethnig Arall 
0 Dim ymateb 
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Cenedl 
84 Gwryw 
75 Benyw 
0 Dim ymateb 
 
 
Anabledd 
11 ymgeiswyr gyda nam yr hoffent roi gwybod amdano 
 
 
 
Gweithwyr sydd wedi ymgeisio i newid swydd o fewn yr Awdurdod, gan nodi 
sawl un a oedd yn llwyddiannus â’u cais a sawl un a oedd wedi methu 
 

 Ceisiadau Penodiadau 
Gwryw 6 5 
Benyw 4 3 
Cyfanswm 10 8 

  
 
Gweithwyr sydd wedi ymgeisio am hyfforddiant a sawl un a oedd wedi llwyddo 
â’u cais 
Roedd ceisiadau a hyfforddiant a fynychwyd ar 124 achlysur gan fenywod a 74 
gwaith gan wrywod (roedd rhai aelodau o staff wedi ymgeisio a bod yn bresennol ar 
fwy nag un achlysur.) 
 
 
Gweithwyr a fu’n ymwneud â gweithdrefnau cwyno, un ai fel achwynydd neu 
fel un y gwnaed y gŵyn yn ei erbyn ef / hi 
Nid oedd unrhyw gwynion yn ystod y cyfnod hwn. 
 
 
Gweithwyr a fu’n destun gweithdrefnau disgyblu 
Nid oedd unrhyw weithwyr yn destun gweithdrefnau disgyblu yn ystod y cyfnod hwn. 
 
 
Gweithwyr sydd wedi gadael eu swyddi â’r Awdurdod 
Benyw 6 
Gwryw 4 
Cyfanswm 10 
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CYFARFOD 

 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 
 

 
DYDDIAD  

 
18 Tachwedd 2020 
 

 
TEITL 
 

ADRODDIAD MONITRO CWYNION 

 
ADRODDIAD GAN  
 

 
Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer 

 
PWRPAS 
 

 
Adrodd ar y cwynion ysgrifenedig a dderbyniwyd gan yr Awdurdod 

 
1.0. CEFNDIR 
1.1. Fel rheol, cyflwynir yr Adroddiad Monitro Cwynion yn gyntaf i Aelodau'r Awdurdod yn 

y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau ym mis Gorffennaf bob blwyddyn, cyn iddo gael 
ei gyflwyno i Aelodau'r Pwyllgor Safonau yn ystod y mis Medi canlynol. Eleni, 
oherwydd cyfnod clo Covid-19, nid oedd yn bosibl dilyn yr amserlen hon, ac yn unol 
â hynny nid yw Aelodau'r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau wedi gweld yr 
adroddiad hwn eto. 

 
1.2. Mae pob cwyn ffurfiol yn cael ei chofrestru a'i monitro'n ganolog, fel rhan o'n 

hymrwymiad parhaus i sicrhau gofal rhagorol i gwsmeriaid wrth ddarparu ein 
gwasanaeth. Derbyniodd yr Awdurdod 6 cwyn ffurfiol yn ymwneud yn uniongyrchol 
â'r Awdurdod yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20. 

 
1.3. O'r 6 cwyn a dderbyniwyd, roedd 2 yn ymwneud â'r gwasanaeth cynllunio, 2 yn 

ymwneud â'r gwasanaeth eiddo, derbyniwyd 1 gŵyn am 2 aelod o staff, a 
derbyniwyd 1 gŵyn am agendâu a dogfennau cysylltiedig ar gyfer gwahanol 
bwyllgorau, byrddau a chyfarfodydd yr Awdurdod am nad ydynt ar gael ar ffurf papur 
a dim ond ar gael yn electronig.   

 
1.4. Ymchwiliwyd yn drylwyr i bob cwyn, a derbyniodd pob un heblaw un ymateb o fewn y 

targed o 15 diwrnod gwaith. Rhoddwyd ymateb dros dro i'r un gŵyn na dderbyniodd 
ymateb o fewn yr amserlen ofynnol, nes bod modd darparu ymateb llawn.        

 
1.5. O'r cwynion yr ymchwiliwyd iddynt, cafodd 4 eu cadarnhau neu eu cadarnhau'n 

rhannol. Ni chyfeiriwyd unrhyw gwynion at Ombwdsmon Gwasanaeth Cyhoeddus 
Cymru i'w hymchwilio.  

 
1.6. Lle mae safon gwasanaeth yr Awdurdod heb gwrdd â'r disgwyliad, rydym wedi 

ymddiheuro'n briodol ac wedi cymryd camau i fynd i'r afael â'r problemau ar unwaith.  
 
2.0. ARGYMHELLIAD 
2.1. Bod y Pwyllgor yn nodi cynnwys yr adroddiad 
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ATODIAD 1 

Crynodeb o'r Cwynion a Gafodd Eu Cynnal neu a Gynhaliwyd yn rhannol 

CYNLLUNIO 

Diffyg penderfyniad ar gais cynllunio (Awst 2019) 

 
Derbyniwyd cwyn ynghylch yr amser a aeth heibio wedi i gais am ganiatâd adeilad 
rhestredig gael ei gyflwyno a bod y diffyg penderfyniad wedi parhau am 8 mis. Derbyniodd 
yr ymgeisydd y caniatâd adeilad rhestredig ddiwrnod ar ôl iddynt gyflwyno'r gŵyn, ond 
roedd am fynd ar drywydd y gŵyn gan ei fod yn teimlo bod yr amser a gymerwyd yn 
afresymol. 
 
Roedd yn amlwg bod cyfiawnhad dros gŵyn yr ymgeisydd ac fe ymddiheurwyd. 
Cydnabuwyd bod y sefyllfa yn amlwg yn annerbyniol a chafwyd cadarnhad bod y mater yn 
cael sylw. 
 
Esboniwyd i'r achwynydd, ers ymadawiad un aelod o staff o fewn y tîm amgylchedd 
adeiledig o ganlyniad i'r toriadau ariannol a oedd yn ofynnol gan yr Awdurdod, bod llwyth 
gwaith cynyddol y Swyddog Amgylchedd Adeiledig wedi golygu ei fod yn brwydro i sicrhau 
bod ei lwyth achos o geisiadau yn cael eu penderfynu o fewn yr amserlenni gofynnol. 
 
Roedd y gwasanaeth Cynllunio eisoes yn ymwybodol o'r materion a chafwyd cadarnhad 
bod mesurau eisoes yn cael eu rhoi ar waith i fynd i'r afael â'r broblem. 

 
Ni chafwyd ymateb i gais am gyngor cyn cyflwyno cais (Mawrth 2020) 
 

Roedd yr achwynydd wedi cyflwyno cais am gyngor cyn cyflwyno cais ynghylch darpar 
gais am ganiatâd cadwraeth ac adeilad rhestredig ryw 10 mis ynghynt ac nid oedd wedi 
derbyn ymateb. 
 
Ymatebodd y Rheolwr Cynllunio newydd ei phenodi i'r gŵyn, a chydnabuwyd ar unwaith 
fod y diffyg gwasanaeth a gafodd yr ymgeisydd yn amlwg yn annerbyniol ac fe gyflwynwyd 
ymddiheuriad. Cadarnhaodd y Rheolwr Cynllunio ei bod yn ymwybodol bod problemau 
parhaus o ran ymdrin ag ardaloedd cadwraeth ac achosion adeiladau rhestredig ers i'r 
gwasanaeth cynllunio gael ei ad-drefnu, pan gafodd nifer y staff eu lleihau 18 mis ynghynt. 
Mae'r sefyllfa hon wedi arwain at oedi annerbyniol, ac yn amlwg doedd dim esgus am hyn. 
 
Sicrhawyd yr achwynydd fod y sefyllfa'n cael ei chymryd o ddifrif a bod camau ychwanegol 
wedi'u rhoi ar waith i fynd i'r afael â'r problemau ar frys. Derbyniodd yr achwynydd hefyd y 
cyngor y gofynnwyd amdano gyda'r ymateb i'r gŵyn. 
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EIDDO 

Toiledau Cyhoeddus Morfa Dyffryn Ar gau yn ystod y Gaeaf (Rhagfyr 2019) 
 

Cafwyd cwyn am benderfyniad yr Awdurdod i gau’r toiledau cyhoeddus yn ystod misoedd 
y gaeaf ym Morfa Dyffryn. Gofynnodd yr achwynydd pam nad oedd allweddi Radar yn cael 
eu defnyddio ar y safle, fel bod pobl anabl yn gallu parhau i ddefnyddio'r toiledau. 
Awgrymodd yr achwynydd hefyd, pe bai gan yr Awdurdod well gorfodaeth parcio ar y 
safle, y byddai mwy o incwm yn cael ei gynhyrchu tuag at gynnal a chadw'r cyfleusterau. 
 
Yr oedd y toiledau ym Morfa Dyffryn wedi bod yn cael eu gweithredu fel toiledau tymhorol 
ers 1 Ebrill 2006 o leiaf. Yn hanesyddol mae toiledau mewn lleoliadau gwledig, ynysig fel 
hwn, wedi dioddef yn aml o ganlyniad i ymddygiad gwrthgymdeithasol / fandaliaeth, gyda 
chynnydd sylweddol yn y digwyddiadau hyn yn ystod cyfnodau o ddefnydd isel. Problem 
gyffredin arall a gafwyd dros y gaeaf oedd pibellau'n byrstio a difrod yn cael ei achosi i'r 
adeilad o ganlyniad i hynny oherwydd yr amodau rhewllyd. Gan nad oes cyflenwad trydan 
yno, nid yw’n ymarferol gosod mesurau amddiffyn rhag rhew yn y safleoedd hyn. Yn unol â 
hynny, er mwyn amddiffyn y safleoedd hyn rhag difrod rhew, mae'r cyflenwad dŵr yn cael 
ei ddiffodd ac maent yn cael eu draenio yn gyfan gwbl pan fo'r toiledau ar gau. 
 
Cydnabuwyd sylwadau'r achwynwyr ynghylch gorfodi taliadau parcio ceir yn well er mwyn 
cynyddu incwm, a chadarnhawyd bod goruchwylwyr Maes Parcio'r Awdurdod yn ymweld 
â'r safle fel rhan o'u llwybr goruchwylio o amgylch amrywiol safleoedd, ond nid oes digon o 
adnoddau staff i gael mwy o bresenoldeb ar hyn o bryd. 
 
Er bod rhai o doiledau hygyrch yr Awdurdod wedi'u gwarchod â Chlo Radar sy'n cael ei 
weithredu gyda Radar safonol, nid felly mae hi ar rai safleoedd eraill fel Morfa Dyffryn. Nid 
yw'n ymarferol nac ychwaith yn ariannol hyfyw i gael cloeon Radar ar flociau toiled 
anghysbell er mwyn galluogi mynediad y tu allan i'r tymor. Fel yr eglurwyd uchod, yn ystod 
misoedd y gaeaf mae'r adeilad cyfan yn cael ei ddraenio (wagio) fel nad yw'r toiledau'n 
weithredol. Yn ogystal, byddai'r gost o gael staff i fynychu'r toiledau i lanhau a chadw 
golwg ar y safle yn afresymol. 
 

Eglurwyd y wybodaeth uchod i'r achwynydd a rhoddwyd ymddiheuriad nad oedd yn bosibl 
rhoi ymateb a oedd yn fwy cadarnhaol i'r gŵyn. 

STAFF 

Cerbyd APCE wedi'i barcio ar stryd ochr gul a chyfyngu mynediad (Mawrth 2020) 
 

Cafwyd cwyn ynglŷn â cherbyd APCE gyda 2 aelod o staff a oedd wedi parcio i lawr stryd 
ochr gul, a oedd yn cyfyngu'r mynediad yr achwynydd wrth iddo adael ei ddreif. Roedd yr 
achwynydd hefyd yn pryderu y byddai'r parcio anystyriol yn cyfyngu cerbydau brys wrth 
iddynt fynd i lawr y ffordd. Tynnwyd llun o'r cerbyd. 
 

Canfuwyd mai 2 aelod o staff o'r gwasanaeth Wardeiniaid a Mynediad oedd wedi parcio'r 
cerbyd am oddeutu 10 munud wrth brynu cinio o achos nad oedd lleoedd parcio ar y stryd 
fawr. Er eu bod wedi gwneud ymdrech i barcio mor agos at y wal â phosibl er mwyn peidio 
â rhwystro llif cerbydau i lawr y stryd, gellir gweld bod lleoliad parcio'r cerbyd yn ogystal â 
char cyfagos wedi ei gwneud hi'n anodd i'r achwynydd yrru o'i eiddo. Yn ogystal, 
cydnabuwyd y byddai cerbyd brys mawr wedi cael anawsterau pasio. Cydnabu’r staff dan 
sylw eu bod wedi gwneud camgymeriad a dywedwyd wrthynt am fod yn fwy gwyliadwrus 
yn y dyfodol. Ymddiheurodd y Pennaeth Gwasanaeth i'r achwynydd, ond roedd yn fodlon 
mai'r un tro yr oedd hyn wedi digwydd. 
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CYFARFOD 

 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 
 

 
DYDDIAD 

 
18 Tachwedd 2020 
 

 
TEITL 
 

 
RHYDDID GWYBODAETH 

 
ADRODDIAD GAN 
 

 
Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer 

 
PWRPAS 
 

 
Adrodd ar y ceisiadau am wybodaeth a ddaeth i law o dan y 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 
 

 
1. CEFNDIR 
 
1.1 Daeth rhwymedigaethau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 i rym yn llawn ar 1 

Ionawr 2005. Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu'r ceisiadau am wybodaeth a gafodd 
yr Awdurdod yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a sut yr ymdriniwyd â hwy. 

 
1.2 Daeth 16 o geisiadau i law yn ystod blwyddyn 2019. 

 
1.3 O'r 16 cais, ymdriniwyd â 10 o dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol ac 

ymdriniwyd â 6 o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Am ddadansoddiad cyffredinol 
o'r modd yr ymdriniwyd â'r ceisiadau, cyfeiriwch at y tabl ar y dudalen nesaf. 
 

1.4 Roedd 9 cais a wnelo amrywiol fathau o wybodaeth yn ymwneud â chynllunio gan 
gynnwys: 

 
 Copïau o hen hanesion cynllunio; 
 Copïau o hen Rybuddion Gorfodaeth; 
 Gwybodaeth a wnelo ceisiadau cynllunio cyfredol, fel copïau o ohebiaeth o blaid neu 

yn erbyn cais a.y.b.; 
 Copïau o ffeiliau Gorfodaeth; 
 Y nifer o Rybuddion Gorfodaeth, Rhybuddion Tor-rheolaeth Cynllunio a rhybuddion 

anffurfiol yn berthnasol i osodiadau tymor byr; a 
 Mynediad at gyngor cyn cyflwyno cais cynllunio ar gyfer datblygiad tai. 

  
1.5 Roedd 7 cais yn ymwneud â gwahanol faterion eraill, fel: 
 

 Y symiau a wariwyd ar gostau cyfreithiol dros y tair blynedd ddiwethaf; 
 Niferoedd o gytundebau peidio â datgelu yn eu lle gyda chyn aelodau o staff, wedi ei 

dorri lawr yn ôl rhyw; 
 Manylion cwynion gan ymwelwyr dros y tair blynedd ddiwethaf; 
 Manylion ‘hela llwybr’ sydd wedi digwydd ar dir yr Awdurdod; a 
 Nifer yr Ecolegwyr sy’n cael eu cyflogi i ymdrin â materion cynllunio. 
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1.6 Yn ystod y flwyddyn, derbyniwyd un cwyn anffurfiol gan aelod o’r cyhoedd am fod ei 
gohebiaeth gyda’r Awdurdod wedi cael ei rhyddhau fel rhan o gais o dan y Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth. 
 

1.7 Rhyddhawyd yr ohebiaeth wedi ei olygu, gydag unrhyw fanylion a allai fod wedi 
golygu ei bod yn cael ei hadnabod wedi’u gorchuddio yn y copïau hynny.  Esboniwyd 
y sefyllfa gyfreithiol i’r achwynydd ynghyd â goblygiadau statudol yr Awdurdod i 
ryddhau'r fath wybodaeth.  Unwaith roedd yr achwynydd yn deall y sefyllfa gyfreithiol, 
roeddynt yn hapus gyda’r esboniad, a daeth y mater i ben. 

 

1.8 Yn ystod y flwyddyn cyflwynwyd dwy gŵyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn 
ymwneud a gwrthodiad i ryddhau gwybodaeth.   
 

1.9 Roedd y cais cyntaf mewn perthynas â chais a gyflwynwyd yn ôl yn 2018 ynglŷn â 
mynediad at gopïau blaenorol o’r Gofrestr o Fuddiannau Aelodau. 
 

1.10 Mae’r Gofrestr o Fuddiannau Aelodau cyfredol ar gael i’r cyhoedd, ond mae copïau 
blaenorol neu hen yn cael eu tynnu lawr ac yn cael eu rhyddhau o’r goblygiad i fod ar 
gael i’r cyhoedd cael eu hymchwilio.  Gan fod y cofnodion hyn yn cynnwys data 
personol, roedd y Rheoliadau Data Personol Cyffredinol (GDPR) yn berthnasol i’r 
cais.  Roeddem o’r farn na fuasai aelodau yn rhesymol yn disgwyl bod unrhyw 
ddatganiadau yn mynd i barhau i fod yn y parth cyhoeddus am gyfnod amhenodol, 
ac felly yn destun craffu cyhoeddus ar ôl i’w buddiant ddod i ben neu ar ôl iddynt 
orffen bod yn aelodau. 
 

1.11 Roddem o’r farn nad oedd unrhyw sail gyfreithiol i ryddhau’r wybodaeth a bod 
unrhyw ddatgeliad yn rhoi’r Awdurdod yn agored i gŵyn posib o dorri Erthygl 6 o’r 
GDPR. 
 

1.12 Cadarnhaodd y Comisiynydd Gwybodaeth fod GDPR yn berthnasol, a rhoddwyd 
ystyriaeth fanwl i bob elfen o’r achos o blaid ac yn erbyn rhyddhau’r wybodaeth.  Ar 
ôl ystyriaeth gofalus, daeth y Comisiynydd i’r casgliad bod digon o fudd dilys i 
orbwyso hawliau a rhyddid sylfaenol y gwrthrych data, a phenderfynodd yn unol â 
hynny y dylid rhyddhau’r wybodaeth. 
 

1.13 Gwnaethpwyd yr ail gais ym mis Hydref 2019.  Roedd hwn yn gais am fynediad at 
gyngor cyn cyflwyno cais cynllunio a gyflwynwyd gan ddatblygwr ar gyfer ei gynigion 
am ddatblygiad tai. 
 

1.14 Ar yr adeg pan gafodd y cais ei gyflwyno, nid oedd unrhyw gais cynllunio ffurfiol wedi 
cael ei gyflwyno gan y datblygwr.  Gwrthodwyd y cais ar y sail y dylai unrhyw un 
fedru ymofyn cyngor gan yr Awdurdod hwn mewn modd cyfrinachol ar gyfer eu 
cynigion drafft.  Roedd y datblygwr wedi talu swm sylweddol o arian am y cyngor, ac 
ar yr adeg hynny roedd y wybodaeth o fath masnachol sensitif.   
 

1.15 Dywedwyd wrth yr ymgeisydd pe bai cais ffurfiol yn cael ei gyflwyno, y buasai’r 
sefyllfa yn newid.  O ganlyniad i’r cyngor cyn cyflwyno cais, pe bai cais cynllunio 
ffurfiol yn cael ei gyflwyno, buasai’r wybodaeth yn cael ei wneud yn gyhoeddus gan 
fod diddordebau'r ymgeisydd cynllunio eisoes wedi cael eu gwarchod yn ystod y cam 
datblygu cynlluniau. 
 

1.16 Aeth yr ymgeisydd ati i gyflwyno y cais i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ym mis 
Rhagfyr 2019 i’w ystyried.  Cafwyd Rhybudd Penderfyniad gan y Comisiynydd 
Gwybodaeth ar y 30ain o Fedi 2020 a gadarnhaodd penderfyniad yr Awdurdod i 
wrthod rhyddhau’r wybodaeth. 
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1.17  
 

Ceisiadau yr ymdriniwyd â hwy o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 
2000 
5 cais wedi’u caniatáu / datgeliad llawn 

Gwrthodwyd 1 cais oherwydd nid oedd gan yr Awdurdod y wybodaeth y 
gofynnwyd amdani. 

 
 

Ceisiadau yr ymdriniwyd â hwy o dan y Rheoliad Gwybodaeth 
Amgylcheddol 2004 
6 cais wedi’u caniatáu / datgeliad llawn  
 
Gwrthodwyd neu gwrthodwyd yn rhannol 2 gais oherwydd ystyriwyd bod yr 
wybodaeth wedi’i heithrio o dan Reoliad 12(5)(f) - gwybodaeth a fyddai'n 
datgelu enwau aelodau o'r cyhoedd sy'n adrodd ynghylch tor-rheolaeth 
cynllunio, a gwybodaeth gyfrinachol a gyflwynwyd gan ddatblygwr fel rhan o 
gais am gyngor cyn cyflwyno cais cynllunio. 
Gwrthodwyd neu gwrthodwyd yn rhannol 2 gais oherwydd ystyriwyd bod y 
wybodaeth yn fraint broffesiynol gyfreithiol, ac felly roedd wedi’i eithrio o dan 
Reoliad 12(5)(b). 
Gwrthodwyd yn rhannol 1 cais oherwydd bod rhywfaint o’r wybodaeth yn 
ymwneud â gwarchod gwybodaeth sensitif am fywyd gwyllt, sef lleoliadau 
nythu adar, setiau moch daear a.y.b., sy’n wybodaeth wedi’i eithrio o dan 
Reoliad 12(5)g. 
 

 
 
2. GOBLYGIADAU ADNODDAU 

Dim goblygiadau uniongyrchol. 
  
 
3. ARGYMHELLIAD  

Bod y Pwyllgor yn nodi cynnwys yr adroddiad. 
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                                                                     EITEM RHIF 19 
 

   
CYFARFOD 

 
Perfformiad ac Adnoddau 

 
DYDDIAD 

 
18fed o Dachwedd, 2020 
 

 
TEITL 
 

 
Adroddiad Cynnydd Prosiectau Partneriaeth Yr Wyddfa 
 

 
ADRODDIAD GAN 

 
Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa 
 

 
PWRPAS 
 

 
Adrodd ar gynnydd mewn prosiectau a nodwyd yng 
Nghynllun Yr Wyddfa  
 

 
 
1. CEFNDIR 

 
1.1 Lansiwyd cynllun rheoli ar gyfer Yr Wyddfa yn 2018 gan Bartneriaeth Yr 

Wyddfa. 
 
1.2 Fe gyflwynwyd Adroddiad Blynyddol Partneriaeth Yr Wyddfa 2018-2019 i’r 

Awdurdod ar Orffennaf y 3ydd, 2019. 
 
1.3 Dyma adroddiad ar gynnydd prosiectau sydd wedi eu nodi yng Nghynllun Yr 

Wyddfa yn ystod 2019 - 2020. 
 
2. Y CYNLLUN 
 
2.1 Wedi lansio Cynllun Yr Wyddfa fe dderbyniodd y Bartneriaeth £190,000 gan 

Lywodraeth Cymru ar gyfer cyflawni prosiectau sydd wedi eu nodi yn y 
Cynllun. Llwyddodd y Bartneriaeth hefyd i sicrhau £80,000 ar gyfer prosiect 
TAIS (Tourism Amenity Investment Support) Croeso Cymru, er mwyn gwella 
cyfleusterau parcio a thrafnidiaeth yn Nant Peris. 

 
2.2 Lluniwyd Adroddiad Archwiliad Mewnol yn Nhachwedd 2019 gan adran 

Archwilio Mewnol Cyngor Gwynedd oedd yn adolygu fod trefniadau monitro 
cynnydd Partneriaeth Yr Wyddfa yn briodol. Dyfarnwyd lefel sicrwydd 
‘Digonol’ a olygir: Mae rheolaeth mewn lle i gyflawni amcanion ond bod 
agweddau lle gellir tynhau ar y trefniadau i liniaru’r risgiau ymhellach. 
 

2.3 Ymrwymwyd fod Partneriaeth Yr Wyddfa yn ailedrych ar briodoldeb y 
dangosyddion presennol, gan benderfynu os ydynt yn ychwanegu gwerth ac 
os oes dangosyddion amgen all fod yn fwy priodol i fesur cynnydd y 
Bartneriaeth.  
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2.4 Oherwydd nad yw’r broses uchod wedi digwydd eto, mae’r adroddiad hon yn 

edrych yn benodol ar gynnydd y prosiectau a’r gwaith gweithredu sydd wedi 
mynd rhagddo yn ystod y flwyddyn. Fe fydd drafft o’r dangosyddion 
perfformiad diwygiedig yn mynd o flaen y Gweithgor yn fuan.  
 

2.5 Bu’r Bartneriaeth mewn cysylltiad rheolaidd yn ystod y cyfnod dan sylw gyda 
11 cyfarfod wedi eu cynnal rhwng Mehefin 2019 ag Awst 2020. 
 

2.6 Cafwyd y Bartneriaeth ei diweddaru’n gyson drwy ddulliau amrywiol yn 
cynnwys: diweddariadau ar wefan Partneriaeth Yr Wyddfa; 3 cylchlythyr 
penodol am waith y Bartneriaeth wedi eu rhannu a 157 o danysgrifwyr; 
newyddion am y gwaith wedi ei gynnwys yng nghylchlythyr yr Awdurdod ac 
yng nghylchgrawn Eryri 2020; ac fe gynhaliwyd 4 gweminar i’r sector awyr 
agored yn ystod y cyfnod clo a 2 wedi eu trefnu wedi’r cyfnod clo. 

 
3.   PROSIECTAU 
 
3.1 Grant o Lywodraeth Cymru 
 
3.1.1  Adolygiad Parcio a Thrafnidiaeth Yr Wyddfa ac Ogwen 
 

Ers mis Ionawr eleni, mae tîm ymgynghori a benodwyd gan Bartneriaeth Yr 
Wyddfa, wedi bod yn dadansoddi’n fanwl yr amrywiol ffactorau hynny sy’n 
amgylchynu’r materion parcio a thrafnidiaeth. 
 
Yn seiliedig ar ganfyddiadau’r ymgynghoriad â chymunedau a phartneriaid a’r 
dadansoddiad data, roedd yn amlwg bod y momentwm a’r awydd i fynd ati i 
ddatblygu cynnig Twristiaeth Gynaliadwy integredig. Felly mae eu 
hargymhellion yn cynnwys atebion pellgyrhaeddol, cyfannol a chynaliadwy 
gan ddefnyddio model ar ffurf arddull Alpaidd, a allai drawsnewid ein 
hymagwedd tuag at deithio yn y rhanbarth. Am fwy o fanylion am y prosiect 
hwn a’r camau sydd wedi eu cymryd eisoes, ewch i dudalen 4 o Atodiad 1. 
 
Gwaith perthnasol yn ystod haf 2020: 

 
> Treialu system rhagarchebu parcio ym Mhen y Pass 

Yn unol ag argymhellion yn adolygiad a’r anogaeth i beilota atebion 
posibl, cafodd system rhagarchebu ei threialu ym Mhen y Pass am y tri 
phenwythnos olaf yn Awst 2020. Fe gefnogwyd y peilot gan Swyddog 
Partneriaeth Yr Wyddfa ac fe gyfrannwyd i’r gwaith cynllunio. Fe 
gynhaliwyd trafodaethau gyda dau gwmni arbenigol ac er i’r ddau 
gwmni gynnig system wedi ei theilwra ar gyfer Pen y Pass, 
penderfynnwyd i ddefnyddio gwasanaeth Eventbrite alluogodd i’r 
Awdurdod gynnig gwasanaeth bron yn gwbl ddwyieithog. 
Roedd y peilot yn llwyddiannus ac fe dderbyniwyd adborth cadarnhaol 
gan ddefnyddwyr oedd wedi gwerthfawrogi’r diffyg straen oedd 
rhagarchebu’n ei gynnig wrth gyrraedd eu cyrchfan. Yn dilyn y 
peilot, anelwn i gael system barhaol mewn lle erbyn tymor ymwelwyr 
2021 ym meysydd parcio Pen y Pass ac Ogwen. 
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> Diweddariadau parcio 

Yn unol â’r argymhelliad i ddatblygu system fonitro amser real ar gyfer 
gwybodaeth draffig ar gyrion, ac mewn safleoedd parcio swyddogol yn 
y Parc, cafodd gwasanaeth monitro meysydd parcio ac argaeledd 
lleoedd parcio ei dreialu gan APCE yn ystod yr haf. Fe gefnogwyd y 
gwaith hwn gan Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa gan i’r swyddog fod 
yn rhan o’r tîm oedd yn gweithio ar y diweddariadau parcio. Er i’r 
gwasanaeth dderbyn adborth hynod o gadarnhaol a’i groesawu gan 
ddefnyddwyr, roedd y system yn ddibynnol iawn ar adnoddau dynol ac 
yn gofyn am lawer o amser staff. Anelwn i gynnig system symlach sy’n 
gofyn am lai o adnoddau ac amser staff erbyn tymor 
ymwelwyr 2020. 

 
3.1.2 Cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru (Trafnidiaeth Cymru) - 2020-2021 
 

Mae Trafnidiaeth Cymru yn awyddus i gefnogi’r gwaith cychwynnol o ran rhoi’r 
Strategaeth Parcio a Thrafnidiaeth ar waith. Sicrhawyd cefnogaeth ariannol o 
£430k ar gyfer agweddau amrywiol o’r gwaith ar gyfer blwyddyn ariannol 
2020-2021. Am fwy o wybodaeth am y prosiectau sydd wedi derbyn y 
gefnogaeth yma ewch i dudalen 8 o Atodiad 1. 
 

3.1.3 Wifi Yr Wyddfa 
 
 Dyma brosiect ar y cyd gydag Arloesi Gwynedd Wledig i edrych ar 

bosibiliadau ac opsiynau o ran gwella’r isadeiledd ar gyfer cysylltiadau digidol 
yn ardal Yr Wyddfa. Comisiynwyd arolwg opsiynau ar gyfer gwella cyflenwad 
WiFi ar y mynydd fyddai’n cyfrannu tuag at wella diogelwch ac yn cyrraedd 
gofynion ymwelwyr. Daeth yr arolwg i’r casgliad y byddai datblygu cyflenwad 
WiFi ar hyd ardal y mynydd yn rhy gostus ac yn rhy heriol gyda’r adnoddau 
sydd ar gael ar hyn o bryd. Penderfynwyd  defnyddio gweddill yr arian ar gyfer 
atgyfnerthu prosiectau eraill perthnasol er enghraifft datblygiadau yn deillio o’r 
Adolygiad Parcio a Thrafnidiaeth, ac i edrych ar opsiynau o ran cydweithio 
gyda lleoliadau megis fferm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol - Hafod y Llan, 
ar gyfer gwella cysylltiad yn yr ardal benodol honno. 

 
3.1.4 Ap Llwybrau Yr Wyddfa 
 

Fe lansiwyd yr ap ar ddechrau Gorffennaf 2020 ac ers hynny, mae 1558 uned 
wedi gwerthu am £1.99 (1113 ar Apple a 445 ar Android). Gan dynnu 
cyfrannau Apple a Google mae cyfanswm gwerthiant yr ap ers ei lansio yn tua 
£1400 (£1000 ar Apple, £400 ar Android). Yn dilyn y mesurau brys i gau Pen 
y Pass yn yr haf, roedd yn rhaid gwneud diweddariad o’r ap er mwyn cynnwys 
y wybodaeth gywir ynglŷn â’r newidiadau. Roedd costau’r diweddariad yn 
£400. Am fwy o fanylion am y prosiect hwn ewch i dudalen 10 o Atodiad 1. 

 
3.1.5 Cynllun Llysgennad Eryri 
 
 O dan faner Cynllun Llysgennad Gogledd Cymru, mae Cynllun Llysgennad 

Eryri wedi ei ddatblygu dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r ddarpariaeth yn 
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cynnwys 12 modiwl hyfforddiant ar-lein sydd yn adlewyrchiad o Rinweddau 
Arbennig y Parc â’r hyn sy’n gwneud Eryri mor eithriadol. Mae cynnwys y 
modiwlau yn amrywio o destun ffeithiol, i ffotograffau anhygoel, i waith 
creadigol sy’n wledd i’r llygaid, ac mae ansawdd a chaliber y cyfranogwyr o’r 
radd flaenaf.  

 
 Bydd y cynllun hwn yn cael ei lansio fel rhan o lansiad Cynllun Eryri ar y 26ain 

o Dachwedd, 2020. Am fwy o fanylion am gefndir a chynlluniau’r prosiect hwn 
ewch i dudalen 12 o Atodiad 1. 

 
3.1.6 Ymgyrch Sbwriel  
 

Dyma brosiect ar y cyd gyda Chymdeithas Eryri sydd yn cynnwys datblygu a 
chyflwyno negeseuon cydlynol, gweithredu’n ymarferol, a chynnal 
ymgyrchoedd i fynd i’r afael a’r broblem sbwriel ar Yr Wyddfa. Mae’r prosiect 
yn mynd i’r afael â’r problemau allweddol a amlygwyd yng Nghynllun Yr 
Wyddfa drwy weithredu sawl prosiect peilot. Un o’r prosiectau oedd ymgyrch 
ar wefannau cymdeithasol ar gyfer codi ymwybyddiaeth ynglŷn ag effeithiau 
negyddol sbwriel ar gynefinoedd Yr Wyddfa. Roedd y negeseuon yn cynnwys: 
effeithiau deunyddiau organig; atgoffa ymwelwyr fod Hafod Eryri wedi cau 
oherwydd y cyfyngiadau a bod angen ‘mynd’ cyn cychwyn; a’r nifer o oriau 
sy’n cael eu treulio gan wirfoddolwyr yn clirio sbwriel. Nôd y prosiect yw 
annog ymddygiad positif gan danlinellu hunan gyfrifoldeb dros 
wastraff/sbwriel. 
 

3.1.7 Cynllun Cyfathrebu 
 
 Cyflawnwyd cynllun cyfathrebu newydd ar gyfer y Bartneriaeth gan gwmni 

ymgysylltu Spencer David.Roedd y cynllun yn cynnwys; cyd-destun o ran yr 
amgylchedd a thueddiadau ymwelwyr, diffiniad o’r gynulleidfa darged, 
archwiliad o adnoddau Partner, yr heriau a’r ffordd ymlaen, technegau 
cyfathrebu arfaethedig a rhaglen waith. Am fwy o fanylion am y cynllun 
cyfathrebu a’r argymhellion a gynigwyd ewch i dudalen 15 o Atodiad 1. 

 
3.2 Prosiectau eraill 
 
3.2.1 Prosiect TAIS Nant Peris 
 
 Derbyniwyd £80 mil o gronfa TAIS (Tourism Amenity Investment Support) 

Croeso Cymru i ddatblygu prosiect fyddai’n gweithredu elfennau allweddol o 
Gynllun Yr Wyddfa drwy uwchraddio a moderneiddio isadeiledd hanfodol ar 
gyfer ymwelwyr yn yr ardal, gan arwain at wella profiad ymwelwyr yn 
sylweddol yn y prif faes parcio ar gyfer parcio a theithio i’r Wyddfa. Roedd hyn 
yn cynnwys uwchraddio cyfleusterau toiled; gosod cysgodfa solar pob tywydd 
newydd wedi’i hadeiladu’n grefftus fydd yn cyfosod deunyddiau traddodiadol â 
thechnoleg werdd fodern; a gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan. Nôd y 
prosiect oedd gwella’r ymdeimlad o le, gan gynyddu cynaladwyedd a gwella 
cyfleusterau ymwelwyr ar gyfer segmentau allweddol o’r farchnad. 

 
 Oherwydd rhesymau allan o’n rheolaeth yn ymwneud â’r pandemig, ni fydd 
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hi’n bosib cyflawni’r prosiect hwn o fewn y gyllideb a’r amserlen gaeth. Er 
hynny, mae Croeso Cymru yn agored i drafod gwario’r £40 mil sy’n weddill ar 
welliannau/gynlluniau perthnasol eraill sy’n fwy realistic. Mae’r trafodaethau 
ynglŷn â’r opsiynau yn mynd rhagddynt ar hyn o bryd. Am fwy o wybodaeth 
am y gwaith sydd wedi ei gwblhau yn barod ewch i dudalen 16 o Atodiad 1. 

 
4. ARALL 
 
4.1 Grŵp gweithredu Lleol (lleoedd) Arloesi Gwynedd Wledig 
 

Mae Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa yn cynrychioli’r Awdurdod ar Grŵp 
Gweithredu Lleol (Lleoedd) Arloesi Gwynedd Wledig. 

 
4.2 Prosiectau eraill wedi eu nodi yng Nghynllun Yr Wyddfa i’w gweithredu 
 
 Am restr lawn o’r prosiectau ar ôl i’w gweithredu fel y nodir yng Nghynllun Yr 

Wyddfa ewch i dudalen 18 o Atodiad 1. 
 
 
5. ARGYMHELLIAD 

Bod yr aelodau’n: 
Nodi'r cynnydd a wnaed hyd yma o ran gweithredu Cynllun Yr Wyddfa. 
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ADRODDIAD CYNNYDD 

PROSIECTAU 

2019—2020 

PARTNERIAETH YR WYDDFA 
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Adroddiad Cynnydd Prosiectau | Partneriaeth Yr Wyddfa

2
2019-2020

Adolygiad Trafnidiaeth a Pharcio 
Yr Wyddfa ac Ogwen 

ac 
Arfarniad o’r Dewisiadau

Gorffennaf 2020
Crynodeb gweithredol

CYFLWYNIAD
CYLLID
Wedi lasnio Cynllun Yr Wyddfa fe dderbyniodd y Bartneriaeth £190,000 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 
cyflawni prosiectau sydd wedi eu nodi yn y Cynllun. Llwyddodd y Bartneriaeth hefyd i sicrhau £80,000 ar 
gyfer prosiect TAIS Croeso Cymru, er mwyn gwella cyfleusterau parcio a thrafnidiaeth yn Nant Peris.

NODYN: Fe gyflwynwyd Adroddiad Blynyddol Partneriaeth Yr Wyddfa 2018-2019 i’r Awdurdod ar Orffennaf 
y 3ydd, 2019.

ADRODDIAD ARCHWILIAD MEWNOL 2019 -2020
Lluniwyd Adroddiad Archwiliad Mewnol yn Nhachwedd 2019 gan adran Archwilio Mewnol Cyngor 
Gwynedd oedd yn adolygu fod trefniadau monitro cynnydd Partneriaeth Yr Wyddfa yn briodol. Fe wnaed 
hyn drwy wirio trefniadau casglu data dangosyddion llwyddiant Cynllun Yr Wyddfa, gan ganolbwyntio ar 
y dangosyddion hynny ble mae’r Awdurdod yn gyfrifol am gasglu’r wybodaeth. Dyfarnwyd lefel sicrwydd 
‘Digonol’ a olygir: Mae rheolaeth mewn lle i gyflawni amcanion ond bod agweddau lle gellir tynhau ar y 
trefniadau i liniaru’r risgiau ymhellach.

Ymrwymwyd fod Partneriaeth Yr Wyddfa yn ailedrych ar briodoldeb y dangosyddion presennol, gan 
benderfynu os ydynt yn ychwanegu gwerth ac os oes dangosyddion amgen all fod yn fwy priodol i fesur 
cynnydd y Bartneriaeth. 

Oherwydd nad yw’r broses uchod wedi digwydd eto, mae’r adroddiad hon yn edrych yn benodol ar gynnydd 
y prosiectau a’r gwaith gweithredu sydd wedi mynd rhagddo yn ystod y flwyddyn. Fe fydd drafft o’r 
dangosyddion perfformiad diwygiedig yn mynd o flaen y Gweithgor ar yr 2il o Ragfyr, 2020.
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Adroddiad Cynnydd Prosiectau | Partneriaeth Yr Wyddfa
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CYFARFODYDD
Cyfarfod llawn Partneriaeth Yr Wyddfa - 18/06/2019
Cyfarfod is-grŵp gweithgareddau awyr agored, antur ac addysg - 05/09/2019
Cyfarfod is-grŵp economi a chymuned - 15/10/2019
Cyfarfod is-grŵp gofalu am Yr Wyddfa - 05/09/2019
Cyfarfod is-grŵp gwybodaeth a thwristiaeth - 15/10/2019
Cyfarfod llawn Partneriaeth Yr Wyddfa - 21/11/2019
Cyfarfod Cychwynnol rhwng y Bartneriaeth a Martin Higgitt Associates – 09/01/2020
Hyfforddiant Arbenigwyr Ymweld â’r Wyddfa – 13/02/2020
Gweminar yn cyflwyno’r Cynllun Cyfathrebu -27/02/2020
Gweithdy Rhanddeiliaid Adolygiad Parcio a Thrafnidiaeth – 12/03/2020
Cyfarfod Llawn Partneriaeth Yr Wyddfa - 08/09/2020

CYFATHREBU
	› Gwefan Partneriaeth Yr Wyddfa:

Mae gwefan Partnaeriaeth Yr Wyddfa wedi ei diweddaru’n gyson ac yn cael ei defnyddio i rannu 
newyddion gyda Partneriaid a rhanddeiliaid am y gwaith. 

	› Cylchlythyr Partneriaeth Yr Wyddfa:
Fel y nodir yn y Cynllun mae’r Awdurdod wedi ymrwymo i gyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf mewn 
cylchlythyr penodol gan Bartneriaeth Yr Wyddfa. Mae gan y cylchlythyr 157 o dasysgrifwyr ar hyn o 
bryd. Fe gyhoeddwyd 3 cylchlythyr yn ystod y cyfnod hwn ac mae’r holl gylchlythyron i’w gweld ar 
wefan Partneriaeth Yr Wyddfa.

	› Cylchlythyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri:
Mae sawl diweddariad am waith y Bartneriaeth wedi ei gynnwys yng nghylchlythyr misol yr Awdurdod 
ac yng nghylchgrawn Eryri 2020.

	› Gweminarau:
Fel ymateb i argyfwng COVID-19, fe gynhaliwd 4     gweminar i’r sector awyr agored yn ystod y cyfnod 
clo gyda dwy wedi ei trefnu wedi’r cyfnod clo. Fe alluogwyd y gweminarau i’r Bartneriaeth rannu 
negeseuon ynglŷn ac ailagor yn sydyn ac yn glir. Roedd y trafodaethau’n cynnwys: llacio’r cyfyngiadau 
wedi’r cyfnod clo, campio anghymdeithasol, sbwriel a’r Adolygiad Parcio a Thrafnidiaeth.
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> Dyletswyddau Corfforaethol
    Camau gweithredu wedi eu nodi yng Nghynllun Yr Wyddfa a Chynllun Eryri

Cynllun Yr Wyddfa
	➔ Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Chyngor Gwynedd yn cydlynu arolwg o anghenion 

defnyddwyr gyda busnesau twristiaeth yn cyflwyno gwybodaeth ynghylch cludiant a pharcio. 
Defnyddio canlyniadau i adolygu a gwella’r gwasanaeth Sherpa

  Cynllun Eryri
	➔ A1.4. Lleihau effeithiau parcio a thrafnidiaeth ar yr amgylchedd a’r tirwedd
	➔ A3.1. Lleihau allyriadau carbon Parc Cenedlaethol Eryri
	➔ B4.1. Gwella cynaladwyedd ac argaeledd trafnidiaeth ar gyfer ymwelwyr a phreswylwyr a mynd i’r 

afael â phroblemau parcio
	➔ B4.2. Archwilio a sefydlu cyfleoedd i annog trafnidiaeth fwy gwyrdd

PROSIECTAU
Mae’r holl brosiectau a nodir yn yr adran hon wedi eu cynnwys yng Nghynllun Yr Wyddfa fel pwyntiau 
gweithredu yn ystod pum mlynedd gyntaf y Cynllun.

GRANT O LYWODRAETH CYMRU

ADOLYGIAD PARCIO A THRAFNIDIAETH YR WYDDFA AC OGWEN- 2020

Ariannwyd gyda grant gan Lywodraeth Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Bwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru (wedi ei weinyddu gan Gyngor Gwynedd).
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Ers mis Ionawr eleni, mae tîm ymgynghori a benodwyd gan Bartneriaeth Yr Wyddfa, wedi bod yn 
dadansoddi’n fanwl yr amrywiol ffactorau hynny sy’n amgylchynu’r materion parcio a thrafnidiaeth.
Mae’r adroddiad yn datgan bod yr orddibyniaeth bresennol ar geir i gael mynediad at safleoedd prysur a 
adwaenir fel rhai ‘pot mêl’ allweddol a’r broblem parcio gronig ar adegau prysur o’r flwyddyn yn fethiant yng 
nghyd-destun pwrpasau craidd y Parc Cenedlaethol. Mae hefyd yn golygu bod cymunedau lleol a’r economi 
leol yn dioddef effeithiau negyddol sy’n gysylltiedig â lefelau niferoedd yr ymwelwyr, ac nid ydynt yn cael 
cymaint o fudd ag y gallant ei gael.

Yn seiliedig ar ganfyddiadau’r ymgynghoriad â chymunedau a phartneriaid a’r dadansoddiad data, roedd yn 
amlwg bod y momentwm a’r awydd i fynd ati i ddatblygu cynnig Twristiaeth Gynaliadwy integredig. Felly mae 
eu hargymhellion yn cynnwys atebion pellgyrhaeddol, cyfannol a chynaliadwy gan ddefnyddio model ar ffurf 
arddull Alpaidd, a allai drawsnewid ein hymagwedd tuag at deithio yn y rhanbarth.
Mae’r adolygiad yn argymell datblygu Dull Gweithredu Twristiaeth Gynaliadwy a fydd yn lleihau effaith 
amgylcheddol ymwelwyr ar y dirwedd warchodedig, ac ar yr un pryd, lleihau’r problemau a chynyddu 
buddion twristiaeth i gymunedau a’r economi leol, gan wella profiad yr ymwelydd a galluogi ystod fwy 
amrywiol o ymwelwyr i fwynhau’r ardal. Mae gogledd Cymru ac Eryri mewn sefyllfa berffaith i ymateb i rai o’r 
‘tueddiadau-enfawr’ tymor hwy mewn twristiaeth sydd a wnelo dilysrwydd, gweithgaredd ac antur, ac eco-
dwristiaeth. Gyda sylfaen mewn teithio gwyrdd, byddai hyn yn gosod gogledd Cymru yn gadarn ar lwyfan 
y byd fel cyrchfan gynaliadwy. Gyda sylfaen mewn teithio gwyrdd, byddai hyn yn gosod gogledd Cymru ar 
lwyfan y byd fel cyrchfan gynaliadwy.

Mae’r ddogfen drafft yn cyd-fynd yn llawn ag ethos Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), 
yn enwedig gyda’u pwyslais ar uwch gynllunio cymunedol, gweithio mewn partneriaeth, annog sgiliau 
mentergarol / entrepreneuraidd a chreu swyddi ar gyfer cynulleidfaoedd lleol, tra’n hyrwyddo a chynnal 
Rhinweddau Arbennig y Parc Cenedlaethol yn gryf.

Byddai’r Dull Gweithredu Twristiaeth Gynaliadwy hwn yn trawsnewid sut mae’r ardal yn gweithredu ac 
yn cael ei hystyried fel cyrchfan. Yn sail i’r dull gweithredu hwn mae integreiddio, darparu gwasanaethau 
newydd ac ail-raddio’r gwasanaethau presennol. Mae galluogi cyflenwi blaengar o’r fath yn ymofyn 
strwythurau llywodraethu priodol ac ail-feddwl y model economaidd y darperir gwasanaethau ynddo. 
Argymhellir model llywodraethu newydd sy’n gyfle i’r ardal, a Chymru yn gyffredinol, i fod yn arwain y gad.

Fodd bynnag, bydd y dull gweithredu hwn sy’n arwain y byd o ran rheoli ymwelwyr yn gofyn am gymorth 
refeniw cychwynnol a swm sylweddol o fuddsoddiad cyfalaf cyn dod yn gynaliadwy yn y tymor hir. Bydd 
atebion tymor hir i’r materion isadeiledd yn ymofyn dull gweithredu amlasiantaethol a gweithio mewn 
partneriaeth gref i sicrhau llwyddiant.
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Isod mae crynodeb o’r camau a gymerwyd hyd yma a’r camau nesaf yn y broses:

Cam 1: Deall y materion trwy gyfrwng cyfarfodydd ac ymweliadau safle; adolygiad polisi cynhwysfawr; 
dadansoddiad data o ymwelwyr, lletai, pob math o gyfleusterau trafnidiaeth a pharcio yn y rhanbarth; ac 
adolygiad o fentrau cysylltiedig eraill. Cwblhawyd ym mis Mawrth 2020.

Cam 2: Ymgynghoriad manwl ar draws pob sector yn ardal yr astudiaeth, gan gynnwys gweithdai. Cwblhawyd 
ym mis Mai 2020.

Cam 3: Mireinio’r adroddiad yn seiliedig ar ganfyddiadau Camau 1 a 2, gydag argymhellion llawn, cynllun 
gweithredu awgrymedig ac astudiaethau achos i’w cyflawni. Cwblhawyd ym mis Awst 2020.

Cam 4: Cyflwyno adolygiad i Weithgor Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn amlinellu argymhellion a 
strategaethau gweithredu posibl i gael adborth. Cwblhawyd ym mis Medi 2020.

Cam 5: Partneriaeth Yr Wyddfa i ystyried canfyddiadau’r adroddiad a’r camau nesaf. Cwblhawyd ym mis Medi 
2020.

Cam 6: Cyflwyno diweddariad i Grŵp o Uwch Swyddogion Gogledd Cymru (Busnes) o Fwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru. Cwblhawyd ym mis Medi 2020. 

Cam 7: Cyflwyno diweddarid i Fforwm Twristiaeth Rhanbarth y Gogledd. Cwblhawyd yn Hydref 2020. 

Cam 8: Cyflwyno diweddariad i Bwyllgor Craffu Economi a Lle Cyngor Bwrdeistrefol Conwy.
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Y camau nesaf: 

	› Cyflwyno diweddariad i Gabinet Cyngor Gwynedd. Wedi’i amserlennu ar gyfer tymor yr Hydref/Gaeaf 
2020.

	› Gweithdy lefel uchel wedi’i hwyluso gyda chwaraewyr allweddol o bob sefydliad i archwilio’r 
goblygiadau llywodraethu ac ariannu. Wedi’i amserlennu ar gyfer tymor yr Hydref/Gaeaf 2020.

	› Ymgynghoriad cymunedol a gweithdai ar gyfer llunio prif-gynllun gan sicrhau bod pob ardal yn 
mynegi eu barn ac yn cael cyfle i lunio’r canlyniadau terfynol. Wedi’i amserlennu ar gyfer tymor yr 
Hydref/Gaeaf 2020.

Gwaith perthnasol yn ystod haf 2020:

	› Treialu system rhagarchebu parcio ym Mhen y Pass:
Yn unol ag argymhellion yn adolygiad a’r anogaeth i beilota atebion posibl, cafodd system 
rhagarchebu ei threialu ym Mhen y Pass am y tri phenwythnos olaf yn Awst 2020. Fe gefnogwyd y 
peilot gan Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa ac fe gyfrannwyd i’r gwaith cynllunio. Fe gynhaliwyd 
trafodaethau gyda dau gwmni arbenigol ac er i’r ddau gwmni gynnig system wedi ei theilwra ar gyfer 
Pen y Pass, penderfynnwyd i ddefnyddio gwasanaeth Eventbrite alluogodd i’r Awdurdod gynnig 
gwasanaeth bron yn gwbl ddwyieithog.

Roedd y peilot yn llwyddiannus ac fe dderbyniwyd adborth cadarnhaol gan ddefnyddwyr oedd wedi 
gwerthfawrogi’r diffyg straen oedd rhagarchebu’n ei gynnig wrth gyrraedd eu cyrchfan. Yn dilyn y 
peilot, anelwn i gael system barhaol mewn lle erbyn tymor ymwelwyr 2021 ym meysydd parcio Pen y 
Pass ac Ogwen.

	› Diweddariadau parcio:
Yn unol â’r argymhelliad i ddatblygu system fonitro amser real ar gyfer gwybodaeth draffig ar 
gyrion, ac mewn safleoedd parcio swyddogol yn y Parc, cafodd gwasanaeth monitro meysydd 
parcio ac argaeledd lleoedd parcio ei dreialu gan APCE yn ystod yr haf. Fe gefnogwyd y gwaith 
hwn gan Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa gan i’r swyddog fod yn rhan o’r tîm oedd yn gweithio ar 
y diweddariadau parcio. Er i’r gwasanaeth dderbyn adborth hynod o gadarnhaol a’i groesawu gan 
ddefnyddwyr, roedd y system yn ddibynnol iawn ar adnoddau dynol ac yn gofyn am lawer o amser 
staff. Anelwn i gynnig system symlach sy’n gofyn am lai o adnoddau ac amser staff erbyn tymor 
ymwelwyr 2020.
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CEFNOGAETH GAN LYWODRAETH CYMRU (TRAFNIDIAETH CYMRU) – 2020-2021
Mae Trafnidiaeth Cymru yn awyddus i gefnogi’r gwaith cychwynnol o ran rhoi’r Strategaeth Parcio a 
Thrafnidiaeth ar waith. Sicrhawyd cefnogaeth ariannol o £430k ar gyfer agweddau amrywiol o’r gwaith ar 
gyfer blwyddyn ariannol 2020-2021. Mae’r prosiectau sydd wedi derbyn y gefnogaeth yma yn cynnwys:

	› Gweithdai cynllunio cymunedol (gaeaf 2020): Gwaith uwchgynllunio gyda 4 pentref a lleoliad porth 
ac adroddiadau gwerthuso cysyniad / opsiynau ar gyfer y 4 lleoliad

	› Sefydlu system rag-archebu awtomatig ar gyfer Pen y Pass ac Ogwen

	› Datblygu system fonitro amser real gadarn sydd ddim angen llawer o adnoddau, ar gyfer traffig ar 
gyrion, ac mewn meysydd parcio yn y Parc

	› Cynigion rhwydwaith beiciau arfaethiedig a chynllun llogi beiciau

	› 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
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WIFI YR WYDDFA - 2018-2021

> Dyletswyddau Corfforaethol
    Camau gweithredu wedi eu nodi yng Nghynllun Yr Wyddfa a Chynllun Eryri

     Cynllun Yr Wyddfa
	➔ Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ddefnyddio technoleg newydd ar gyfer gwella cysylltedd 

ffôn / wifi 

    Cynllun Eryri
	➔ B5.1. Cyfleusterau ymwelwyr yn derbyn cyllid a buddsoddiad digonol i gyrraedd a gwella ar 

ddisgwyliadau ymwelwyr 
	➔ B5.3. Llety o ansawdd uchel, yn gweddu i'r dirwedd, yn cwrdd â disgwyliadau a gofynion 

ymwelwyr ac yn helpu i gynyddu gwariant y pen

Dyma brosiect ar y cyd gydag Arloesi Gwynedd Wledig i edrych ar bosibiliadau ac opsiynau o ran gwella’r 
isadeiledd ar gyfer cysylltiadau digidol yn ardal Yr Wyddfa. Comisiynwyd arolwg opsiynau ar gyfer gwella 
cyflenwad WiFi ar y mynydd fyddai’n cyfrannu tuag at wella diogelwch ac yn cyrraedd gofynion ymwelwyr. 
Daeth yr arolwg i’r casgliad y byddai datblygu cyflenwad WiFi ar hyd ardal y mynydd yn rhy gostus ac yn 
rhy heriol gyda’r adnoddau sydd ar gael ar hyn o bryd. Penderfynwyd i ddefnyddio gweddill yr arian ar 
gyfer atgyfnerthu prosiectau eraill perthnasol er enghraifft datblygiadau yn deillio o’r Adolygiad Parcio a 
Thrafnidiaeth, ac i edrych ar opsiynau o ran cydweithio gyda lleoliadau megis fferm yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol - Hafod y Llan, ar gyfer gwella cysylltiad yn yr ardal benodol honno.
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AP LLWYBRAU YR WYDDFA 2020

> Dyletswyddau Corfforaethol
    Camau gweithredu wedi eu nodi yng Nghynllun Yr Wyddfa a Chynllun Eryri

     Cynllun Yr Wyddfa
	➔ Archwilio hyfywedd datblygu ap Yr Wyddfa o safon uchel a'i hyrwyddo'n eang 

    Cynllun Eryri
	➔ A5.1. Chwilio am gyfleoedd i gymunedau lleol, ysgolion, grwpiau anhygyrch a grwpiau 

difreintiedig ymddiddori a dysgu am amgylchedd a threftadaeth ddiwylliannol Eryri, a’r modd y 
gallant hwy helpu i ofalu amdanynt”

	➔ B3.1. Datblygu strategaeth marchnata brand ar gyfer Eryri yn seiliedig ar y Rhinweddau Arbennig 
a’i gweithredu yn gyson ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat
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Am gostau ymchwilio hyfywedd datblygu ap, llwyddwyd i ddylunio a lansio ap newydd. Mae’r ap yn hawdd 
i’w ddefnyddio, yn gweithio gyda GPS ac yn cynnwys mapiau manwl sy’n dilyn y daith wrth i ddefnyddwyr 
gerdded ar unrhyw un o’r 6 prif lwybr i’r copa. Mae hyn yn gweithio all-lein, sy’n golygu nad oes angen 
cyflenwad i’r we neu signal ffôn tra’n ei ddefnyddio ar y mynydd. Mae pob map yn cynnwys cyfuchliniau fel 
bod modd cadw golwg ar rannau heriol wrth gerdded. 
 
Mae’r ap yn helpu ymwelwyr â’r Wyddfa i gynllunio ymlaen llaw cyn ymweld ag yn cynnwys cyngor pwysig 
ynglŷn â sut i barchu, gofalu, a gwarchod y mynydd, yr amgylchedd o’i amgylch, a’r cymunedau lleol. Mae’r ap 
ar gael ar declynnau Android neu Apple.

Fe lansiwyd yr ap ar ddechrau Gorffennaf 2020 ac ers hynny, mae 1558 uned wedi gwerthu am £1.99 (1113 
ar Apple a 445 ar Android). Gan dynnu cyfrannau Apple a Google mae cyfanswm gwerthiant yr ap ers ei 
lansio yn tua £1400 (£1000 ar Apple, £400 ar Android).

Yn dilyn y mesurau brys i gau Pen y Pass yn yr haf, roedd yn rhaid gwneud diweddariad o’r ap er mwyn 
cynnwys y wybodaeth gywir ynglŷn â’r newidiadau. Roedd costau’r diweddariad yn £400.
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CYNLLUN LLYSGENNAD ERYRI – 2020 ymlaen

> Dyletswyddau Corfforaethol
    Camau gweithredu wedi eu nodi yng Nghynllun Yr Wyddfa a Chynllun Eryri

     Cynllun Yr Wyddfa
	➔ Datblygu cynllun cenhadon 

    Cynllun Eryri
	➔ A5.3. Darparu mesurau o dan Ganlyniad B3 a fydd – trwy wybodaeth, marchnata a brandio – yn 

cynnwys rhanddeiliaid fwyfwy yn y gwaith o ofalu am amgylchedd y Parc Cenedlaethol.
	➔ “B3.3. Defnyddio’r strategaeth marchnata fel man cychwyn, datblygu cynllun ar y cyd gyda 

phartneriaid ynghylch y wybodaeth yr ydym yn ei ddarparu ar gyfer ymwelwyr, gyda phwyslais ar y 
Rhinweddau Arbennig a newid mewn ymddygiad”

	➔ C1.2. Darparu cyfleoedd ar gyfer dysgwyr Cymraeg yn yr ardal
	➔ C4.1. Cynyddu cyfleoedd ar gyfer trafodaeth rhwng y Parc Cenedlaethol a sefydliadau sydd yn 

bodoli yn y cymunedau
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Cafwyd gweithdy hynod gadarnhaol ar yr 20fed o Fehefin, 2019 yn Llandudno. Gweithdy ydoedd i drin 
a thrafod posibiliadau datblygu Cynllun Llysgennad Twristiaeth yn ardal Yr Wyddfa. Gwahoddwyd 
llysgenhadon o gynlluniau sydd ar waith yn barod, a pherchnogion busnes o’r diwydiant twristiaeth yn ardal 
Yr Wyddfa ac fe gafwyd trafodaeth frwd a difyr dros ben.

Yn dilyn y drafodaeth yn y gweithdy, roedd consensws clir i ddatblygu cynllun fyddai’n ymestyn tu hwnt 
i ardal Yr Wyddfa ac yn adlewyrchu holl rinewddau arbennig y Parc Cenedlaethol. Yn fwy na hynny, 
gan fod amcanion gan sefydliadau eraill o ran sefydlu cynlluniau o’r fath, penderfynwyd i gydweithio 
gyda awdurdodau lleol eraill ar gynllun rhanbarthol fyddai’n cynnwys ardal eang o ogled Cymru. Mae’r 
awdurdodau sydd wedi bod yn rhan o’r trafodaethau yn cynnwys Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeisdrefol 
Conwy, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Gwynedd. 

Fe fydd y cynlluniau unigol yn dilyn strwythur Cynllun Llysgennad Sir Ddinbych sydd wedi’i sefydlu yn y sir 
ers rhai blynyddoedd, ac yn rhannu platfform Cynllun Llysgennad Gogledd Cymru. Mae Cynllun Sir Ddinbych 
yn cynnwys hyfforddiant ar lein ar agweddau amrywiol ac yn achredu cymhwyster efydd, arian ac aur yn 
ddibynnol ar faint o fodiwlau gaiff eu cwblhau. Bwriad y cynlluniau unigol ydyw arfogi perchnogion a staff yn 
y diwydiant twristiaeth gyda’r gallu i addysgu ymwelwyr am nodweddion unigryw ac arbennig ardal benodol. 
Y mwyaf o hyfforddiant a gyflawnir, yr uchaf yw’r achrediad.

O dan faner Cynllun Llysgennad Gogledd Cymru, mae Cynllun Llysgennad Eryri wedi ei ddatblygu dros y 
flwyddyn ddiwethaf. Mae’r ddarpariaeth yn cynnwys 12 modiwl hyfforddiant ar-lein sydd yn adlewyrchiad o 
Rinweddau Arbennig y Parc â’r hyn sy’n gwneud Eryri mor eithriadol. Mae cynnwys y modiwlau yn amrywio 
o destun ffeithiol, i ffotograffau anhygoel, i waith creadigol sy’n wledd i’r llygaid, ac mae ansawdd a chaliber y 
cyfranogwyr o’r radd flaenaf.

Fel rhan o Gynllun Llysgennad Eryri, fe gafwyd diwrnod hyfforddiant penodol ar Yr Wyddfa cyn y cyfnod clo 
ym Mhlas Tan y Bwlch ble cymhwysodd 19 o fusnesau lleol fel Arbenigwyr Ymweld â’r Wyddfa. Roedd yr 
hyfforddiant yn cynnwys gwybodaeth am hanes Yr Wyddfa, iaith a diwylliant, cynefinoedd a ffermydd, yn 
ogystal â gwybodaeth am ddiogelwch. Ein gobaith yw trefnu mwy o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb ochr yn 
ochr â’r ddarpariaeth ar-lein pan fydd hynny’n ddiogel a phriodol.

Mae’r cynllun hwn wedi ei anelu’n benodol at unigolion neu fusnesau yn y diwydiant twristiaeth o fewn y 
Parc Cenedlaethol, ond yn agored i unrhyw un â diddordeb.  

Bydd y cynllun hwn yn cael ei lansio fel rhan o lansiad Cynllun Eryri ar y 26ain o Dachwedd, 2020.
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YMGYRCH SBWRIEL – 2020 ymlaen

Dyma brosiect ar y cyd gyda Chymdeithas Eryri sydd yn cynnwys datblygu a chyflwyno negeseuon cydlynol, 
gweithredu’n ymarferol, a chynnal ymgyrchoedd i fynd i’r afael a’r broblem sbwriel ar Yr Wyddfa. Mae’r 
prosiect yn mynd i’r afael â’r problemau allweddol a amlygwyd yng Nghynllun Yr Wyddfa drwy weithredu 
sawl prosiect peilot. Un o’r prosiectau oedd ymgyrch ar wefannau cymdeithasol ar gyfer codi ymwybyddiaeth 
ynglŷn ag effeithiau negyddol sbwriel ar gynefinoedd Yr Wyddfa. Roedd y negeseuon yn cynnwys: effeithiau 
deunyddiau organig; atgoffa ymwelwyr fod Hafod Eryri wedi cau oherwydd y cyfyngiadau a bod angen 
‘mynd’ cyn cychwyn; a’r nifer o oriau sy’n cael eu treulio gan wirfoddolwyr yn clirio sbwriel. Nôd y prosiect 
yw annog ymddygiad positif gan danlinellu hunan gyfrifoldeb dros wastraff/sbwriel.

Graffeg â ranwyd ar wefannau cymdeithasol Cymdeithas Eryri fel rhan o’r ymgyrch dros yr haf eleni.
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CYNLLUN CYFATHREBU - 2020

> Dyletswyddau Corfforaethol
    Camau gweithredu wedi eu nodi yng Nghynllun Yr Wyddfa a Chynllun Eryri

     Cynllun Yr Wyddfa
	➔ Paratoi cynllun cyfathrebu ar gyfer Partneriaeth Yr Wyddfa

Cynllun Eryri

	➔ B3.1. Datblygu strategaeth marchnata brand ar gyfer Eryri yn seiliedig ar y Rhinweddau Arbennig a’i 
gweithredu yn gyson ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat

	➔ B3.2. Annog ymwelwyr i ddod ar wahanol amseroedd o’r flwyddyn ac i wahanol ardaloedd er mwyn 
lleihau’r pwysau yn ystod y cyfnod prysuraf ac er mwyn helpu busnesau i oresgyn anawsterau 
tymhorol

	➔ B3.3. Defnyddio’r strategaeth marchnata fel man cychwyn, datblygu cynllun ar y cyd gyda 
phartneriaid ynghylch y wybodaeth yr ydym yn ei ddarparu ar gyfer ymwelwyr, gyda phwyslais ar y 
Rhinweddau Arbennig a newid mewn ymddygiad

Cyflawnwyd gynllun cyfathrebu newydd ar gyfer y Bareneriaeth gan gwmni ymgysylltu Spencer David. 
Roedd y cynllun yn cynnwys; cyd destyn o ran yr amgylchedd a thueddiadau ymwelwyr, diffiniad o’r 
gynulleidfa darged, archwiliad o adnoddau Partner, yr heriau a’r ffordd ymlaen, technegu cyfathrebu 
arfaethedig a rhaglen waith. Rhai o’r argymhellion a gynigwyd oedd:

	› Sefydlu porth gwe penodol gydag adrannau pwrpasol ar gyfer Partneriaid, rhanddeiliaid ac ymwelwyr 
sy’n cynnwys deunyddiau a gwybodaeth wedi ei deilwra ar gyfer pob grŵp

	› Datblygu llw cymdeithasol a chyfleoedd i ymwelwyr dynnu llw trwy gofrestru eu manylion mewn man 
pwrpasol ar wefan y Bartneriaeth

	› Cynnal diddordeb yn y Cynllun Llysgennad wedi’r lansiad, drwy gynnal tua 3 digwyddiad briffio yn 
ystod y flwyddyn

	› Datblygu bas data o fusnesau yn yr ardal
	› Adolygu’r angen am fwy o arwyddion yn ardal Yr Wyddfa ac ar Yr Wyddfa yn annog ymafrer da - 

treialu rhoi arwyddion i fyny dros dro i weld os ydi hynny’n gwneud gwahaniaeth
	› Trefnu ymweliad i’r cyfryngau
	› Cynnal teithiau tywys yn cynnwys gwybodaeth ar ymweliad cyfrifol

Oherwydd blaenoriaethau yn ymwneud â’r pandemig a’r Adolygiad Parcio a Thrafnidiaeth nid yw’r 
Bartneriaeth wedi trafod yr argymhellion rhain eto. Bwriedir i trafod yr argymhellion rhain yng nghyfarfod 
nesaf Partneriaeth Yr Wyddfa sydd i’w gynnal ym mis Ionawr.

Am gopi o’r Cynllun Cyfathrebu cysylltwch â Catrin Glyn – Catrin.Glyn@Eryri.llyw.cymru
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PROSIECTAU ERAILL

TAIS NANT PERIS – 2019-2020

> Dyletswyddau Corfforaethol
    Camau gweithredu wedi eu nodi yng Nghynllun Yr Wyddfa a Chynllun Eryri

     Cynllun Yr Wyddfa
	➔ Adnoddau defnyddwyr yn bodloni ac yn rhagori ar ddisgwyliadau ac anghenion ymwelwyr

Cynllun Eryri
	➔ B4.2. Archwilio a sefydlu cyfleoedd
	➔ B5.3. Llety o ansawdd uchel, yn gweddu i'r dirwedd, yn cwrdd â disgwyliadau a gofynion ymwelwyr 

ac yn helpu i gynyddu gwariant y pen edd i annog trafnidiaeth fwy gwyrdd
	➔ B5.1. Cyfleusterau ymwelwyr yn derbyn cyllid a buddsoddiad digonol i gyrraedd a gwella ar 

ddisgwyliadau ymwelwyr

Derbyniwyd £80 mil o gronfa TAIS (Tourism Amenity Investment Support) Croeso Cymru i ddatblygu prosiect 
fyddai’n gweithredu elfennau allweddol o Gynllun Yr Wyddfa drwy uwchraddio a moderneiddio isadeiledd 
hanfodol ar gyfer ymwelwyr yn yr ardal, gan arwain at wella profiad ymwelwyr yn sylweddol yn y prif faes 
parcio ar gyfer parcio a theithio i’r Wyddfa. Roedd hyn yn cynnwys uwchraddio cyfleusterau toiled; gosod 
cysgodfa solar pob tywydd newydd wedi’i hadeiladu’n grefftus fydd yn cyfosod deunyddiau traddodiadol 
â thechnoleg werdd fodern; a gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan. Nod y prosiect oedd gwella’r 
ymdeimlad o le, gan gynyddu cynaladwyedd a gwella cyfleusterau ymwelwyr ar gyfer segmentau allweddol 
o’r farchnad.

Gwaith wedi’i gwblhau 2018 – 2019:

Cysgodfa bysus solar a mainc:

Fe gomisiynwyd Joe Roberts fel artist blaenllaw i ddylunio’r cynlluniau ac i gefnogi’r Bartneriaeth gyda’r 
gwaith. Fe gwblhawyd yr allbynnau canlynol:

	› Datblygu themâu a chysyniad celf; Gwaith cychwynnol i ymchwilio’r ardal, datblygu themâu ar gyfer y 
gysgodfa a drafftio dyluniadau cysyniad

	› Cynnal sesiwn galw heibio ar gyfer cymuned Nant Peris i gasglu adborth ar y cysyniadau

	› Datblygu cynllun dylunio ac ymgynghori â APCE 

	› Cefnogi’r Cais Cynllunio

	› Ar ôl sicrhau caniatâd cynllunio, datblygwyd fanyleb llawn ar gyfer adeiladu’r prosiect

116



Adroddiad Cynnydd Prosiectau | Partneriaeth Yr Wyddfa

17
2019-2020

Gwella cyfleusterau toiled presennol:

Adnewyddwyd tu mewn y cyfleusterau toiled yn llwyr, gan olygu toiledau hygyrch sydd ar gael 24 awr rhwng 
Ebrill a Thachwedd. Roedd y gwaith yn cynnwys cael gwared ar yr holl osodiadau a ffitiadau presennol, 
gosod llawr teils newydd a theilsio waliau i wneud cyfleusterau’n haws i’w glanhau a chynnal amodau glân 
i ddefnyddwyr. Gosodwyd sychwyr dwylo sy’n gweithio gyda goleuadau LED ac yn arbed ynni i leihau’r 
defnydd ynni ar y safle. Mae gorsaf ail-lenwi dŵr yfed ym mhob toiled i alluogi defnyddwyr i ail-lenwi poteli 
dŵr er mwyn lleihau dibyniaeth ar blastig.

Pwyntiau gwefru cerbydau trydan (EV):

Fe wnaethpwyd gwaith monitro ar y cyflenwad presennol gan gontractwr trydanol i ddarganfod maint 
y cyflenwad er mwyn adolygu os oedd y cyflenwad yn ddigonol ar gyfer pwynt gwefru EV. Sefydlwyd y 
byddai’r cyflenwad hwnnw’n cefnogi gwefrydd cyflym 7KW (gwefrydd 4 awr) allfa ddwbl (2 blwg).
Mae diffyg signal ffôn symudol 3G / 4G ar gyfer y mwyafrif o’r rwydweithiau mawr yn gwneud y safle yn 
anaddas i ddefnyddio ffôn clyfar neu gerdyn apiau / cardiau clwb EV, felly daethpwyd o hyd i wefrydd EV 
sy’n galluogi talu’n ddigyswllt.

Oherwydd rhesymau allan o’n rheolaeth yn ymwneud â’r pandemig, ni fydd hi’n bosib cyflawni’r prosiect hwn 
o fewn y gyllideb a’r amserlen gaeth. Er hynny, mae Croeso Cymru yn agored i drafod gwario’r £40 mil sy’n 
weddill ar welliannau/gynlluniau perthnasol eraill sy’n fwy realistic. Mae’r trafodaethau ynglŷn â’r opsiynau yn 
mynd rhagddynt ar hyn o bryd.
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ARALL
GRŴP GWEITHREDU LLEOL (LLEOEDD) ARLOESI GWYNEDD WLEDIG

Mae Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa yn cynrychioli’r Awdurdod ar Grŵp Gweithredu Lleol (Lleoedd) Arloesi 
Gwynedd Wledig.
 
PROSIECTAU ERAILL WEDI EI NODI YNG NGHYNLLUN YR WYDDFA I’W GWEITHREDU
	› Cynllun Dehongli ar gyfer Yr Wyddfa (arian wedi ei gadarnhau): 

Caiff y cynllun hwn ei ddatblygu ar y cyd â’r Cynllun Dehongli Diwylliant sy’n cael ei ddatblygu’n few-
nol, a’r model Twristiaeth Gynaliadwy sydd wedi ei amlinellu yng nghynllun cyfathrebu Partneriaeth Yr 
Wyddfa a’r Adolygiad Parcio a Thrafnidiaeth 

	› Cylchdaith Yr Wyddfa

	› Gweithio gyda’r argymhellion o’r Adolygiad Parcio a Thrafnidiaeth a nifer o rhanddeiliaid allweddol yn y 
rhanbarth i fwrw’r gwaith pwysig yma yn ei flaen

	› Datblygu cyfleoedd iechyd a lles trwy Grŵp Beth am Symud Gogledd Cymru

	› Datblygu ymgyrch newid ymddygiad yn ymwneud a sbwriel a pharchu ardal Yr Wyddfa i’w ymestyn i’r 
Parc Cenedlaethol i gyd

	› Arolwg dichonoldeb i wasanaethau ymwelwyr ym Mhen y Pass (arian wedi ei gadarnhau)

	› Gwasanaethau ymwelwyr i wneud mwy na diwallu anghenion a disgwyliadau ymwelwyr

	› Gweithio gyda partneriaid i ddatblygu brand ac annog defnydd a chynhyrchiant cynyrch lleol

	› Hwyluso a chefnogi unrhyw dirfeddianwyr sydd yn awyddus i dreialu cynlluniau gwasanaethau ecosys-
tem ar Yr Wyddfa
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CYFARFOD 

 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 
 

 
DYDDIAD  

 
18 Tachwedd 2020 
 

 
TEITL 
 

 
STRATEGAETH ADNODDAU DYNOL 2017 - 2020: 
ADRODDIAD DIWEDDARU 
 

 
ADRODDIAD GAN 
 

 
Pennaeth Personél 

 
PWRPAS 
 

 
Er Gwybodaeth 

 
1.0 CEFNDIR 
1.1 Cafodd y Strategaeth Adnoddau Dynol ar gyfer 2017 – 2020 ei chymeradwyo 

gan y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau ar 15 Tachwedd 2017. 
 
1.2 Mae Adran 6 o’r Strategaeth Adnoddau Dynol yn nodi bod angen cyflwyno 

adroddiadau cynnydd am y Strategaeth a'i gweithrediad bob blwyddyn yng 
nghyfarfod cyntaf y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau ym mhob blwyddyn 
ariannol. 

 
1.3 Mae copi o’r Strategaeth Adnoddau Dynol ynghlwm yn Atodiad 1 â’r wybodaeth 

am gynnydd wedi’i hamlygu. 
 
 
2.0 ARGYMHELLIAD 
2.1 Nodi’r adroddiad diweddaru er gwybodaeth. 
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Adolygwyd: Mehefin 2019 
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3. Cefndir a Chyd-destun – Y Bobl sy'n gweithio yn yr Awdurdod 6 
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6. Monitro cynnydd â’r camau gweithredu a’r rhaglen waith  18 
 
7. Goblygiadau o ran Adnoddau       18 
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1. Cyflwyniad 
 

Mae'r strategaeth hon yn dilyn ymlaen o'r 2 flaenorol ac yn adeiladu ar yr hyn y mae'r 
Gwasanaeth Personél wedi'i gyflawni yn ystod y cyfnod hwnnw. 

 
Unwaith eto, mae'n strategaeth tair blynedd, a fydd yn caniatáu hyblygrwydd wrth i 
ddylanwadau a heriau newid a datblygu. 

 
Wrth ddatblygu’r strategaeth, mae'r Tîm Rheoli, y Penaethiaid Gwasanaeth,cynrychiolwyr 
yr undebau a’r Grwp Cynrychiolwyr Staff wedi cael cyfle i wneud sylwadau ar y cynnwys. 
Bydd yr Aelodau'n trafod y ddogfen yn ystod un o gyfarfodydd y Gweithgor Aelodau cyn 
i’r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau ei fabwysiadu. 
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2. Gweledigaeth, Nodau ac Amcanion yr Awdurdod 
 
 Gweledigaeth 

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

 
 Erbyn 2035, bydd Eryri’n parhau i fod yn dirlun a warchodir, yn cael ei ddiogelu a’i 
 wella i ddarparu amgylchedd naturiol gyfoethog ac amrywiol; yn rhoi buddiannau 
 cymdeithasol, economaidd a lles yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. 
 

Cyflenwir pwrpasau’r Parc Cenedlaethol trwy economi amrywiol a ffyniannus sydd wedi 
addasu i heriau newid yn yr hinsawdd, wedi ei seilio ar adnoddau naturiol – nodweddion 
y tirlun, cyfleoedd i ddysgu a mwynhau, treftadaeth ddiwylliannol a naturiol. Gyda 
chymunedau dwyieithog bywiog a chynhwysol, bydd gweithio mewn partneriaeth wedi 
dangos y gellir cyflawni mwy trwy undod. 

 
Bydd cymunedau wedi mabwysiadu datrysiadau arloesol mewn Byd sy’n newid -  bydd 
economi carbon isel wedi cryfhau cysylltiad y preswylwyr â’r amgylchedd, gan roi gwell 
safon byw a sicrhau enw da Eryri fel Parc Cenedlaethol sy’n enwog yn rhyngwladol ac un 
o’r lleoedd i enaid gael llonydd. 

 
 Nodau ac Amcanion 

Mae blaenoriaethau gwasanaethau yn sylfaen i’r weledigaeth, gydag Amcanion Llesiant 
a'r Egwyddorion Datblygu Cynaliadwy yn sail i’r rheiny. 

 
Daw’r Amcanion Llesiant o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Y 
saith nod llesiant yw: 

 
  1. Cymru lewyrchus 

  2. Cymru gydnerth 

  3. Cymru iachach 

  4. Cymru sy’n fwy cyfartal 

  5. Cymru o gymunedau cydlynus 

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

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

 

Mae'r Amcanion Llesiant a’r Gweithgareddau Cyfatebol, a chrynodeb o'r modd y maent 
yn bodloni'r Nodau Llesiant yn ymddangos yn y Cynllun Corfforaethol. Mae'r rhain wedi'u 
seilio ar y penawdau a ganlyn: 

  Cyfathrebu 

  Cynlluniau a Pholisïau 

  Iechyd a Lles 

  Ymgysylltu â Phartneriaethau a Gwirfoddolwyr 

  Her Ariannol a Rheoli Perfformiad 

 Mae'r camau gweithredu yn y Strategaeth AD wedi'u cysylltu â'r uchod. 
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Mae’r Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2018/19 yn nodi’r Amcanion Lles a’r Gweithgareddau 
Cyfatebol canlynol: 

 

 Ein Cymunedau 

 Ein Cynlluniau a’n Polisïau 

 Iechyd a Lles 

 Pobl, Lleoedd a Phartneriaid 

 Cydbwyso ein hadnoddau a’n hymdrechion. 

 
Mae’r Strategaeth Adnoddau Dynol a’r Rhaglen Waith (Adran 5) wedi eu hadolygu i adlewyrchu 
hyn. 
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3. Cefndir a Chyd-destun – y Bobl sy'n gweithio yn yr Awdurdod 
  

 

 Strwythur yr Awdurdod 
 
 

Prif Weithredwr 
 

     Cyfarwyddwr Gwasanaethau    
Corfforaethol 

Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 

 Gweinyddol a Gofal Cwsmer  Cadwraeth, Coedlannau ac 
Amaethyddiaeth 

 Cyllid  Treftadaeth Ddiwylliannol 
 Systemau Gwybodaeth  Cynllunio 
 Cyfreithiol  Wardeiniaid a Mynediad 
 Personél  
 Plas Tan y Bwlch  
 Eiddo  
 Ymgysylltu  

  
 
 Niferoedd Staff 

Mae gan yr Awdurdod 115 o swyddi cyfwerth ag amser llawn ac mae'n cyflogi 85 o bobl 
yn llawn amser a 63 o bobl yn rhan-amser (rhifau yn seiliedig ar 31.03.20). 
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 Proffil Oed 

O dan delerau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2014, gall staff ymddeol o 55 oed os 
yw’r Awdurdod yn cytuno (â’r buddion pensiwn yn destun gostyngiad actiwaraidd). Fodd 
bynnag, yr oedran ymddeol arferol yw'r oed pan fydd gan rywun hawl i bensiwn y 
wladwriaeth. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Dros 65 = 7 

55 – 64 = 40 

45 – 54 = 38 

35 – 44 = 24 

25 – 34 = 23 

O dan 25 = 16 
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Oedran Staff yr Awdurdod 31.03.2020
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Dosbarthiad staff gwrywaidd / benywaidd trwy’r Cyfarwyddiaethau 

 Mae’r siart isod yn dangos dosbarthiad y staff gwrywaidd a benywaidd trwy’r 
cyfarwyddiaethau. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tim Rheoli Gwasanaethau Corfforaethol
Gwasanaethau Cynllunio a Rheoli

Tir

Gwrw 3 25 44

Benyw 1 59 16
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Proffil Rhyw 31.03.2020
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Mae’r tabl nesaf yn dangos dosbarthiad gwrywod a benywod a gyflogir yn ôl graddfa, 
patrwm gwaith a’r math o gontract ar 31.03.2020 (mae gan yr Awdurdod nifer o deitlau 
swydd gwahanol o fewn y graddfeydd): 

 
 Patrwm Gwaith Math o Gontract  

Amser 
llawn 

Rhan 
amser 

Hyblyg Parhaol Dros Dro Tymor 
Penodol 

Graddfa Tâl/ 
Awr  

B G B G B G B G B G B G 

IC £7.70 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 £9.00 0 0 10 2 0 0 4 1 6 1 0 0 
2 £9.148 0 1 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 
3 £9.55 0 1 12 4 0 0 12 5 0 0 0 0 
4 £9.93 3 2 12 3 0 0 14 4 0 0 1 1 
5 £10.97 2 8 3 1 0 1 5 10 0 0 0 0 
6 £12.35 4 4 2 1 0 0 4 4 0 0 2 1 
7 £13.99 6 13 3 0 0 1 6 11 0 0 3 3 
8 £15.81 4 7 1 1 0 0 5 6 0 0 0 2 
9 £17.04 2 5 0 1 1 1 3 5 0 0 0 1 
10 £18.03 3 3 1 0 0 0 3 3 0 0 1 0 
11 £19.11 3 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 
12 £20.11 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 
13 £21.13 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 
Prif Swyddog 
- 
Cyfarwyddwr 

£32.95 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Prif Swyddog 
– Prif 
Weithredwr 

£47.25 
 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 
 

Mae adroddiad monitro’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn gofyn i’r Bwlch Cyflog 
Rhyw gael ei asesu a’i fonitro’n flynyddol.  Mae’r wybodaeth ganlynol wedi ei gynnwys 
yn yr adroddiad ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31.03.2018: 
 

 Yn seiliedig ar gyfraddau canolrif fesul awr gosodwyd gwaelodlin gyda data ar 
 gyfer  31.03.2012 fel y canlynol: 
 

 Dynion Merched Holl Staff Bwlch Tâl 
Merched / 
Holl Staff 

Bwlch Tâl 
Merched / 
Dynion 

Llawn Amser £13.61 £12.77 £12.77 Dim £0.84 
Rhan Amser £8.00 £8.00 £8.00 Dim Dim 
Holl Staff £12.77 £8.72 £9.91 £1.19 £4.05 
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Mae’r data ar gyfer 31.03.2018 wedi’i ddangos isod: 

 

 Dynion Merched Holl 
Staff 

Bwlch Tâl 
Merched / 
Holl Staff 

Bwlch Tâl 
Merched / 
Dynion 

Llawn Amser £13.45 £15.20 £13.45 Nil Nil 
Rhan Amser £8.35 £9.21 £9.21 Nil Nil 
Holl Staff £13.45 £10.43 £12.53 £2.10 £3.02 

 

 Mae’r data ar gyfer 31.03.2019 wedi’i ddangos isod: 

 

 Dynion Merched Holl 
Staff 

Bwlch Tâl 
Merched / 
Holl Staff 

Bwlch Tâl 
Merched / 
Dynion 

Llawn Amser £13.72 £15.50 £13.72 Nil Nil 
Rhan Amser £9.01 £9.67 £9.01 Nil Nil 
Holl Staff £13.72 £10.64 £11.97 £1.33 £3.08 

 

 Mae’r data ar gyfer 31.03.2020 wedi’i ddangos isod: 

 

 Dynion Merched Holl 
Staff 

Bwlch Tâl 
Merched / 
Holl Staff 

Bwlch Tâl 
Merched / 
Dynion 

Llawn Amser £13.99 £13.99 £13.99 Nil Nil 
Rhan Amser £9.55 £9.74 £9.93 Nil Nil 
Holl Staff £13.99 £9.93 £11.64 £1.71 £4.06 

 

Mae'r ffigurau uchod wedi'u cyfrifo gan ddefnyddio'r CANOLRHIF (MEDIAN). 
 
Mae Canllawiau ACAS ar Adrodd ar Dâl Rhyw yn nodi y gellir gwneud cyfrifiadau gan 
ddefnyddio dau fath o gyfartaledd: 
 

 Mae cyfartaledd cymedrig yn cynnwys adio'r holl rifau a rhannu'r canlyniad â faint o rifau 
oedd ar y rhestr. 

 Mae cyfartaledd canolrif yn cynnwys rhestru'r holl rifau yn nhrefn rhifiadol. Os oes odrif o 
ganlyniadau, y cyfartaledd canolrif yw'r rhif canol. Os oes eilrif o ganlyniadau, y canolrif 
fydd cymedr y ddau rif canolog. 

Mae defnyddio'r ddau fath gwahanol hyn o gyfartaledd yn ddefnyddiol i roi trosolwg mwy 
cytbwys o fwlch cyflog cyffredinol cyflogwr: 

 Mae cyfartaleddau cymedrig yn ddefnyddiol oherwydd eu bod yn gosod yr un gwerth ar 
bob rhif y maent yn ei ddefnyddio, gan roi arwydd cyffredinol da o’r bwlch cyflog rhwng y 
rhywiau, ond gall cyfraddau tâl neu fonysau mawr neu fach iawn ddominyddu ac 
ystumio’r ateb. Er enghraifft, gall cyfartaleddau cymedrig fod yn ddefnyddiol mewn 
sefydliad lle mae mwyafrif helaeth y tâl bonws yn cael ei dderbyn gan nifer fach o 
aelodau bwrdd. 

 Mae cyfartaleddau canolrif yn ddefnyddiol i nodi beth yw’r sefyllfa ‘nodweddiadol’ h.y. yng 
nghanol y sefydliad ac nid ydynt yn cael eu hystumio gan gyfraddau tâl mawr neu fach 
iawn o fonysau. Fodd bynnag, mae hyn yn golygu na fydd pob mater bwlch cyflog rhwng 
y rhywiau yn cael ei godi. Er enghraifft, gallai cyfartaledd canolrif ddangos gwell arwydd o 
fwlch cyflog 'canol y ffordd' mewn clwb chwaraeon gyda chyfartaledd cymedrig wedi'i 
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ystumio gan chwaraewyr â chyflog uchel iawn ac aelodau bwrdd, ond gallai hefyd fethu â 
chodi mor effeithiol lle mae'r materion bwlch cyflog yn fwyaf amlwg ymhlith y gweithwyr 
ar y cyflog isaf neu'r cyflog uchaf. 

 
  

 Ethnigrwydd ac Anabledd 

Yn yr Awdurdod, mae’r staff sydd wedi datgan eu tarddiad ethnig yn bennaf ddisgyn i 
mewn i’r categori Gwyn Cymreig, a does dim un ohonynt yn hanu o unrhyw un o’r prif 
grwpiau ethnig eraill (cymysg, Asiaidd, Du neu Dsieineaidd).  Yn ei gyd-destun, mae hyn 
yn adlewyrchiad o’r cymunedau yn y Parc Cenedlaethol. 

 
Mae canran y cyflogeion sy’n datgan eu bod yn anabl o dan delerau’r Ddeddf 
Gwahaniaethu ar Sail Anabledd yn 1.3% 

 

 

Absenoldeb Salwch 

Mae'r tablau sy’n dilyn yn dangos gwir nifer y dyddiau a gollwyd oherwydd absenoldeb 
salwch a nifer y dyddiau a gollwyd fesul pob aelod o staff cyfwerth ag amser llawn fel yr 
adroddwyd yn erbyn dangosydd perfformiad cenedlaethol CHR/002. 
 

  Dyddiau Absenoldeb 
Rheswm 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 
Absenoldeb Salwch 
(cyfanswm) 

1340 1011 876 925 851 

Absenoldeb tymor byr (llai 
na 2 wythnos) 

272 385 397 412 543 

Cyfnodau o 2 – 4 wythnos 124 132 65 141 144 
Tymor hir (dros 4 wythnos) 944 494 414 372 164 
Diwrnodau fesul staff 
cyfwerth ag amser llawn 

11.5 8.9 7.2 8.17 7.24 

 

 
Adroddir ynglŷn â gwybodaeth am salwch bob chwarter, a gwneir dadansoddiad mwy 
manwl bob blwyddyn. Mae'r Tîm Rheoli hefyd yn cael gwybodaeth am lefelau ‘Bradford 
Factor’ ar gyfer cyflogeion (dyma offeryn gwybodaeth rheoli sy'n tynnu sylw at absenoldeb 
tymor byr aml). 
 
Dylid nodi, fel sefydliad bychan, pan fydd staff yn absennol o’r gwaith am gyfnodau 
estynedig, y gall hynny ystumio’r canlyniadau. 

 

 

 Trosiant Staff 

Yn gyffredinol, mae cyfradd trosiant staff yn parhau i fod yn gyson ar wahân i flynyddoedd 
lle bu’r Awdurdod gyda gostyngiadau yn y gyllideb. 
 

2015/16  8.85%  (12 o bobl) 
2016/17  8.3%   (11 o bobl) 
2017/18  5.2%   (  7 o bobl) 
2018/19 14.3%   (19 o bobl) 
2019/20 7.4%   (10 o bobl) 
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4. Y Dylanwadau a’r Heriau Allweddol sy’n wynebu’r Awdurdod 
 
 Cenedlaethol 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
 Rhaglen y Llywodraeth 2016-21 Symud Cymru Ymlaen 
 Adroddiad Tirweddau’r Dyfodol 
 Her ariannol 

 Lleol 
 Cynllun Rheolaeth y Parc Cenedlaethol – cefnogaeth gan bartneriaid / 

partneriaethau 
 Cynllun Datblygu Lleol 
 Angen gosod amcanion llesiant ar gyfer y 3 blynedd nesaf 
 Defnyddio gwirfoddolwyr o wahanol ffynonellau e.e. Yr Ysgwrn, Partneriaeth Eryri 
 Sefydlu cysylltiadau agos â’n cymunedau - gwrando ar eu hanghenion, 

cymunedau’n deall beth mae’r Parc Cenedlaethol yn ei wneud. 
 
 Materion sydd a wnelo â’r Gweithlu 
 Cyfredol 

Oherwydd yr heriau ariannol a wynebwyd dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer y staff 
a gyflogir gan yr Awdurdod wedi lleihau'n sylweddol. Mae hyn wedi arwain at bwysau ar y 
staff sy'n weddill i ddarparu'r un gwasanaeth, neu wasanaeth tebyg, gyda llai o swyddi / 
pobl. 

 Y Dyfodol 
 Perthynas rhwng staff a gwirfoddolwyr ynghyd â rôl y staff i annog gwirfoddolwyr a 

gwirfoddoli  
 
5. Camau Gweithredu a Rhaglen Waith y Strategaeth AD 

Mae'r meysydd ar gyfer y Rhaglen Waith wedi'u halinio â'r Amcanion Llesiant y mae’r 
gweithgareddau a nodir yn y Cynllun Corfforaethol wedi’u seilio arnynt. 

 
 Y bwriad yw i’r camau yn y Rhaglen Waith fod yn CAMPUS h.y. 
 
  Cyraeddadwy 
  Amserol 
  Mesuradwy 
  Priodol 
  Uchelgeisiol 
  Synhwyrol 
 
 Mae’r Swyddogion Arweiniol ar gyfer gweithredu hefyd wedi’u pennu. 
 
 Swyddogion Arweiniol 
 PP  Pennaeth Personél 
 TRh  Tîm Rheoli 
 PG  Penaethiaid Gwasanaeth 
 PG&GC Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer 
 SC  Swyddog Cymunedol 
 PW  Prif Weithredwr 
 

Nid yw'r rhestr o gamau yn gynhwysfawr ac ychwanegir ati yn adolygiad blynyddol y 
Strategaeth AD.
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1. 

Sicrhau bod staff yn cael eu 
gwerthuso bob blwyddyn ac y 
nodir eu hanghenion 
hyfforddiant 
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad 

P P 
TRh 
PG 

Erbyn 
Gorffennaf 

bob 
blwyddyn 

% y gwerthusiadau a gynhelir 
Yn ystod y cyfnod hwn, gwerthuswyd 93% o’r 

staff.  Cymerwyd camau ar gyfer 2018/19 i 
wella'r ffigwr yma. 

Yn ystod y cyfnod hwn, gwerthuswyd 74% o’r staff.  
Mae’r gostyngiad oherwydd swyddi gwag a 

newidiadau yn dilyn ail strwythuro. 
Yn ystod y cyfnod hwn, gwerthuswyd 75% o’r 

staff. 

     

2. 

Arolygu staff am lefel 
bodlonrwydd â lefel yr arweiniad 
a'r gefnogaeth y maent yn ei 
chael gan eu rheolwyr llinell 
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad 

PG&GC 
Ionawr 

bob 
blwyddyn 

% y staff sy’n fodlon neu’n fodlon iawn 
Nododd 77% o staff a ymatebodd i’r arolwg yn 

ystod y cyfnod yma eu bod yn fodlon iawn 
neu’n fodlon o’r gefnogaeth. 

Nododd 85.4% o staff a ymatebodd i’r arolwg yn 
ystod y cyfnod yma eu bod yn fodlon iawn neu’n 

fodlon o’r gefnogaeth. 
Nododd 90% o staff a ymatebodd i’r arolwg yn 

ystod y cyfnod yma eu bod yn fodlon iawn 
neu’n fodlon o’r gefnogaeth. 

     

3. 

Nodi unrhyw anghenion 
hyfforddiant i gefnogi staff 
perthnasol fel llysgenhadon 
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad 

PP 
TRh 
PG 

Erbyn 
Gorffennaf 

bob 
blwyddyn 

% y gwerthusiadau a gynhelir 
Yn ystod y cyfnod hwn gwerthuswyd 93% o’r staff.  

Mae’r gwerthusiadau yn cael eu harchwilio am 
anghenion hyfforddiant. 

Yn ystod y cyfnod hwn gwerthuswyd 74% o’r staff.  
Mae’r gwerthusiadau yn cael eu harchwilio am 

anghenion hyfforddiant. 
Yn ystod y cyfnod hwn gwerthuswyd 75% o’r 

staff.  Mae’r gwerthusiadau yn cael eu 
harchwilio am anghenion hyfforddiant. 
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4. Nodi hyfforddiant priodol i 
gefnogi staff perthnasol fel 
llysgenhadon os gwelir bod 
unrhyw anghenion hyfforddiant 
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad 
 

PP Erbyn 
Rhagfyr 

bob 
blwyddyn 

Pennu hyfforddiant a’i ddarparu 
Yn ystod y cyfnod hwn gwerthuswyd 93% o’r staff.  

Mae’r gwerthusiadau yn cael eu harchwilio am 
anghenion hyfforddiant. 

Yn ystod y cyfnod hwn gwerthuswyd 74% o’r staff.  
Mae’r gwerthusiadau yn cael eu harchwilio am 

anghenion hyfforddiant. 
Yn ystod y cyfnod hwn gwerthuswyd 75% o’r staff.  

Mae’r gwerthusiadau yn cael eu harchwilio am 
anghenion hyfforddiant. 

     

5. 

Datblygu / diwygio / adolygu  
polisïau / gweithdrefnau / 
canllawiau AD / Personél / Staff 
i wneud yn siŵr eu bod yn 
cefnogi gweledigaeth yr 
Awdurdod ac yn cynnig 
hyblygrwydd, eglurder ac yn 
addas i’r diben 
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad 

PP Parhaus 

Polisïau / gweithdrefnau / canllawiau yn cael 
eu datblygu / diwygio / adolygu 

 
 
 
 
 
 

Camau parhaus 
Camau parhaus 
Camau parhaus 

     

6. 

Hwyluso cyfarfodydd chwarterol 
y Grŵp Iechyd a Diogelwch 
2017/18 Diweddariad 

2018/19 Diweddariad 

2019/20 Diweddariad 

PP Chwarterol 

Cyfarfodydd yn cael eu trefnu, rhaglenni a 
nodiadau’n cael eu cynhyrchu 

Cyfarfodydd wedi eu cynnal yn chwarterol 
Cyfarfodydd wedi eu cynnal yn chwarterol 

Cyfarfodydd wedi eu cynnal yn chwarterol 

     

7. 

Staff fel gwirfoddolwyr ar gyfer 
cynllun Prosiectau’r Awdurdod 
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad 

SC Parhaus 

Staff yn gwirfoddoli e.e. gwaith arolygu, helpu i 
glirio rhywogaethau ymledol ac ati 

Parhaus 
Parhaus 
Parhaus 
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8. 

Hwyluso cyfarfodydd y Grŵp 
Cynrychiolwyr Staff (3 y 
flwyddyn) 
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad 

PP Parhaus Cyfarfodydd yn cael eu trefnu, rhaglenni a 
nodiadau’n cael eu cynhyrchu 

 
Tri chyfarfod wedi’u cynnal 
Tri chyfarfod wedi’u cynnal 
Tri chyfarfod wedi’u cynnal 

     

9. 

Bydd rheolwyr yn cyfathrebu’n 
effeithiol, rheolaidd, onest ac yn 
agored drwy, er enghraifft, 
gynnal gwerthusiadau, 
cyfarfodydd tîm a sesiynau un i 
un rheolaidd 
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad 

Holl 
Reolwyr 

Parhaus 

Gwerthusiadau, cyfarfodydd tîm a sesiynau un 
i un 

 
 
 
 

Parhaus 
Parhaus 
Parhaus 

     

10. 

Hwyluso Diwrnod Datblygu Staff 
blynyddol 
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad PP Blynyddol 

Cynhelir diwrnod datblygu staff 
Ni chynhaliwyd ddiwrnod datblygu staff yn ystod y 

cyfnod yma 
Ni chynhaliwyd ddiwrnod datblygu staff yn ystod y 
cyfnod yma.  Fodd bynnag, mae gwasanaethau 
unigol wedi ymgymryd a digwyddiadau tebyg. 
Ni chynhaliwyd ddiwrnod datblygu staff yn 
ystod y cyfnod yma.  Fodd bynnag, mae 
gwasanaethau unigol wedi ymgymryd a 

digwyddiadau tebyg. 

     

11. 

Sefydlu tîm prosiect i 
benderfynu ar ein dull 
gweithredu o ran prentisiaethau  
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad 

Tri 
PP 

Rhagfyr 
2019 

Datblygir dull gweithredu o ran prentisiaethau, 
a chynllunnir unrhyw gamau i ddilyn 

 
Dim diweddariad hyd yma 
Dim diweddariad hyd yma 
Dim diweddariad hyd yma 
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12. 

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 
i Reolwyr Llinell 
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad 

PP Mawrth 
2018 

Cynnal Cyrsiau Cymorth Cyntaf Iechyd 
Meddwl 

Dau sesiwn wedi’u cynnal yn ystod y cyfnod yma 
Trydydd sesiwn wedi ei gynnal 

Dim sesiynau wedi eu cynnal yn ystod y 
cyfnod yma 

     

13. 

Hyrwyddo iechyd staff  
 
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad 
 

PP 
Rhagfyr 

2019 

Trefnu sesiynau galw heibio ar gyfer pwysedd 
gwaed, siwgr gwaed a cholesterol 

Dim diweddariad hyd yma 
Trefniadau mewn llaw i’w cynnal cyn diwedd 

Rhagfyr 2019 
Dim diweddariad hyd yma 

     

14. 

Parhau i ganolbwyntio ar 
gydbwysedd bywyd a gwaith 
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad 

TRh 

PP 
Parhaus 

Ystyried trefniadau gwaith hyblyg pellach 
 

Parhaus – ymdrin a cheisiadau unigol yn ôl y gofyn 
Parhaus 
Parhaus 

 

   
 
 
 

 

 
15. 

Gweithio ar y cyd ac 
ymgynghori â GMB ac UNSAIN 
 
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad 

 

TRh 
PP 

 
 

Parhaus 

 
Perthnasau gwaith effeithiol 

 
Parhaus 
Parhaus 
Parhaus 

     

16. 

Prif Weithredwr i gynnal 
cyfarfodydd i’r holl staff yn 
rheolaidd 
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad 

PW Parhaus 

Cynhelir cyfarfodydd staff yn rheolaidd 
 
 

Parhaus 
Parhaus 
Parhaus 
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17. 

Hyfforddiant priodol ar gyfer 
rheolwyr i gefnogi rheoli 
perfformiad a sicrhau y 
gweithredir yn gyson 
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad 

PP Rhagfyr 
2018 

Cynhelir hyfforddiant a chaiff cysondeb y dull 
gweithredu ei fonitro 

 
 

Cynhaliwyd sesiwn hyfforddiant gan ACAS ar ddelio 
gydag ymddygiad anodd 

Dim diweddariad hyd yma 
Dim diweddariad hyd yma 

 

     

18. 

Ymchwilio i gyfleoedd e-ddysgu 
ar gyfer rhai pynciau e.e. 
cydraddoldeb ac amrywiaeth, 
cyfarpar sgrin arddangos 
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad 

PP 
Rhagfyr 

2018 

Cynhelir hyfforddiant 
Mae’r Awdurdod wedi ymuno a’r grŵp o Barciau 

Cenedlaethol eraill sy’n defnyddio system ddysgu 
electronig ‘Pwll Dysgu’.  Bydd hyn yn cael ei 

ddatblygu ymhellach yn ystod y misoedd nesaf. 
Mae staff wedi ymgymryd a’r modiwl RhDDC. 

Modiwlau pellach i’w datblygu 
Dim diweddariad hyd yma 

 

     

19. 

Adolygu trefniadau adrodd i’r 
Pwyllgor Perfformiad ac 
Adnoddau ynglŷn ag 
absenoldeb staff ac 
adroddiadau monitro iechyd a 
diogelwch blynyddol 
2017/18 Diweddariad 
2018/19 Diweddariad 
2019/20 Diweddariad 

 

PP 
Gorffennaf 

2018 

Diwygir adroddiadau i ystyried sylwadau gan y 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau ym mis 

Gorffennaf 2017 
 

Adroddiadau wedi eu paratoi yn unol â’r syniadau a 
wnaed. 

Gweler adroddiad ar Absenoldebau Staff i’r Pwyllgor 
Perfformiad ac Adnoddau ar 24/07/2019. 

Adroddiad ar Absenoldebau Staff i’r Pwyllgor 
Perfformiad ac Adnoddau ar 18/11/2020. 
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18 
 

6. Monitro cynnydd â’r camau gweithredu a’r rhaglen waith 
 

Adroddir ar gynnydd yn flynyddol yng nghyfarfod cyntaf y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 
ym mhob blwyddyn ariannol. 

 
 Bydd camau pellach yn cael eu hychwanegu at y rhaglen waith fel sy'n briodol. 
 
 
7. Goblygiadau o ran Adnoddau 
 
 Amser staff 
 
 
 
 Anghenion hyfforddiant  
 Mae nifer o faterion hyfforddiant, a bydd gofyn mynd i’r afael â hwy maes o law. 
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                                                                  EITEM RHIF 21 
 

   
CYFARFOD 

 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 
 

 
DYDDIAD  

 
 18 Tachwedd 2020 
 

 
TEITL 
 

 
ABSENOLDEBAU STAFF 2019/20 
 

 
ADRODDIAD GAN 
 

 
Pennaeth Personel 

 
PWRPAS 
 

 
Er Gwybodaeth 

 
1.0 CEFNDIR 
1.1 Adroddwyd gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ym mis 

Gorffennaf fod y ‘nifer y diwrnodau / shifftiau gwaith cyfwerth ag amser llawn 
(CALl) o weithwyr yr awdurdod a gollwyd oherwydd salwch’ yn 11.5 diwrnod. 

 
1.2 Mae’r tabl isod yn darparu mwy o wybodaeth ar absenoldebau ar draws yr 

Awdurdod: 
 

  Dyddiau Absenoldeb 
Rheswm 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 
Absenoldeb Salwch 
(cyfanswm) 

1340 1011 876 925 851 

Absenoldeb tymor byr (llai 
na 2 wythnos) 

272 385 397 412 543 

Cyfnodau o 2 – 4 wythnos 124 132 65 141 144 
Tymor hir (dros 4 
wythnos) 

944 494 414 372 164 

Dyddiau CALl 11.5 8.9 7.2 8.17 7.24 
 
  
1.3 Mae'r tabl isod yn dangos rhywfaint o wybodaeth cymhariaethol o Barciau 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Arfordir Penfro. 
 

Parc Cenedlaethol Nifer y dyddiau 
gollwyd CALl trwy 

gyfrwng absenoldeb 
salwch 

% absenoldeb salwch 
CALl 

Bannau Brycheiniog 7 2.69% 
Arfordir Penfro 8.63 4% 
Eryri 11.5 5% 
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2.0 ABSENOLDEBAU A THUEDDIADAU OHERWYDD SALWCH 
2.1 Yn ystod y drafodaeth flaenorol o’r adroddiad blynyddol yma, gofynnodd yr 

Aelodau am ragor o fanylion am absenoldebau a thueddiadau oherwydd 
salwch.  Mae’r adroddiad am 2017/18 yn dangos y dadansoddiad yn erbyn 
Dosbarthiadau Absenoldebau oherwydd Salwch. 

 
2.2 Dadansoddwyd y data ar gyfer 2017/18 ac mae hyn wedi sefydlu llinell 

sylfaen.  Mae gwybodaeth ar gyfer 2019/20 wedi’i hychwanegu ar ddibenion 
cymharu, a gellir ei gweld yn Atodiad 1. 

 
 
3.0 ARGYMHELLIAD 
3.1 Nodi’r adroddiad er gwybodaeth. 
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Atodiad 1 

 
 

 2018/19 2018/19 2017/18 
Categori Nifer o 

ddyddiau 
% o’r 

cyfanswm 
absenoldeb 

Nifer o 
ddyddiau 

% o’r 
cyfanswm 

absenoldeb 

Nifer o 
ddyddiau 

% o’r 
cyfanswm 

absenoldeb 
Pryder / straen / iselder / salwch 
seiciatryddol eraill 

476 35.5% 295 29.2% 170 19% 

Problemau cefn 158 11.8% 37.5 3.7% 175 20% 

Problemau cyhyrysgerbydol eraill - (Ac 
eithrio problemau cefn - cynnwys 
problemau gwddf) 

  39 3.8% 60 7% 

Annwyd, Peswch, Ffliw 129 9.6% 110.5 11% 103 12% 

Asthma 18 1.3% 14 1.4% 1 0.1% 

Problemau gyda'r frest a phroblemau 
anadlol - (ac eithrio problemau trwynol 
a'r gwddf, asthma, annwyd, peswch, 
ffliw) 

    10 1% 

Cur pen / meigryn 20 1.5% 25 2.5% 27 3% 

Tiwmorau anfalaen a malignus 10 0.75%     
Anhwylderau gwaed (ee anemia)       
Problemau calon, cardiaidd a 
cylchredol 

18 1.3% 55 5.5%   

Llosgiadau, gwenwyno, llosg eira, 
hypothermia 

      

Clust, trwyn, gwddf  37 2.7% 27.5 2.7% 43 5% 

Problemau deintyddol a llafar     1 0.1% 

Problemau llygaid 74 5.5% 83 8.2% 1 0.1% 

Problemau endocrin / glandiwlar (ee 
clefyd siwgr, thyroid, problemau 
metabolig) 

      

Problemau gastroberfeddol (ee poen 
yn yr abdomen, gastro-enteritis, 
chwydu, dolur rhydd) - eithrio 
problemau deintyddol a llafar 

60 4.4% 123 12.2% 101 12% 

Anhwylderau geniwrinol a 
gynaecolegol - ac eithrio anhwylderau 
sy'n gysylltiedig â beichiogrwydd 

      

Clefydau heintus      5 0.5% 
Anaf, torri asgwrn 54 4.0% 14.5 1.4%   
Anhwylderau'r system nerfol        
Anhwylderau sy'n gysylltiedig â 
beichiogrwydd 

9 0.7%   25 3% 

Anhwylderau'r croen       
Camddefnyddio sylweddau        

Achosion hysbys eraill – nad ydynt 
wedi'u dosbarthu mewn mannau eraill 

227 16.9% 114 11.2% 50 6% 

Achosion anhysbys / heb eu nodi 50 3.7% 73 7.2% 104 11.2% 

CYFANSWM 
 

1340  1011  876  
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                                                                    EITEM RHIF 22 
 

   
CYFARFOD 

 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 
 

 
DYDDIAD 
 

 
18 Tachwedd 2020 

 
TEITL 
 

 
ADRODDIAD MONITRO IECHYD A DIOGELWCH 
BLYNYDDOL 2019/20 
 

 
ADRODDIAD GAN 
 

 
Pennaeth Personél 

 
PWRPAS 
 

 
Er Gwybodaeth 

 
 
1.0 CEFNDIR 
1.1 Mae'r awdurdod wedi mabwysiadu Polisi Iechyd a Diogelwch yn flaenorol. 

Mae hyn yn nodi cyfrifoldebau a swyddogaethau Iechyd a Diogelwch ar gyfer 
rheolwyr a staff. Mae'r polisi hwn yn cael ei adolygu yn flynyddol gan y Grŵp 
Iechyd a Diogelwch ac mae unrhyw ddiwygiadau yn cael eu cadarnhau gan y 
Tîm Rheoli. 

 
1.2 Mae'r Grŵp Iechyd a Diogelwch yn cyfarfod yn chwarterol. Caiff y Grŵp ei 

gadeirio gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ar ran y Tîm Rheoli 
ac mae'n cael ei gydlynu a'i weinyddu gan y Gwasanaeth Personél. 
 
Aelodau presennol y Grŵp yw: 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 
Pennaeth Personél 
Pennaeth Busnes - Plas Tan y Bwlch 
Pennaeth Wardeinio 
Uwch Warden 
Pennaeth Eiddo 
Uwch Swyddog Cynllunio - Rheolaeth Datblygu 
Pennaeth Cadwraeth, Coedlannau ac Amaethyddiaeth 
Swyddog Coed a Choedlannau 

     
Mae Swyddogion eraill yn adrodd i / yn mynychu'r Grŵp yn ôl yr angen. Er 
enghraifft, Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer, Pennaeth Ymgysylltu. 

 
1.3 Mae Iechyd a Diogelwch hefyd yn cael ei gynnwys yng nghylch gwaith y Cyd 

Weithgor Lleol gyda'r Undebau Llafur a minnau yn adrodd fel y bo'n briodol. 
 
1.4 Mae eitem safonol ar raglen cyfarfodydd y Tîm Rheoli lle y gellir codi unrhyw 

faterion. 
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2.0 HYFFORDDIANT 
2.1 Mae'r hyfforddiant Iechyd a Diogelwch perthnasol yn ystod y cyfnod hwn 

wedi cynnwys: 
 

Hyfforddiant Gorfodol 
 Cymorth Cyntaf yn y Gweithle 
 Cymorth Cyntaf Argyfwng ar gyfer pobl awyr agored (Gofal Brys 

Achub) 
 Llif gadwyn - Sylfaenol ac Adnewyddu 
 Llif gadwyn - Coed Canolig eu Maint a Rhai wedi Chwythu 

Drosodd 
 Prysg-dorrwr / Strimmer 
 Tocio gyda Pholyn ddelir â llaw   

                       
                     Hyfforddiant Dymunol 

 IOSH 
 Gweithio’n Ddiogel (IOSH) 
 Rheoli Iechyd a Diogelwch 
  Asesiad Risg 
 Marsial Tan 

 
3.0 YMCHWILIO I DDIGWYDDIADAU 
3.1 Mae'r dadansoddiad o'r digwyddiadau / damweiniau a adroddwyd yn dangos 

bod 13 o achosion wedi cael eu hadrodd. 
  
  

2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 
13 7 7 14 22 

  
 

3.2 Adroddwyd ar un digwyddiad i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch o 
dan y 'Rheoliadau Adrodd am Anafiadau, Afiechydon a Digwyddiadau 
Peryglus (RIDDOR) '. 

 
 
  
4.0 ARGYMHELLIAD 
4.1 Nodi’r adroddiad er gwybodaeth. 
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                                                                                                                             EITEM RHIF 23 

 
 

BWRDD RHEOLI PLAN TAN Y BWLCH 
DYDD MERCHER 1 GORFFENNAF 2020 

 Presennol:  
 
Aelodau: 
Cyng. Freya Bentham  
Mr. Neil Martinson (Cadeirydd) 
Ms. Tracey Evans 
Mr. Emyr Williams  
Mr. Iwan Jones 
Mr. Andrew Oughton 
 
Yn bresennol (ex officio): 
Cyng. Wyn Ellis Jones 
Mr. Owain Wyn 
 
Swyddogion: 
Mr. Dafydd Edwards, Mr. Emyr Roberts, Mrs. Jo Worrall, Mrs Anwen Gaffey,  
Mrs Sarah Roberts. 
 

1. Ymddiheuriadau 
 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau. 
2. Datgan Budd 

 Datganodd Mr. A. Oughton fudd yn eitem 5 ar y Rhaglen ac aeth allan o'r cyfarfod 
tra bo’r mater yn cael ei drafod. 

3. Cofnodion 
 Derbyniwyd cofnodion Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch a gynhaliwyd ar 5 Chwefror 

2020, a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 
4.  Busnes y Dyfodol 
 Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol y gofynnir i'r Bwrdd Rheoli 

drafod a chytuno ar opsiynau ar gyfer dyfodol Plas Tan y Bwlch a fyddai wedyn yn 
cael ei gyflwyno i gyfarfod yr Awdurdod ar 15 Gorffennaf 2020. 
 
Cyflwynodd y Pennaeth Busnes ei adroddiad yn amlinellu manylion potensial ac 
opsiynau busnes yn y dyfodol. Dywedodd nad oedd Llywodraeth Cymru wedi rhoi 
dyddiad i fusnesau sy'n darparu llety preswyl, fel Plas, ar gyfer ailagor, er bod 
Croeso Cymru wedi awgrymu y gellid cymryd archebion o'r 26ain Medi 2020 ymlaen. 
 
Cadarnhaodd y Pennaeth Busnes ei fod wedi derbyn arweiniad Llywodraeth Cymru 
yn ddiweddar iawn ar gyfer “Busnesau twristiaeth a lletygarwch: arweiniad ar gyfer 
ailagor fesul cam” ac wedi cael cipgolwg ar y ddogfen, dywedodd ei bod yn gosod 
gofynion beichus ar fusnesau..   
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Trafododd yr Aelodau a'r Swyddogion gyfleoedd busnes posibl yn y dyfodol ac 
ystyried pob maes gwaith yn fanwl. Trafododd yr aelodau hefyd y gostyngiad 
disgwyliedig o 75% mewn incwm ar gyfer 2020/21 yn ogystal â'r gostyngiad 
disgwyliedig o 50% yn incwm cwrs ar gyfer 2021/2022. 
 
Yn codi ar hynny, 

- gofynnwyd i'r Pennaeth Busnes pa mor hyderus ydoedd y gallai Plas gyflawni 
50% o incwm cwrs yn 2021/2022. Dywedodd fod y ffigurau a ddarparwyd yn 
seiliedig ar ragolygon busnes o'r Pasg 2021 ymlaen, pan ddisgwylid i 
archebion grŵp ddychwelyd i lefelau arferol ond gyda gostyngiad mewn 
presenoldeb ar gyrsiau yn y dyfodol. 

- trafodwyd cost ychwanegol cwrdd â gofynion chanllawiau Llywodraeth Cymru 
hefyd. Ni chafwyd unrhyw arwydd gan Lywodraeth Cymru y byddai'r 
cyfyngiadau pellter cymdeithasol 2 fetr yn cael eu llacio ac roedd hyn yn creu 
problemau capasiti yny  Plas. Roedd gan y Ganolfan uchafswm o 23 ystafell 
wely en-suite ar gael, ni ellid defnyddio'r Annecs mwyach, a dim ond tua 20 o 
westeion y gallai'r ystafell fwyta ddarparu ar eu cyfer. 

- trafodwyd yr ailddatblygiad arfaethedig a dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr 
arian yn ei le a'r broses dendro ar y gweill. Cadarnhaodd y Pennaeth Busnes 
ei fod yn aros am hysbysiad gan Lywodraeth Cymru ar y cais cynllunio a 
disgwylir hynny heddiw. Cytunodd yr Aelodau a'r Swyddogion fod rhai 
agweddau ar yr ailddatblygiad, megis llety'r hostel a'r cynnig ystafell wely 
moethus yn feysydd yr oedd angen eu hailystyried pe bai’r gwaith yn mynd yn 
ei flaen. 

- cadarnhaodd y Pennaeth Busnes fod y pensaer wedi amcangyfrif amserlen o 
12 wythnos o'r dechrau i'r diwedd i gwblhau'r gwaith adeiladu a'r adnewyddu. 

 
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad, er gwybodaeth. 
 

5. Adroddiad ar Amcangost yr opsiynau sy'n ymwneud â Phlas Tan y Bwlch 
 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad, i'w ystyried ar 

y cyd â'r adroddiad gan y Pennaeth Busnes ar incwm y dyfodol. Bydd yr 
adroddiadau yn rhoi gwybodaeth i'r Bwrdd ffurfio argymhellion i'r Awdurdod ar 
ddyfodol Plas Tan y Bwlch. 
 
Ystyriodd yr Aelodau a'r Swyddogion yr adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn: 

 Trafododd yr aelodau sut roedd Plas Tan y Bwlch wedi methu â chyrraedd ei 
darged incwm dros y pum mlynedd diwethaf a nodwyd hefyd y diffyg net a 
ragwelir dros y ddwy flynedd nesaf, yn seiliedig ar y model busnes cyfredol.  

 dywedwyd wrth y Bwrdd fod yr Awdurdod yn dal i aros am gadarnhad gan 
Lywodraeth Cymru ynghylch a fyddent yn darparu cymorth ariannol i dalu am 
rywfaint o'r golled mewn incwm masnachol neu'r cyfan ohono. 

 Trafododd yr aelodau yn fanwl a ddylid argymell y dylai'r Awdurdod fwrw 
ymlaen â'r ailddatblygiad arfaethedig ac a fyddai Grant Llywodraeth Cymru o 
£229,000 o dan risg o gael ei adfachu yn y dyfodol.  

 gofynnodd y Bwrdd i Swyddogion ofyn am sicrwydd y byddai Llywodraeth 
Cymru yn hyblyg pe bai'r Awdurdod yn penderfynu ail bwrpasu Plas Tan y 
Bwlch rywbryd yn y dyfodol. 
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 Roedd yr aelodau o'r farn bod hwn yn gyfle i gyflawni'r gwaith ailddatblygu, a 
chynyddu gwerth yr adeilad. Roedd yn gwneud synnwyr busnes a byddai 
hefyd yn caniatáu i'r Awdurdod newid y model busnes fel y mae, ac ailasesu'r 
set sgiliau sydd ei hangen yn y Plas ar gyfer y dyfodol. Byddai parhau â'r 
ailddatblygiad hefyd yn diogelu'r adeilad rhestredig Gradd II. 

 trafododd y Bwrdd nifer o opsiynau ar gyfer y dyfodol a oedd yn cynnwys:- 
 parhau gyda'r model busnes fel y mae a hefyd ar lefel lawer is. 
 rhewi y Ganolfan (cau'r ganolfan dros dro) tan ddiwedd y pandemig. 
 ailgyflunio'r tŷ ar gyfer gwesteion gwely a brecwast i fanteisio ar y cynnydd 

a ragwelir ymysg trigolion y DU yn cymryd gwyliau 'adref' 
 

 darparodd y Pennaeth Cyllid fanylion ffrydiau incwm cyfredol, sy'n cynnwys 
rhent o siale a mast wedi'i leoli ar y tir, incwm o'r Cynllun Hydro, ad-daliadau 
mewnol ac yn seiliedig ar bris o £65 y noson ar gyfer gwesteion gwely a 
brecwast, gyda model busnes llawer llai, gallai o bosibl ganiatáu i'r Ganolfan 
adennill costau. Nid oedd yr amcangyfrifon hyn yn cynnwys costau 
ychwanegol glanweithwyr, sgriniau, PPE ac ati, i leihau'r risg o Cofid yn y 
Ganolfan. 

 Nododd yr aelodau, er bod gan Blas Tan y Bwlch gyllid tan ddiwedd mis 
Mawrth 2021, roedd hyn ar sail Plas yn cynhyrchu incwm ar lefelau cyn Cofid-
19. Yn unol â hynny, pe na bai'r cais am arian ychwanegol yn llwyddiant, 
byddai angen defnyddio cronfeydd wrth gefn. O ystyried yr uchod, roedd y 
Bwrdd yn gyffredinol yn cefnogi sefydlu model busnes symlach a fyddai’n 
bwydo i mewn i agenda’r Awdurdod ar gyfer gweithio gyda phobl ifanc a 
gwirfoddolwyr. 

 cytunodd y Bwrdd y dylai'r Awdurdod, o dan yr amgylchiadau presennol ac o 
ystyried nifer y staff a allai gael eu heffeithio, ddechrau'r broses o 
ymgynghori'n ffurfiol â'r staff a'r Undebau Llafur ar ddyfodol y Ganolfan. 

 cyfeiriodd y Prif Swyddog Cyllid at y ffigurau yn nhablau 2 a 3 yr adroddiad a 
oedd yn atgyfnerthu'r angen i'r Awdurdod ail-werthuso dyfodol Plas Tan y 
Bwlch. Teimlai nad hwn oedd yr amser i ystyried cael gwared ar unrhyw 
asedau ac y byddai rhewi'r ganolfan yn rhannol yn caniatáu i Plas barhau i 
weithredu. Hefyd, wrth i adnewyddiadau gael eu gwneud, byddai hyn yn 
darparu diogelwch ar gyfer yr Adeilad Rhestredig Gradd II. Teimlai fod grant 
Llywodraeth Cymru yn eithaf hael yn ddarostyngedig nad oedd unrhyw 
amodau caeth ynghlwm iddo.   

 Roedd yr aelodau o'r farn nad oedd Plas Tan y Bwlch, a oedd yn cefnogi ail 
bwrpas yr Awdurdod, yn gwneud defnydd da o adnoddau. Roedd y Ganolfan 
wedi costio dros £1.5 miliwn i'r Awdurdod dros y 6 blynedd diwethaf.  

 Roedd yr aelodau'n hapus i ystyried amrywiaeth o wahanol opsiynau ar gyfer 
y Ganolfan, ond cytunwyd bod y model busnes cyfredol wedi dod i ben erbyn 
hyn. 

 roedd y Bwrdd yn pryderu bod cofnodion Plas Tan y Bwlch dros nifer o 
flynyddoedd wedi cofnodi addewidion uchelgeisiol a than-gyflawni, ac nad 
oedd yr adroddiadau erioed wedi bod yn ddigon manwl i'r Bwrdd wneud 
penderfyniadau gwybodus. 

 nid oes gan y Parc Cenedlaethol fel Awdurdod yr arbenigedd i lwyddo yn y 
sector busnes gwestai. Yn gyffredinol, mae busnesau gwestai llwyddiannus 
yn rhan o grwpiau mwy yn hytrach nag endidau annibynnol. 
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 Trafododd yr aelodau incwm Awdurdodau Lleol yn y dyfodol, a fyddai, fwy na 
thebyg yn cael ei leihau, ac ystyried faint mae Plas Tan y Bwlch yn ei 
gyfrannu at ail bwrpas yr Awdurdod a’i fod yn bennaf yn draenio adnoddau o 
weithgareddau eraill. 

 Gofynnwyd i'r aelodau ystyried a fyddent yn barod i fuddsoddi eu harian eu 
hunain ym Mhlas Tan y Bwlch, gan gofio ei bod yn debygol y byddai'r refeniw 
hefyd yn gostwng. 

 cytunodd y Bwrdd nad oedd y sefyllfa bresennol yn gynaliadwy ac y byddai'r 
cyfnod ymgynghori o 3 mis yn caniatáu amser i'r Awdurdod benderfynu sut i 
symud ymlaen yn y tymor canolig. 
 

PENDERFYNWYD 
 

1. yn ddarostyngedig y cadarnheir hyblygrwydd Llywodraeth Cymru o ran  
defnyddio'r  grant, i argymell y dylai'r Awdurdod barhau â'r  gwaith 
ailddatblygu arfaethedig dros fisoedd yr haf. 

2. argymell y dylai'r Awdurdod ddechrau'r broses o gynnal ymgynghoriad 
ffurfiol gyda staff ac Undebau Llafur ar ddyfodol Plas Tan y Bwlch. 

3. cynghori'r Awdurdod bod adroddiad yn amlinellu gwahanol fodelau 
busnes, ac fe fyddai ffyrdd amgen ymlaen ar gyfer Plas Tan y Bwlch yn 
cael eu cyflwyno  i gyfarfod yr Awdurdod ar 23 Medi 2020. 

4. os yw'n ymarferol, sefydlu model busnes symlach ar gyfer Plas Tan y 
Bwlch  yn y tymor byr. 

 
 

 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 15:40 
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BWRDD RHEOLI PLAN TAN Y BWLCH 
DYDD MERCHER 19eg AWST 2020 

 Presennol:  
 
Aelodau: 
Mr. Neil Martinson (Cadeirydd) 
Ms. Tracey Evans 
Mr. Emyr Williams  
Mr. Iwan Jones 
Mr. Andrew Oughton 
 
Yn bresennol (ex officio): 
Cyng. Elwyn Edwards, 
Cyng. Alwyn Gruffydd, 
Cyng. Wyn Ellis Jones 
Mr. Owain Wyn 
 
Swyddogion: 
Mr. Dafydd Edwards, Mrs. Jo Worrall, Ms. Bethan Hughes,  
Mrs Sarah Roberts. 
 

1. Ymddiheuriadau 
 Cyng. Freya Bentham. 

 
2. Datgan Budd 

 Cyhoeddodd Mr. A. Oughton ddiddordeb yn Eitem 6 ar yr Agenda a gadawodd y 
cyfarfod tra'r oedd y mater yn cael ei drafod. 
Cyhoeddodd Mrs S. Roberts ddiddordeb yn Eitem 5 ar yr Agenda ond arhosodd yn y 
cyfarfod tra'r oedd y mater yn cael ei drafod. 

3. Cofnodion 
 Derbyniwyd cofnodion Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch a gynhaliwyd ar 1 Gorffennaf 

2020, a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 
 
Yn codi yn sgil hynny, 
Eitem 4. Busnes yn y Dyfodol 
Gofynnodd Aelod pam nad oedd Plas wedi gallu ailagor i ddarparu llety a theimlai 
fod hwn yn gyfle a gollwyd gan ei bod bron yn amhosibl archebu llety yn yr ardal hyd 
at fis Hydref 2020. Dywedodd y Pennaeth Busnes, wedi i ymarfer costio gael ei 
gyflawni, nad oedd yn gost-effeithiol i ailagor yr ystafell de na darparu llety Gwely a 
Brecwast, hefyd ni ellid cynhyrchu digon o incwm i gyfiawnhau tynnu staff oddi ar y 
cynllun seibiant. 
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Eitem 5 - Adroddiad ar Amcangyfrif o Gost yr Opsiynau sy’n ymwneud â Phlas Tan y 
Bwlch 
Cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod Llywodraeth Cymru yn hyblyg gyda'r grant hyd 
yn oed pe bai'r Awdurdod yn cytuno i sefydlu partneriaeth â Sefydliad arall ond 
dywedodd na fyddai'r Awdurdod yn awdurdodi'r buddsoddiad ar hyn o bryd. 
 
Cadarnhaodd y Pennaeth Busnes fod caniatâd cynllunio wedi'i roi ar gyfer y gwaith 
ailddatblygu ar y Prif Dŷ a'r Adain. Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol fod y tendrau ar gyfer y gwaith ailddatblygu wedi dod yn ôl a bod y 
gost yn uwch na'r disgwyl ond bod y pensaer yn hyderus y gallai llawer iawn o'r 
gwaith gael ei wneud o fewn y cyllid grant. 
Trafododd yr aelodau a ellid ymestyn yr amserlen ar gyfer y tendrau am gyfnod 
pellach i ganiatáu mwy o amser. Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol nad oedd penderfyniad wedi'i wneud oherwydd trafodaethau a oedd yn 
digwydd gyda darpar bartneriaid ac ati. 

4.  Ymatebion Staff i'r Ymgynghoriad Ffurfiol ar Ddyfodol Plas Tan y Bwlch 
 Cyflwynodd y Pennaeth Personél yr adroddiad i Aelodau'r Bwrdd a rhoi cefndir i'r 

Aelodau. Diolchodd y Pennaeth Personél i staff Plas Tan Y Bwlch am anfon eu 
sylwadau ac i'r cyfieithwyr am weithio o fewn terfyn amser tynn iawn. Gofynnodd y 
Pennaeth Personél i'r Aelodau nodi cynnwys Atodiad 1 a rhoi amlinelliad o'r 
sylwadau staff a dderbyniwyd i'r Aelodau. 
 
Trafododd yr Aelodau a'r Swyddogion yr adroddiad yn fanwl a gwneud y sylwadau a 
ganlyn: 

- diolch i'r staff am gyflwyno eu hymatebion mewn amgylchiadau a oedd yn 
anodd iawn. 

- Cododd yr aelodau bryderon ynghylch iechyd a lles staff. Dywedodd y 
Pennaeth Busnes fod iechyd a lles pob aelod o staff yn bryder sylweddol a'i 
fod yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd â'r staff. 

- roedd Aelod yn pryderu y gallai rhai o'r ymatebion a dderbyniwyd gan staff 
fod wedi'u diwygio. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr a'r Pennaeth Personél fod 
yr ymatebion fel ag yr oeddynt wedi'u derbyn gan staff. Cytunodd swyddogion 
i ymchwilio i'r mater ymhellach. 

- Roedd yr aelodau'n teimlo nad oedd Plas wedi cael sylw digonol dros nifer o 
flynyddoedd 

- Roedd yr aelodau'n poeni am y nifer isel o ysgolion a oedd yn mynychu Plas 
gan ystyried bod 1,300 o ysgolion yng Nghymru, trafododd yr aelodau a oedd 
Plas yn cael ei farchnata'n effeithiol er mwyn annog mwy o ysgolion i 
ddefnyddio'r Ganolfan. Trafododd yr aelodau hefyd a wnaed rhyw fath o 
werthusiad o'r ddarpariaeth addysg yn y Plas. Teimlai'r Prif Weithredwr fod 
dod o hyd i ffordd addas o ymgysylltu ag adroddiad Donaldson yn rhywbeth y 
dylid ei ystyried 

- Nododd yr aelodau rwystredigaeth gan staff ynghylch yr ymdeimlad o 
esgeulustod a deimlwyd yn y Plas ac nad oedd unrhyw syniadau i gynhyrchu 
incwm ychwanegol wedi cael ystyriaeth briodol. 

- Cytunodd yr aelodau fod gormod o wrthdaro o ran y defnydd a wneir o'r Plas. 
- Teimlai'r aelodau fod ymgysylltu da â staff yn fuddiol o dan amgylchiadau o'r 

fath a bod yn rhaid i'r rhesymau dros beidio ag ailagor gael eu cyfleu i staff 
mewn ffordd onest. 

- nid oes gan yr Awdurdod yr arbenigedd i redeg canolfan fasnachol, roedd 
busnesau eraill yn llawer mwy effeithlon na'r Awdurdod. 

148



- Trafododd yr Aelodau a'r Swyddogion bwysigrwydd gwasanaethu pwrpasau'r 
Awdurdod a'r ffyrdd y gellir eu cyflawni. 

- Trafododd yr aelodau'r incwm a gynhyrchwyd o du ysgolion a chytunwyd nad 
oedd yn cynhyrchu elw digonol i'r Plas. 

PENDERFYNWYD nodi'r sylwadau a dderbyniwyd gan staff. 
5. Cwmpasu Senarios / Costiadau Senarios Gwahanol ar gyfer Dyfodol Busnes 

Plas Tan y Bwlch 
 Rhoddodd y Prif Weithredwr y cefndir i'r Aelodau a chynghorodd fod yr adroddiad yn 

gyfle i Aelodau'r Bwrdd drafod a chytuno ar yr opsiynau i wneud gwaith pellach 
arnynt cyn gwneud argymhelliad ffurfiol i'r Awdurdod. 
 
Rhoddodd y Pennaeth Busnes esboniad pellach i'r Bwrdd ar ffigurau a dywedodd 
mai rhain oedd y ffigurau mwyaf cyfredol. 
Ystyriodd yr Aelodau a'r Swyddogion yr adroddiad a phob senario yn fanwl a 
gwneud y sylwadau a ganlyn: 

- Trafododd yr aelodau'r ffigurau gan bryderu eu bod yn wahanol i'r ffigurau a 
ddarparwyd yn yr adroddiad diwethaf. Cadarnhaodd y Pennaeth Busnes fod y 
ffigurau bellach yn cynnwys costau rhoi'r staff ar y cynllun seibiant. 

- Roedd yr aelodau'n poeni faint o gymorth ariannol a fyddai'n cael ei roi gan 
Lywodraeth Cymru. Cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid y byddai cymorth 
ariannol ar gael ar gyfer yr ail chwarter ond dywedodd fod rhywfaint o 
ansicrwydd ynghylch y sefyllfa ariannol hirdymor.  

- Gofynnodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i aelodau'r Bwrdd 
ystyried lefel y risg yr oeddent hwy fel Aelodau / fel Awdurdod yn barod i'w 
chymryd. 

- Trafododd yr aelodau a ddylid symud ymlaen gyda'r gwaith ailddatblygu yn y 
Plas ar hyn o bryd oherwydd trafodaeth barhaus gyda darpar bartneriaid ac 
ati. 

- Trafododd yr Aelodau a'r Swyddogion y ffigurau a chytuno ei bod yn anodd 
iawn i'r Bwrdd wneud penderfyniad hyddysg, gan nad oedd y ffigurau a 
ddarparwyd yn rhoi digon o wybodaeth. 

- Cytunodd yr Aelodau a'r Swyddogion y gallai parhau â'r opsiwn o fusnes fel 
arfer wneud y sefyllfa'n waeth o lawer. 

- Mewn ymateb i gwestiwn gan yr Aelodau, rhoddodd y Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Corfforaethol esboniad pellach ar Opsiwn 2 o'r senarios. 

- Trafododd yr aelodau'r newidiadau yng nghwricwlwm yr ysgol ac ystyried a 
fyddai gan y Plas y gallu i barhau ag Addysg fel darpariaeth yn y dyfodol. 

- Cytunodd yr Aelodau a'r Swyddogion fod angen i'r Plas barhau i weithredu 
mewn rhyw ffordd neu'i gilydd am y tro. 

- Trafododd yr aelodau'r opsiynau a chytuno i wneud gwaith pellach ar 
Opsiynau 2, 3 a 4. 

-  
PENDERFYNWYD 
1. nodi'r adroddiad. 
2. Swyddogion i bennu'r ffordd orau i ganiatáu i'r Plas ailagor gyda 
     llai o gost a gweithgaredd cyn gynted â phosibl. 
3. Swyddogion i wneud gwaith pellach ar opsiynau 2, 3 a 4 ac adrodd 
     yn ôl i gyfarfod nesaf o Fwrdd Plas Tan y Bwlch ym mis Medi. 
4. aros am adroddiad pellach i gyfarfod nesaf o Fwrdd Rheoli Plas Tan y 
Bwlch. 
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6. Opsiynau partneriaeth, prydlesu, rhentu, gwaredu. 
 Cynghorodd y Prif Weithredwr yr Aelodau ar y sefydliadau a oedd wedi mynegi 

diddordeb mewn dod yn bartner gyda'r Awdurdod. Roedd y Prif Weithredwr wedi 
darparu'r wybodaeth ariannol berthnasol i'r Plas i bob sefydliad. 
 
Ystyriodd yr Aelodau a'r Swyddogion yr adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn: 

- Trafododd yr aelodau ddarpar bartneriaid ac ystyried a fyddai partner mwy 
masnachol yn opsiwn mwy ffafriol. Trafododd yr Aelodau a'r Swyddogion 
ynghylch chwilio am ddarpar bartneriaid pellach er mwyn peidio â bod yn rhy 
gyfyngedig. 

- Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai unrhyw ddarpar bartner eisiau gweld 
Plas yn parhau i weithredu am gyfnod cyn ffurfio partneriaeth bosibl gyda'r 
Awdurdod. Cytunodd yr aelodau y dylai'r Awdurdod hefyd gael cyfle i edrych 
ar gyfrifon / ffigurau ariannol unrhyw bartner posib. 

- Trafododd yr aelodau'r broses ar gyfer ffurfio partneriaeth a'r amserlenni 
posibl ar gyfer proses o'r fath. Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai matrics 
sgorio yn cael ei ddefnyddio ar gyfer pob darpar bartner ond na fyddai unrhyw 
benderfyniadau ffurfiol yn cael eu gwneud tan ar ôl cyfarfod yr Awdurdod ar 
23 Medi 2020. 

- roedd Aelod yn teimlo bod Plas yn adeilad eiconig a bod cadw ethos Cymreig 
adeilad o'r fath yn bwysig. 

- Roedd yr aelodau'n teimlo bod angen i ffigurau incwm a gwariant fod yn 
gliriach. 

- Teimlai'r aelodau y byddai'n fuddiol i'r Bwrdd drefnu cyfarfod pellach i drafod 
yr opsiynau ymhellach cyn ffurfio unrhyw argymhellion i'r Awdurdod ar 
ddyfodol Plas Tan y Bwlch. 

- Trafododd yr aelodau sut y gallai Plas ailagor cyn gynted â phosibl. 
- Gofynnodd yr aelodau a allai swyddog o'r Pencadlys arwain wrth symud Plas 

ymlaen dros y tymor byr. Cynghorodd y Prif Weithredwr ar drafodaeth 
ddiweddar gyda Swyddogion perthnasol ond cadarnhaodd nad oedd hyn yn 
bosibl oherwydd ymrwymiadau gwaith eraill. 

 
PENDERFYNWYD 

1. nodi'r adroddiad. 
2. y Prif Weithredwr i barhau â thrafodaethau parhaus gyda phartneriaid 

posibl ac i geisio partner mwy masnachol. 
3. i Swyddogion a chadeiryddion perthnasol gael trafodaethau parhaus ar 

y ffordd ymlaen. 
4. aros am adroddiad pellach i gyfarfod nesaf Bwrdd Rheoli Plas Tan y 

Bwlch 
7. Casgliadau a gwaith pellach 
 Cytunodd yr aelodau y byddai Swyddogion yn gwneud gwaith pellach ar opsiynau 2, 

3 a 4 hyd nes y byddai datblygiadau ar bartneriaethau posib. 
Yn codi yn sgil hynny, pe na bai'r opsiynau a amlinellwyd yn llwyddiannus, yna 
byddai angen symud ymlaen gydag opsiynau 5 a 6. 
Cytunodd yr Aelodau a'r Swyddogion y dylai Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch gwrdd 
ddechrau mis Medi cyn llunio argymhellion i'r Awdurdod. 
PENDERFYNWYD: 
1. i Swyddogion wneud gwaith pellach ar Opsiynau 2, 3 a 4. 
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2. bod cyfarfod pellach o Fwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch yn cael ei drefnu 
ddechrau mis Medi cyn llunio argymhellion i'r Awdurdod ar ddyfodol Plas Tan 
y Bwlch. 
3. i Swyddogion roi adborth clir i staff ar y camau nesaf ac ati. 
4. argymell i'r Awdurdod na ddylai'r gwaith ailddatblygu fynd yn ei flaen ar hyn 
o bryd oherwydd trafodaethau parhaus. 

8. Cyfarfod Nesaf - dechrau mis Medi 
 Clerc y Pwyllgor i drefnu dyddiad ddechrau mis Medi ar gyfer cyfarfod nesaf Bwrdd 

Rheoli Plas Tan y Bwlch. 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11:30 
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BWRDD RHEOLI PLAN TAN Y BWLCH 
DYDD GWENER 11 MEDI 2020 

 Presennol:  
 
Aelodau: 
Mr. Neil Martinson (Cadeirydd) 
Ms. Tracey Evans 
Mr. Emyr Williams  
Mr. Iwan Jones 
Mr. Andrew Oughton 
 
Yn mynychu: 
Mr. Owain Wyn (ex-officio) 
Cyng. Alwyn Gruffydd (ex-officio) 
Cyng. Elwyn Edwards (ex-officio) 
 
Swyddogion: 
Mrs Jo Worrall, Mrs. Anwen Gaffey. 
 

1. Ymddiheuriadau 
 Cyng. Wyn E. Jones; 

Mr. Dafydd Edwards (Swyddog Adran 151) 
 
Yn codi ar hynny, manteisiodd y Cynghorydd Alwyn Gruffydd ar y cyfle i ymddiheuro 
i'r Pennaeth Personél am godi cyfres o gwestiynau diangen mewn cyfarfod 
diweddar, gan nodi ei fod wedi cael ei gamarwain.   
 

2. Datgan Budd 
 Datganodd Mr. Andrew Oughton fudd yn Eitem 3 ar yr Agenda. 

 
3. Achos Busnes Posibl ar gyfer Dechrau Llety o Fath Gwely a Brecwast yn y 

Plas 
 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad i'r Aelodau 

lunio argymhellion i'r Awdurdod ar ddyfodol Plas Tan y Bwlch. 
 
Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol ei fod wedi ymchwilio i'r 
galw am wely a brecwast yn yr ardal. Roedd ymchwiliadau wedi dangos bod prinder 
llety o'r fath yn ystod gwyliau ysgol a thymhorau'r ysgwydd, ac mewn ymgynghoriad 
â'r Cadeirydd a'r staff, cytunwyd i agor Plas Tan y Bwlch ar sail gwely a brecwast ar 
sail prawf, i sefydlu lefel y busnes dros y tymor byr. Dywedwyd wrth yr aelodau fod 
Plas Tan y Bwlch, yn unol â hynny, wedi agor heddiw ac ar hyn o bryd bod 16 
ystafell ar gael trwy Airbnb.  
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Rhagwelwyd hefyd y gellid cynyddu nifer yr ystafelloedd sydd ar gael i 20 erbyn 
dechrau 2021, yn dilyn uwchraddio'r tair ystafell anabl a thrwy drosi'r Lolfa Tudor yn 
ystafell wely. 
 
Adroddodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ei fod hefyd yn obeithiol y 
gallai Plas Tan y Bwlch ddenu busnes ychwanegol, gan fod nifer o brosiectau 
adeiladu mawr ar fin dechrau yn yr ardal, er ei bod yn rhy fuan i gynnwys unrhyw 
dargedau yn yr adroddiad. Roedd wedi paratoi taenlen (Atodiad 3) a ddangosodd y 
byddai'r model busnes Gwely a Brecwast, ar ôl ystyried cyfraddau deiliadaeth 
rhagamcanol a chostau staff, yn arwain at golled o £15,240, a oedd yn dal o fewn 
cyllideb Plas Tan y Bwlch ar gyfer 2020/21. Amlygwyd risgiau pellach hefyd, megis 
bod y pandemig yn gwaethygu dros fisoedd y gaeaf a gostyngiad posibl yn nifer y 
bobl sy'n teithio. 
 
Cadarnhaodd y Pennaeth Busnes fod Airbnb yn gweithio'n dda a'i fod wedi arwain at 
archebu 50%  o'r Ganolfan ar gyfer y 10/11 diwrnod nesaf. Wrth nodi cyflwr 
presennol yr adeilad, roedd yn gobeithio y byddai Plas Tan y Bwlch yn gallu denu a 
chynnal adolygiadau cadarnhaol ar-lein. 
 
Ystyriodd yr aelodau yr adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn: - 

- a allai hyn fod yn rhy ychydig yn rhy hwyr? Dylai Plas Tan y Bwlch fod wedi 
bod yn barod i ailagor yn unol ag adolygiadau tair wythnos Llywodraeth 
Cymru ac i fod yn barod ar gyfer y dyfodol - dylai fod Cynllun Ôl-adferiad ar 
waith. Byddai'r Aelod yn anfon templed enghreifftiol at y Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Corfforaethol, i'w ddefnyddio yn y dyfodol. 

- dywedodd y Prif Weithredwr pe bai cyfnod clo arall yn y chwarter nesaf, 
gallai'r Ganolfan ddioddef colled o hyd at £30k, a oedd yn dal i fod o fewn 
cyllideb Plas Tan y Bwlch. Cytunodd y gallai'r Awdurdod fod wedi colli cyfle yn 
y tymor byr, ond gan fod y rhan fwyaf o staff y Ganolfan ar y cynllun seibiant, 
roedd swyddogion yn teimlo y bu'n rhaid aros nes derbyn cadarnhad gan 
Lywodraeth Cymru y byddai'r Awdurdod yn cael ei ad-dalu am golli incwm yn 
y Plas 

- nododd Aelod bryderon bod y rhagdybiaethau a wnaed yn y proffil busnes yn 
rhy optimistaidd ac y gallai refeniw ystafelloedd ar gyfartaledd fod yn is ac 
arwain at golled fwy na'r disgwyl yn y proffil. Gofynnwyd i swyddogion baratoi 
gwahanol senarios ar opsiynau deiliadaeth ystafelloedd mewn adroddiadau 
yn y dyfodol. 

- cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol fod y 
rhagdybiaethau a wnaed yn seiliedig ar gyflogi staff parhaol ac nad oeddent 
yn cynnwys staff tymhorol nac wedi'u prynu i mewn. Byddai'r swydd yn cael ei 
hail-asesu unwaith y byddai swyddogion yn sefydlu beth fydd lefel y busnes. 
Byddai'r achos dros agor y bar a darparu prydau min nos hefyd yn cael ei 
ystyried, er y gellid darparu cinio llawn heb unrhyw gostau staff ychwanegol. 

- roedd Cadeirydd Bwrdd Plas Tan y Bwlch o'r farn bod y rhagamcanion yn yr 
adroddiad yn realistig ond yn pryderu bod y rhestriad Airbnb yn tan werthu'r 
Plas, ac y dylid ei newid yn ddi-oed. Dylai swyddogion hefyd groes-hyrwyddo 
y rhestriad Airbnb gyda phrif borthiant Twitter yr Awdurdod a cheisio cynyddu 
buddion safleoedd teithio ar-lein eraill i'r eithaf, ac o bosibl trafod sut i 
hyrwyddo Plas Tan y Bwlch ymhellach gyda Croeso Cymru 
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- roedd y Cadeirydd wedi cael argraff dda gyda'r ymroddiad a'r angerdd a 
ddangoswyd gan y staff mewn cyfarfod diweddar. 

- cytunodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol â'r pwyntiau a wnaed a 
chadarnhaodd y byddai'r rhestriad yn cael ei wella a ffotograffau'n cael eu 
darparu yn dangos yr ystafelloedd gwely a'r golygfeydd anhygoel o'r tŷ a'r 
gerddi. 

- cytunodd y Bwrdd i beidio â bwrw ymlaen â phrynu system archebu newydd a 
allai gefnogi asiantau archebu ar-lein eraill ond yn hytrach defnyddio offer am 
ddim sydd ar gael fel “Free to Book” sy'n integreiddio pob platfform. Efallai y 
bydd opsiynau eraill ar gael hefyd, ond os na, cynigiwyd aros gydag Airbnb. 

- Cytunodd yr aelodau ei bod yn bwysig cadw'r adeilad ar agor. 
- dylai swyddogion barhau i chwilio am gyfleoedd a marchnadoedd busnes 

newydd a hefyd dechrau'r broses o ddod o hyd i bartner (iaid) tymor hir ar 
gyfer y Plas. 

- pe bai cyfnod clo yn digwydd eto yn y dyfodol, roedd angen cynnal diogelwch 
yr adeilad a sicrhau bod gofalwr yn bresennol ar y safle. 

- bydd y model newydd yn ei gwneud yn ofynnol i'r Awdurdod weithio ar 
opsiynau diswyddo a chytuno ar strwythur staff newydd. 

- Diolchodd yr aelodau i swyddogion am yr adroddiad a phwysleisiwyd bod 
marchnata'r Plas yn well bellach yn hanfodol. 
 

PENDERFYNWYD 
1.    nodi’r adroddiad. 
 
2.    cyflwyno adroddiad i'r Awdurdod ym mis Medi:- 

- darparu amlinelliad o'r sefyllfa dros dro yn y Plas a chadarnhau mai 
darparu Gwely a Brecwast oedd yr unig opsiwn realistig wrth symud 
ymlaen. 

- adrodd bod y Ganolfan bellach ar agor ar gyfer busnes Gwely a 
Brecwast ac yn cael ei hyrwyddo trwy Airbnb. 

- argymell y dylid trefnu Cyfarfod Awdurdod Arbennig ym mis Hydref, y 
bydd swyddogion yn penderfynu ar y dyddiad hwnnw. 
 

3.   cyflwyno adroddiad manwl i'r Awdurdod ym mis Hydref:- 
- sefydlu model busnes symlach, gan gynnwys cynigion ac amlinelliad o'r 

ystod o risgiau o ran goblygiadau ariannol. 
- i gynghori ar y strwythur staff newydd a oedd i'w sefydlu gan fod y 

newid yn y model busnes yn ei gwneud yn ofynnol i'r Awdurdod baratoi 
disgrifiadau swydd newydd a rhoi cyfle i staff wneud cais am y swyddi 
newydd. 

- paratoi Cynllun B pe bai busnes yn cael ei gloi i lawr yn llwyr a'i golli. 
- cynnwys y potensial i bartneriaethau symud ymlaen yn y tymor hir. 
- sefydlu proses ar gyfer adolygu'r sefyllfa yn y Plas. 

 
 

 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.05 
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Cynllun Partneriaeth y Carneddau 2020-2024:   COFRESTR RISG COVID-19
Carneddau Landscape Partnership Scheme 2020-2024:   
DIWEDDARIAD DIWEDDARAF: 09/07/2020


DISGRIFIAD O'R RISG DISGRIFIAD O'R EFFAITH
LEFEL 
EFFAITH


LEFEL 
TEBYGOLRWYDD


LEFEL 
BLAENORIAETH


STATUS NODIADAU LLINIARU CYNNYDD PERSON CYFRIFOL KEY


Aflonyddu parhaol a weithgaredd y 
cynllun oherwydd mesurau ymbellhau 
cymdeithasol


Gweithgareddau wedi'u trefnu yn cael eu oedi neu ohirio. 
Llai o gyfloedd i staff/gwirfoddolwyr gymryd rhan mewn 
gweithgareddau grwp corfforol. 
Angen rhagor o adnoddau (amser staff, cyllid) i gynllunio a gwireddu 
gweithgareddau amgen. 


5 4 20


Sgopio trefniadau / cyfleoedd amgen. Gohirio gweithgareddau lle nad 
oes opsiwn amgen hyfyw. 
Sicrhau cyfathrebu buan a chyson rhwng partneriaid gwireddu a 
rheolwr y cynllun ynglŷn â risgiau ac effeithiau potensial i/ar 
amserlen, cost a sgôp y cynlluniau.  
Sichrau cyfathrebu buan a chyson rhwng rheolwr y cynllun, y Grwp 
Craidd a chyllidwyr ynglŷn â risgiau i ac effeithiau ar amserlen, cost a 
sgôp y cynllun yn ei gyfanrwydd. 


Cyfarfodydd wedi'u cynnal gyda partneriaid 
prosiect i drafod cynlluniau / amserlen / 
cynlluniau amgen


Diweddariadau - misol/bob deufis?


Grŵp Craidd wedi cytuno cyfarfod bob 6 
wythnos


Rheolwr y Cynllun


1


Dirwasgiad, diweithdra neu arian 
cyfatebol yn cael ei hawlio'n ôl 


Llai o gapasiti i wireddu rhai o amcanion y cynllun. 5 4 20
Sicrhau cyfathrebu buan am risgiau ac effeithiau cyfathrebu gan 
bartneriaid. Anfon negeseuon i atgoffa cyn cyfarfodydd Bwrdd 
Partneriaeth. 


Trafodaethau yn parhau.


Lansiad ffurfiol wedi'i gynllunio i ymgysylltu 
rhanddeiliaid allweddol


Bwrdd y Bartneriaeth


Aflonyddu cadwynni cyflenwi (allanol) 
a/neu adnoddau (mewnol / allanol) 


Oedi'r amserlen.
Llai o gapasiti. 5 3 15


Sichrau cyfathrebu buan a chyson rhwng partneriaid gwireddu a 
rheolwr y cynllun ynglŷn â risgiau i ac effeithiau ar amserlen, cost a 
sgôp prosiectau. 


Rôl Swyddog Cyfathrebu & Dehongli wedi'i 
gynyddu o 0.6FTE i fod yn llawn amser


Rheolwr y Cynllun
2


Mesurau ymbellhau cymdeithasol 
('lockdown') yn cael eu hail osod 


Aflonyddu parhaus i weithgareddau a/neu oedi gweithgareddau a 
drefnwyd am gyfnod amhenodol (gan gynnwys gwaith sy'n ddibynol ar 
amodau tymhorol). 


5 3 15
Sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf gennym am dueddiadau a 
chanllawiau'r Llywodraeth. Sicrhau cyfathrebu buan a chyson fel 
uchod. 


Ar y gweill Rheolwr y Cynllun
4


Rhagor o bobl a gweithgaredd 
hamdden yn yr ardal


Effeithiau positif: 
Rhagor o gyfleoedd i ymgysylltu â phobl 


Effeithiau negyddol:
Potensial ar gyfer llai o ymwybyddiaeth o ardaloedd sensitif / 
ymddygiad anghyfrifol 


4 3 12


Defnyddio cryfder y bartneriaeth i ddatblygu negeseuon allweddol a 
mabwysiadu strategaeth gyfathrebu sy'n hyrwyddo rhinweddau 
arbennig y Carneddau ac yn annog defnydd diogel / cyfrifol o'r awyr 
agored. 


Protocol cyfathrebu a film byr mewn 
datblygiad


Mater ehangach yn cael sylw ar draws Eryri 
e.e. ymgyrch 'troedio'n ysgafn'


Swyddog Cyfathrebu 
a Dehongli


5


Staff y cynllun, contractwyr, 
gwirfoddolwyr a chyfranogwyr yn dal 
y feirws yn ystdo gweithgaredd y 
cynllun. 


Goblygiadau cyfreithiol? 5 2 10


Sichrau hyfforddiant llawn i staff cyfrifol ar gynnal asesiadau risg 
COFID-19 a phrotocolau diogelwch safle. 
Sicrhau bod pob mesur diogelwch rhesymol yn cael ei roi mewn lle er 
mwyn i'r gweithgaredd gael ei gynnal yn ddiogel, gan gynnwys cynnal 
asesiad risg a chymeradwyaeth gan y swyddog cyfrifol. 
Sicrhau bod yr holl staff, contractwyr, gwirfoddolwyr a chyfranogwyr 
yn ymwybodol o'r risgiau a'u cyfrifoldebau mewn lleihau'r risgiau 
rheiny.


Gweithdy i bartneriaid ym mis Hydref ar 
'gweithio gyda gwirfoddolwyr yn ddiogel'


Canllawiau Gweithredol i barnteriaid mewn 
datblygiad


Cyngor cyfreithiol ar 'liabilities' dan golwg


Rheolwr y Cynllun


3
Lles a chynhyrchiant staff yn is 
oherwydd amodau heriol gweithio o 
bell 


Oedi yn yr amserlen. 5 2 10 Sicrhau cyfathrebu buan a chyson rhwng staff a rheolwyr llinell. Annog 
caredigrwydd a thrugaredd. 


Cyfathrebu rheolaidd mewn lle. Rheolwr y Cynllun





		Cymraeg
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        EITEM RHIF 14 


CYFARFOD: PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU  


DYDDIAD: 18 Tachwedd, 2020 


TEITL Y PROSIECT: CYNLLUN RHEOLI CYNALIADWY DALGYLCHOEDD AFON 
EDEN 


SWYDDOG Y 
PROSIECT: 


Sam Price 


PWRPAS: Rhoi gwybod i’r Aelodau am gynnydd y prosiect hyd yma a 
rhoi cyfle i’r Aelodau drafod a chraffu 


1. RHESYMEG BRIFF / CEFNDIR:


Thema gyffredinol y prosiect hwn yw gwella ansawdd ecolegol Afon Eden a'i llednentydd, yn enwedig o ran 
cadwraeth y misglod (a adwaenir hefyd fel cregyn gleision perlog dŵr croyw) sydd mewn perygl. Cyflawnir 
hyn trwy weithio gyda ffermwyr a'r gymuned leol i ymgymryd ag ystod o fesurau a fydd yn gwella 
cydnerthedd ecolegol a rheoli tir yn gynaliadwy. 


Bydd hyn yn arwain at fuddion i gynefinoedd a rhywogaethau, yn enwedig y misglod / cregyn gleision perlog 
wrth wella rheolaeth fferm ar y daliadau hyn trwy wneud buddsoddiadau cyfalaf tymor hir yn y seilwaith y 
daliadau. 


2. CYDWEITHIO A PHARTNERIAID PROSIECT:


Prosiect Bwrdd: APCE, Coed Cymru, Menter a Busnes 
Grŵp Prosiect Llywio: APCE, Tirfeddianwyr, CNC, Asiantaeth Cefnffyrdd, Undebau Ffermio 
Partneriaid Prosiect Cydweithio: CNC, Magnox, Tirfeddianwyr 


3. PECYN ARIANNU ac AMSERLEN:


Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig 
Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 
Cynllun Rheoli Cynaliadwy. 100% wedi'i ariannu. 
Cyfanswm y Grant: £815,444 
Cyfanswm Incwm y Prosiect: £15,000 
Dechrau'r Prosiect: 13/01/2017 
Hawliad Olaf: 31/03/2021 
Diwedd y Prosiect: 30/06/2021 


4. FFIT STRATEGOL ac ALLBYNNAU:


Amcan trosfwaol y prosiect hwn fydd gwella ansawdd afonydd yn nalgylch yr Afon Eden. Gwneir hyn trwy ymgymryd â llu o 
‘is-brosiectau’ fel y trafodwyd yn fanwl o dan y pennawd ‘Cyflawni’. Yn ogystal ag amcanion amgylcheddol y prosiect, mae 
hefyd yn anelu at gyflawni ystod ehangach o fuddion cymdeithasol ac economaidd yn y dalgylch. Isod, rydym yn anelu at 
nodi'r prif feysydd, blaenoriaethau ac amcanion y bydd y prosiect yn helpu i'w cyflawni: 


Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Eryri 2010 - presennol: 
Mae dalgylch Afon Eden gyfan wedi'i leoli o fewn ffiniau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE). Yn yr un modd â phob 
Parc Cenedlaethol yng Nghymru, prif ddyletswydd statudol APCE yw ‘gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a 
threftadaeth ddiwylliannol yr ardal ’. 
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Mae'r prosiect hwn yn cyfrannu'n sylweddol at brif bwrpas APCE drwy wella'r amgylchedd naturiol o fewn dalgylch Afon 
Eden er budd bywyd gwyllt lleol tra'n gwella tirwedd yr ardal honno ar yr un pryd. Yn benodol, mae'r prosiect yn cyfrannu at 
sawl amcan gan yr Awdurdod fel y'u nodwyd yng Nghynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Eryri (2010 - 2015). Y rhain yw: 


 Amcan 1: Rheoli effeithiau newid yn yr hinsawdd trwy liniaru ac addasu, gan gynnwys gostyngiadau 
mewn allyriadau nwy sy'n newid yn yr hinsawdd, gostyngiadau yn y defnydd o ynni a gwell rheolaeth 
ar risg llifogydd. 


 Amcan 4: Amddiffyn a gwella cynefinoedd a rhywogaethau fel yr hysbysir yn y Cynllun Gweithredu 
Bioamrywiaeth Lleol a holl safleoedd Natura 2000. 


 Amcan 5: Hyrwyddo cysylltedd ecolegol rhwng safleoedd yn Eryri a'i chyffiniau. 


 Amcan 6: Sicrhau defnydd cynaliadwy o ddyfroedd mewndirol ac arfordirol o ansawdd uchel, gan 
gynnwys yr amgylchedd morol. 


 Amcan 8: Amddiffyn a gwella tirweddau a mathau o gymeriadau nodedig gan gynnwys ardaloedd o 
dawelwch. 


 Amcan 17: Hyrwyddo dealltwriaeth a mwynhad o rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol. 


 Amcan 21: Hyrwyddo twf economaidd yn y sectorau nwyddau a gwasanaethau amgylcheddol. 


 Amcan 23: Hyrwyddo cyfranogiad cymunedol. 


  
Blaenoriaethau Datblygu Gwledig y Comisiwn Ewropeaidd: 
Maes Ffocws 4: Adfer, cadw a gwella ecosystemau sy'n dibynnu ar amaethyddiaeth a choedwigaeth. 


 Adfer a gwarchod bioamrywiaeth, gan gynnwys yn ardaloedd Natura 2000 a ffermio gwerth uchel, a chyflwr 
tirweddau Ewropeaidd:  


Dynodir ardaloedd mawr o ddalgylch Afon Eden naill ai fel safleoedd Natura 2000 (ACA, ACA, Ramsar) a / neu fel 
Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) oherwydd eu pwysigrwydd ecolegol. Y pwysicaf o'r rhain 
yw'r ACA a SoDdGA Afon-Eden Cors Goch Trawsfynydd: mae'r ACA hwn yn rhedeg trwy ganol ardal y prosiect ac yn 
ffurfio prif ffocws y cynllun. Ymhlith prif nodweddion y safle mae'r misglod / cregyn gleision perlog dŵr croyw mewn 
Perygl Difrifol (Margaritifera margaritifera) a'r llyriad dŵr arnofiol (Luronium natans), planhigyn dyfrol y mae gan 
Gymru gyfrifoldeb arbennig amdano. Ymhlith y nodweddion eraill mae eog yr Iwerydd (Salmo salar), dyfrgi (Lutra 
lutra), a chynefin cors uchel gweithredol. 
 
Cynhyrchodd prosiect LIFE a gwblhawyd yn ddiweddar (Rhaglen LIFE Natura 2000 ar gyfer Cymru,) gyfres o 
Gynlluniau Gwella â Blaenoriaeth (CGB) ar gyfer pob ACA Cymru, gan gynnwys ACA Afon Eden a Cors Goch. Mae'r 
CGB hyn yn rhestru'r camau blaenoriaethu a chostiedig sy'n ofynnol i wella cyflwr nodweddion Natura 2000. Gellir 
gweld yr allbynnau drwy glicio ar y ddolen ganlynol: 
 
https://naturalresources.wales/about-us/our-projects/life-n2k-wales/?lang=en.  
 
Bydd Cynllun Dalgylch yr Afon Eden yn cyfrannu at gyflawni llawer o'r camau allweddol a nodwyd gan y prosiect LIFE 
hwn, yn ogystal ag adeiladu ar y cynllun LIFE ‘Misglod mewn Perygl’.  
 
Mae sawl safle gwarchodedig arall yn ffinio ag ardal y prosiect ond disgwylir na fydd y prosiect yn effeithio arnynt i 
raddau helaeth; mae'r rhain yn cynnwys ACA Rhinog / SoDdGA, SoDdGA Cefn-Deuddwr a SoDdGA Ganllwyd.      
 
Mae dosbarthiad map tir yn amrywio o fewn y dalgylch yn ôl y thema, gyda mwyafrif yr ardal yn cael ei dosbarthu fel 
ardal gymedrol, uchel neu ragorol o ran elfennau Gweledol a Synhwyraidd, Cynefin Tirwedd a Thirwedd Hanesyddol. 
O ganlyniad, bydd cymryd mesurau i wella'r dirwedd ymhellach yn yr ardaloedd megis cael gwared ar wregysau 
cysgodi conwydd ac adfer / sefydlu ffiniau caeau traddodiadol yn helpu i gynnal a gwella'r dosbarthiadau a briodolir 
i'r ardaloedd. 
 


 Gwella rheolaeth dŵr. 
Er bod ansawdd y dŵr yn Afon Eden a SoDdGA / ACA Cors Goch yn dda ar y cyfan, mae problemau gyda gwaddod 
maetholion-gyfoethog yn achosi i graean yr afon gael ei dagu, addasiad hanesyddol yr afon a dwyseddau isel o frithyll. 
Mae'r materion hyn yn eu tro yn effeithio ar boblogaeth y misglod / cregyn gleision perlog, sy'n sensitif iawn i lygredd 



https://naturalresources.wales/about-us/our-projects/life-n2k-wales/?lang=en

https://www.pearlsinperil.org.uk/
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gwaddod. Mae dŵr ffo gwaddod hefyd yn niweidiol i ffermydd, oherwydd mae'n bwysig cadw maetholion mewn 
priddoedd cyn belled ag y bo modd, yn enwedig lle mae'r ymylon yn isel fel yn nalgylch Eden. 
 
Bydd y prosiect hwn yn cymryd camau gweithredol i leihau llygredd gwasgaredig a gwaddodi trwy waith cyfalaf fferm 
sy'n cynnwys gosod pontydd cors, gwahanu dŵr glân a budr, stondinau bwydo, a rheoli pori yn well. Bydd plannu 
coed i gynyddu cyfraddau ymdreiddio a morlynnoedd anheddu hefyd yn arafu cyflymder y dŵr ffo yn y dalgylch 
ynghyd â chwarae rôl wrth wella ansawdd dŵr. 
 


Adfer afon yn y rhan uchaf a sythwyd o’r Eden a / neu Crawcwellt gan gynnwys ychwanegu malurion coediog a hadu graean 
i mewn i sianel yr afon i greu cynefin yn y sianel. 
 


 Gwella rheolaeth pridd. 
Bydd darparu mannau caled ar dir wedi'i wella a mannau croesi yn lleihau sathru, cywasgu a dŵr ffo gwaddod yn y 
dalgylch, a bydd rheoli pwysau ac amseriad pori yn gallu helpu gyda materion rheoli pridd. Mae ardaloedd wedi'u 
nodi lle mae angen rheoleiddio pori gwartheg yn well, ond mewn ardaloedd eraill lle mae angen ailgyflwyno gwartheg 
i reoli llystyfiant rhonc sy'n trechu mawn dwfn.  
 


 Meithrin atafaelu carbon mewn amaethyddiaeth a choedwigaeth. 
Bydd datblygu cynllun adnoddau ar gyfer 7000ha o ystâd goedwig CNC, - lle mae rhan ohono ar fawn dwfn - yn 
caniatáu datblygu cynlluniau strategol perthnasol i gwympo, ailstocio ac adfer y safleoedd yn y dyfodol at eu defnydd 
mwyaf cynaliadwy ac economaidd. 
Mae'r prosiect hefyd wedi nodi 35ha o blannu coetir newydd ac adfer coetir a fydd yn mynd ati i atafaelu carbon ar 
dir amaethyddol. Bydd elfennau o'r prosiect hefyd yn mynd i'r afael ag ailgyflwyno pori gwartheg a phori wedi'i reoli'n 
well er mwyn brwydro yn erbyn goruchafiaeth Molina ar fawn dwfn gan ganiatáu i rywogaethau cors mwy ffafriol 
ffynnu.     


 
Maes Ffocws 5: Hyrwyddo effeithlonrwydd adnoddau a chefnogi'r symudiad tuag at economi carbon isel sy'n gwrthsefyll 
hinsawdd yn y sectorau amaeth, bwyd a choedwigaeth.  


 Cynyddu effeithlonrwydd yn y defnydd o ddŵr gan amaethyddiaeth. 
 
Bydd y prosiect yn gweithio gyda ffermwyr i nodi'r potensial ar gyfer cynaeafu mwy o ddŵr ar gyfer yfed a golchi da 
byw. Mae'r galw am ddefnyddio dŵr yn weddol isel yn y dalgylch oherwydd dwysedd stocio cymharol isel a ffermio 
defaid yn bennaf, ond mae cyfleoedd i wneud enillion. Bydd sesiynau arddangos arfer gorau yn cael eu cynnal gyda'r 
grŵp i ymweld ag amrywiol unedau a pha gamau maen nhw wedi'u cymryd ac adolygu pa mor effeithiol y bu. 
 
Bydd gwaith arall yn cynnwys ffensio cyrsiau dŵr a defnyddio cafnau dŵr fel pwyntiau dyfrio i atal anifeiliaid rhag dod 
i mewn i gyrsiau dŵr. 
 


 Meithrin atafaelu carbon mewn amaethyddiaeth a choedwigaeth. 
Bydd datblygu cynllun adnoddau ar gyfer 7000ha o ystâd goedwig CNC, y mae rhan ohono ar fawn dwfn yn caniatáu 
ar gyfer datblygu cynlluniau strategol mewn perthynas â chwympo, ailstocio ac adfer y safleoedd yn y dyfodol at eu 
defnydd mwyaf cynaliadwy ac economaidd. 
Mae'r prosiect hefyd wedi nodi 35ha o blannu coetir newydd ac adfer coetir a fydd yn mynd ati i atafaelu carbon ar 
dir amaethyddol. Bydd elfennau o'r prosiect hefyd yn mynd i'r afael ag ailgyflwyno pori gwartheg a phori wedi'i reoli'n 
well i frwydro yn erbyn goruchafiaeth molinia ar fawn dwfn gan ganiatáu i rywogaethau cors mwy ffafriol i ffynnu.     


 
Maes Ffocws 6: Hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, lleihau tlodi a datblygu economaidd mewn ardaloedd gwledig. 


 Hwyluso arallgyfeirio, creu mentrau bach newydd a chreu swyddi. 
 


 Mae'r grŵp yn awyddus i ymchwilio i'r defnydd o'u gorchudd coetir presennol a mwy i leihau dibyniaeth ar 
danwydd ffosil. Byddant yn cael eu hyfforddi i ddefnyddio proseswyr coed tân a naddion i'w defnyddio yn y grŵp 
ac efallai y byddant yn gweld gyda'r sgiliau hyn efallai yr hoffent ymuno â'r farchnad ar ryw adeg i ddarparu'r 
gwasanaeth hwn ar gyfer ardaloedd ehangach. 
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 Mae APCE hefyd yn ailsefydlu meithrinfa goed sy'n darparu cyfleoedd hyfforddiant i fyfyrwyr prifysgol a'r grŵp 
ffermwyr. 


 Gallai'r astudiaeth ddichonoldeb o'r llwybr beicio o Trawsfynydd i Coed-y-Brenin gael cyfleoedd enfawr ar gyfer 
cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol mewn cymuned wledig ddifreintiedig 


Mae'r atyniad rhedeg a beicio mynydd yn denu tua 180,000 o ymwelwyr yn flynyddol (ffigurau CNC)    
 


 Meithrin datblygiad lleol mewn ardaloedd gwledig. 
Prif botensial y gyrrwr hwn yw sefydlu llwybr beicio o Ganolfan Feicio Mynydd Coed-y-Brenin i Trawsfynydd a allai 
ysgogi llu o fusnesau bach a chanolig yn y cyffiniau. Cafwyd trafodaethau eisoes gyda Magnox a'r tirfeddianwyr priodol 
ynghylch sefydlu llwybr beicio o'r fath, ac er iddo gael ei ystyried yn wreiddiol, ni ystyriwyd ei bod yn ymarferol ei 
gynnwys fel rhan o'r prosiect penodol hwn. Fodd bynnag, er bod rhwystrau i'w goresgyn cyn sefydlu llwybr beicio, bu 
adborth cyffredinol yn gadarnhaol a dyna pam rydym yn credu bod angen ymchwil pellach i'r syniad.  


 
Strategaeth Adfer Misglod Cyfoeth Naturiol Cymru. 
Bydd y prosiect yn cyfrannu tuag at Ardaloedd Gwaith 2 (Adfer Cynefinoedd a Dalgylch) ac 8 (Ymgysylltu a Chyfranogiad 
Cymunedol) o'r Strategaeth Adfer Misglod. 
 
Strategaeth Adfer Misglod CNC 
 
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015: 
Mae gan ymyriadau dalgylch ac afonydd y potensial i wneud cyfraniad sylweddol at weithredu'r dull o reoli 
adnoddau naturiol yn gynaliadwy a gyflwynir yn Rhan 1 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru): 
 
http://gov.wales/docs/desh/publications/160321-sustainable-management-of-natural-resources-en.pdf 
 
Yn benodol, mae'r naw egwyddor syml o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy - gan gynnwys gweithio 
gyda'n gilydd ac ymgysylltu â'r cyhoedd, tystiolaeth, tymor hir a chydnerthedd - yn rhan annatod o 
brosiectau rheoli dalgylch effeithiol, wedi'u rheoli'n dda. 
 
Cyflwynodd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 7 nod llesiant y dylai pob corff cyhoeddus 
lynu atynt er mwyn cyflawni'r Gymru yr ydym am ei gweld. Yn ogystal, mae'r Ddeddf yn gosod dyletswydd 
ar bob corff cyhoeddus i fabwysiadu 5 egwyddor datblygu cynaliadwy er mwyn cyflawni'r nodau hynny, sef; 
cynllunio tymor hir, gweithredu ataliol, gan integreiddio'r 7 nod llesiant wrth wneud penderfyniadau, 
cydweithrediad a chynhwysiant. Credwn fod y prosiect hwn yn cyflawni ar sawl agwedd mewn perthynas â'r 
Ddeddf, yn enwedig mewn perthynas â chyflawni a Cymru Gydnerth a Chymru Gyfrifol yn Fyd Eang trwy 
wella iechyd yr amgylchedd naturiol ar raddfa tirwedd (dalgylch) a helpu i liniaru newid yn yr hinsawdd. Wrth 
wneud hynny, mae'n ymgorffori pob un o 5 egwyddor datblygu cynaliadwy trwy gynllunio ar gyfer y tymor 
hir (er enghraifft, mae sefydlu ardaloedd newydd o goetir / gwrychoedd yn cynhyrchu nodweddion tymor 
hir a lled-barhaol), gan weithredu i atal dirywiad pellach yn ansawdd yr afon yn y dalgylch, gan weithio yn 
gydweithredol fel grwp o ffermydd, a chynnwys eraill o'r gymuned leol o fewn y prosiect lle bynnag y bo 
modd. 
 
Cynllun Adfer Natur: 
Mae Rhan 2 o'r Cynllun Adfer Natur yn rhestru chwe phrif amcan gyda'r nod o wrthdroi'r dirywiad mewn 
bioamrywiaeth yng Nghymru. Bydd y prosiect hwn yn cyfrannu at rai o'r amcanion hyn fel yr amlinellir isod: 
 


 Amcan 1: Ymgysylltu a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth i ymgorffori bioamrywiaeth wrth 
wneud penderfyniadau ar bob lefel; 


 Amcan 2: Diogelu rhywogaethau a chynefinoedd o'r pwys mwyaf a gwella eu rheolaeth; 


 Amcan 3: Cynyddu cydnerthedd ein hamgylchedd naturiol trwy adfer cynefinoedd dirywiedig a 
chreu cynefinoedd; 


 Amcan 4: Mynd i'r afael â phwysau allweddol ar rywogaethau a chynefinoedd (gan gynnwys 
Rhywodaethau Ymledol Amrodorol); 



http://gov.wales/docs/desh/publications/160321-sustainable-management-of-natural-resources-en.pdf
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 Amcan 5: Gwella ein tystiolaeth, ein dealltwriaeth a'n monitro: 


 Amcan 6: Rhoi fframwaith llywodraethu a chefnogaeth ar gyfer cyflawni ar waith. 
 
Cynllun Gweithredu Coetiroedd i Gymru: 
Y weledigaeth hirdymor ar gyfer coetiroedd yng Nghymru, fel y nodir yn y cynllun gweithredu, yw i Gymru 
‘fod yn adnabyddus am ei choetiroedd o ansawdd uchel sy’n gwella’r dirwedd, sy'n briodol i'r amodau lleol 
ac sydd â chymysgedd amrywiol o rywogaethau a chynefinoedd.’ Mae Coetiroedd Cymru yn rhagweld y bydd 
cyflawni'r weledigaeth i. darparu buddion cymdeithasol a chymunedol go iawn, yn lleol ac yn genedlaethol, 
ii. cefnogi diwydiannau ffyniannus sy'n seiliedig ar goetiroedd; a iii. cyfrannu at amgylchedd o ansawdd gwell 
ledled Cymru.  
 
O'r 14 o gamau sy'n deillio o'r ddogfen, bydd y prosiect arfaethedig ar Afon Eden yn cwrdd â'r canlynol: 


 3. Defnyddio fframwaith statudol a pholisi yng Nghymru i greu coetir i wneud y gorau o'r buddion a 
ddarperir gan goedwigaeth, coetir a choed. 


 6. Archwilio'r materion sy'n gysylltiedig â galluogi ac adeiladu gallu grwpiau a mentrau cymunedol i 
fod yn rhan o reoli coetir er mwyn eu helpu i ddefnyddio coetiroedd i wireddu nodau llesiant. 


 8. Datblygu modelau ar gyfer mentrau sy'n gysylltiedig â choetiroedd a darparu cyfleoedd ar gyfer 
cyflogaeth, addysg a hyfforddiant ar draws y sector coedwigaeth trwy ddatblygu sgiliau sy'n 
berthnasol i'r sector a darparu profiad gwaith fel llwybrau i gyflogaeth. 


 10. Parhau i ddod â safleoedd arbennig a nodwyd, Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol 
(“PSCH”), coetiroedd brodorol a chynefinoedd â blaenoriaeth i reolaeth ffafriol ar WGWE ac annog 
tirfeddianwyr preifat i wneud hynny. 


 11. Datblygu, hyrwyddo a gweithredu rhaglenni i reoli rhywogaethau anfrodorol ymledol sy'n 
niweidio cynefinoedd coetir. 


 13. Hyrwyddo a gwella mynediad i goedwigaeth a choetiroedd er mwyn i fwy o bobl gymryd rhan 
mewn profiadau hamdden awyr agored ac elwa ohonynt yn amlach. Targedu adnoddau mewn 
meysydd lle bydd y buddion iechyd, lles ac economaidd yn cael yr effaith fwyaf. 


 
Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr: Cynllun Rheoli Basn Afon Gorllewin Cymru (2015 - 2021): 
Mae dalgylch Afon Eden yn dod o fewn Cynllun Dalgylch Rheoli Meirionydd, sydd ei hun yn rhan o Gynllun 
Rheoli Basn Afon Gorllewin Cymru (2015–2021). Dosberthir ansawdd cyffredinol yr afon fel un gymedrol yn 
ei rhannau uchaf, gyda rhan isaf y dalgylchoedd yn cael eu graddio'n dda. Mae rhai o'r prif heriau sy'n 
wynebu afonydd yn yr ardal yn cynnwys asideiddio a llygredd o fwyngloddiau ac arferion rheoli tir mewn 
ardaloedd gwledig. Er mwyn gwella ansawdd cyffredinol afonydd yn ardal Meirionydd, mae rhestr o fesurau 
wedi'u blaenoriaethu. Mae'r rhain yn cynnwys: 


 Adfer asideiddiad; adfer yr ucheldir gan gynnwys blocio draeniau, adfer cors flanced (yn enwedig o 
fewn planhigfeydd coedwig), sefydlu coed brodorol o fewn parthau torlannol. 


 Mynd i'r afael â ffynhonnell y llygredd. 


 Gwella llwybr a chynefin pysgod. 
 


5.   RISGIAU POSIBL A MESURAU LLINIARU: 


Staffio: Swyddog Prosiect yn gadael y swydd cyn cwblhau'r prosiect. Pe bai hyn yn digwydd, yr 


opsiwn mwyaf ymarferol fyddai bod y sefydliadau sy'n eistedd ar Fwrdd Llywio'r Prosiect yn 


defnyddio staffio mewnol, arbenigedd ac amser er mwyn cwblhau'r prosiect a'i allbynnau 


arfaethedig.  


 


 


Cydsyniadau / trwyddedau:  


Profwyd oedi wrth gael trwyddedau cwympo coed oherwydd COVID-19. Mae estyniad y prosiect 


yn golygu bod amser ychwanegol i gwblhau gwaith coedwigaeth unwaith y bydd trwyddedau 


wedi'u cymeradwyo. 
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Dangosyddion prosiect: Mae rhai targedau dangosyddion yn annichonadwy. Mae 15ha o blannu 


coetir newydd yn anghynaladwy (amcanestyniad cyfredol 1.7ha) oherwydd y math o dir a 


dynodiadau, archeoleg ac ati. Gellir ymchwilio i brosiectau plannu pellach gyda Swyddog 


Coetiroedd APCE ond mae'n annhebygol iawn y gellir cyrraedd y targed hwn. Fodd bynnag, bu 


digon o le i gynyddu adferiad coetir gan fod hyn yn llawer uwch na tharged y prosiect. 


O ran y 2.5km o ffosydd draenio sydd wedi'u blocio, nid oes unrhyw ddaliadau yn y dalgylch yn 


barod i gyflawni'r math hwn o waith. Cyflawnwyd peth cynnydd tuag at y targed mewn partneriaeth 


â CNC, er na chyrhaeddir y targed. 


Rhan o'r mater yw bod amlinelliad y prosiect wedi'i ddatblygu a'i gyflwyno gan unigolyn preifat heb 


unrhyw ymgysylltu allanol. Ni ellid dadwneud yr ymrwymiad hwnnw pan gytunodd yr Awdurdod i 


gamu i'r adwy i gyflawni'r prosiect ar gyfer y grŵp ffermio pan ddywedodd yr unigolyn hwnnw 


gerdded i ffwrdd o'r prosiect. 


6.   YMGYSYLLTU, YMGYNGHORI etc.: 


Addysg: Aethpwyd ar drywydd prosiectau ymgysylltu â'r Ysgol Gynradd leol, yr Ysgol Uwchradd 


a'r Coleg, yn ogystal ag ymweliadau â'r dalgylch gan UCL a RFS yn ystod y prosiect. 


Gwirfoddoli: Dilynwyd cyfleoedd i glirio adfywio conwydd a phlannu coed newydd gyda 


Chymdeithas Eryri, gan ymgysylltu â phobl o grwpiau oedran a galluoedd amrywiol, er mai 


myfyrwyr prifysgol yn bennaf. 


Cymuned: Cynhaliwyd diwrnod hyfforddi Adnabod Glöynnod Byw ar gyfer aelodau o'r cymunedau 


lleol gyda siaradwr o Butterfly Conservation. Ceisiwyd cyflawni’r ddarpariaeth o gyfleoedd 


hyfforddi ar gyfer y grŵp Ffermwyr Ifanc lleol hefyd, - er eu bod wedi'u gohirio hyd y gellir 


rhagweld oherwydd COVID-19. Mynychodd y prosiect Sioe Trawsfynydd 2019 hefyd er mwyn 


arddangos y prosiect i gynulleidfa ehangach yn y gymuned leol. 


7.  CYFLAWNWYD HYD YMA: 


Cyllid:  
Incwm: £15,000 (CNC a’r gymdeithas bysgota) 


Gwariant: £570,889 


100% wedi'i ariannu gan Gynllun Rheoli Cynaliadwy Llywodraeth Cymru 


Targedau 


Strategol: 


Cyflawni gwirioneddol # / Targed y prosiect # 


Ardal o goetir a gefnogwyd: 95.035ha/34ha 


- Coetir newydd: 1.46ha / 15ha 


- Adfer coetir: 93.575ha / 19ha 


Nifer yr unigolion sy'n ennill cymwysterau: 6/8 


Nifer y cyfranogwyr mewn hyfforddiant: 18/18 


Cyfanswm gwariant cyhoeddus ar hyfforddiant / sgiliau: £6,658 / £3,000 


Nifer y rhwydweithiau a sefydlwyd: 1/1 


Nifer yr astudiaethau dichonoldeb: 3/3 


Nifer y rhanddeiliaid a gyflogwyd: 120/80 


Nifer y diwrnodau hyfforddi: 41/18 


Cynorthwyodd mentrau: 91/20 


Nifer y camau i ddefnyddio adnoddau naturiol er budd iechyd: 8/1 


Rheoli mynediad i gefn gwlad neu'r arfordir: 3/1 


Ail-wlychu ardal cynefin mawndir: NA / 5km2 


Amserlen: 
Mae hawliad terfynol a dyddiad gorffen y prosiect wedi'u haddasu i 31/03/21 a 30/06/21 yn 


y drefn honno er mwyn lliniaru yn erbyn effaith COVID-19. Ni fydd estyniad pellach. 


Risgiau a 


Lliniaru: 


Gweler cofrestrau risg prosiectau:  


S:\Cynllunio a Rheolaeth Tir\Cadwraeth, Coed ac Amaeth\Ceisiadau grant - Grant 


applications\SMS Yr Eden\12. Misc\Tim Rheoli 
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8.   STRATEGAETH YMADAEL: 


Nid oes strategaeth ymadael wedi benderfynu ar gyfer y prosiect. 


Fe'i cynlluniwyd fel prosiect wedi'i seilio ar gyfalaf yn bennaf, y byddai'r mesurau, ar ôl ei 
gyflawni, yn arwain at welliannau a chyrraedd amcanion, gyda chymalau cynnal ar gyfer 
derbynwyr y cyllid grant am o leiaf 5 mlynedd. Mae gan fuddsoddiadau a wneir hyd oes 
llawer hirach a chânt eu hymgorffori mewn amserlenni cynnal a chadw busnes unigol. 


Mae'r prosiect hefyd yn gadael dogfennau gwaddol / etifeddiaeth ar ffurf cynllun dylunio 
Coedwig ar gyfer bloc coedwig Cwrt, mynediad at bapur ymchwil ar gysylltu Trawsfynydd â 
chanolfan feicio Coed y Brenin, a dogfen dechnegol sy'n edrych ar ansawdd dŵr a'r llif o'r 
system gored sy'n bwydo dŵr i lyn Trawsfynydd. Bydd y dogfennau hyn ar gael fel sail i 
becynnau gwaith yn y dyfodol gael eu datblygu yn yr ardal pan fydd cyllid addas ar gael. 


Bydd gan y prosiect hyfforddeion medrus mewn gwaith Meithrin a swyddog prosiect. Byddai 
costau diswyddo yn cael eu talu o gyllideb gorbenion y prosiect. 


9.  UNRHYW FATER PERTHNASOL ARALL: 


Dim materion pellach 
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        EITEM RHIF 14 


CYFARFOD: PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU APCE 


DYDDIAD: 18 Tachwedd, 2020 


TEITL Y PROSIECT: NANT PERIS TAIS 


SWYDDOG PROSIECT: Catrin Glyn 


PWRPAS: Rhoi gwybod i'r Aelodau am gynnydd y prosiect hyd yma a 
rhoi cyfle i'r Aelodau drafod a chraffu 


1. RHESYMEG BRIFF / CEFNDIR:


Cefndir y Prosiect 


Nod Prosiect Nant Peris yw cyflawni elfennau allweddol o Gynllun Partneriaeth yr Wyddfa trwy 
uwchraddio a moderneiddio seilwaith ymwelwyr hanfodol yn yr ardal, gan arwain at brofiad 
ymwelwyr gwell yn y prif faes parcio ar gyfer parcio a theithio ar gyfer cyrchu'r Wyddfa. Bydd hyn 
yn cynnwys uwchraddio cyfleusterau toiled; gosod lloches ynni heulol addas ar gyfer pob tywydd 
newydd a hwnnw wedi'i saernïo'n hyfryd a bydd yn cynnwys cyfosod deunyddiau traddodiadol â 
thechnoleg werdd fodern; a gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan. Bydd y prosiect yn gwella'r 
ymdeimlad o le, gan gynyddu cynaliadwyedd a gwella cyfleusterau ymwelwyr ar gyfer cydrannau 
allweddol o'r farchnad.  


Mae'r Wyddfa yn gartref i gymunedau bywiog, egnïol a brithwaith o ffermydd mynydd ucheldirol. 
Mae'n ased cenedlaethol, - hwn yw'r mynydd yr ymwelir ag ef fwyaf yn y DU, gan ddenu dros 
hanner miliwn o bobl o bob rhan o Gymru, y DU a ledled y byd bob blwyddyn. Mae gofalu am Yr 
Wyddfa yn fusnes cymhleth, sy'n gofyn am gydweithrediad agos gyda’r gwaith a wnawn. Dyma 
pam y daeth ystod eang o bartneriaid ynghyd i greu Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa ar gyfer y 
mynydd. 


Trwy Bartneriaeth yr Wyddfa, mae 19 o bartneriaid lleol, rhanbarthol a chenedlaethol wedi addo 
cyflawni Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa. Y rhain yw: Croeso Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Eryri, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cymdeithas Eryri, y Gymdeithas Twristiaeth a Marchnata 
Gwirfoddol, Diogel ar y Mynydd / Mountain Safe, yr FUW, NFU, CLA Cymru, y Bartneriaeth Awyr 
Agored, Cyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, 
Cymdeithas Twristiaeth Beddgelert, Eryri Bywiol, Fforwm Mynediad Lleol y Gogledd, Hwb Eryri, 
Rheilffordd Mynydd yr Wyddfa a Chymdeithas Achub Mynydd Gogledd Cymru. 


Mae gan y Gynllun 5 thema flaenoriaeth allweddol: 
1. Gweithgareddau awyr agored, antur ac addysg
2. Seilwaith a gwasanaethau
3. Yr economi wledig a chymunedau lleol
4. Gofalu am Yr Wyddfa
5. Gwybodaeth i ymwelwyr a thwristiaeth.


Bydd y cynllun yn cyflawni'r allbynnau canlynol: 
1. Parch at y mynydd, cymunedau lleol, diwylliant a thwristiaeth.
2. Seilwaith rhagorol a gwasanaethau cydgysylltiedig.
3. Economi leol iach a ffyniannus sy'n gwasanaethu cymunedau lleol ac ymwelwyr.
4. Amgylchedd iach a ffyniannus.
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5. Profiad ymwelwyr cynaliadwy o'r radd flaenaf.  
Gellir gweld gwefan Partneriaeth yr Wyddfa yma: 
https://www.snowdonpartnership.co.uk/  
 
Gellir gweld Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa ar-lein yma:  
https://www.snowdonpartnership.co.uk/read-me/  
 
Y Sefyllfa Bresennol 
Mae maes parcio Nant Peris yn safle parcio a theithio allweddol ar gyfer cyrchu safle eiconig Pen 
y Pass trwy gyfrwng y gwasanaeth Bws Sherpa. Mae cyflesuter parcio a theithio Nant Peris yn 
eistedd ym Mwlch eiconig Llanberis rhwng Pen y Pass a phentref Llanberis (gweler y map isod). 
Mae'r llwybr mwyaf poblogaidd i gael mynediad at yr Wyddfa trwy gyfrwng llwybr y Mwynwyr a'r 
PyG yn cychwyn ym Mhen y Pass, ac mae Pen y Pass yn enwog am ei gysylltiadau hanesyddol â 
dringo a mynydda. Yn 2016 defnyddiodd 237,000 o ymwelwyr y ddau lwybr i gael mynediad at 
gopa'r Wyddfa a Phen y Pass yw'r safle prysuraf yn y Parc Cenedlaethol. 


 
Ffigur 1. Lleoliad parcio a 
theithio Nant Peris mewn 
perthynas â'r Wyddfa 
Mae 20% o ymwelwyr â'r 
Wyddfa yn ymweld â 
Chymru am y tro cyntaf, ac 
felly mae'n hanfodol bod eu 
profiad cyntaf o Gymru yn 
un cadarnhaol ac 
ysbrydoledig.  
 
Mae adborth ymwelwyr yn 
awgrymu nad yw’r 
cyfleusterau toiled a’r diffyg 
lloches yn arhosfan bysiau 
Nant Peris yn cwrdd â’u 
gofynion ac mae'n  cael 
effaith ar brofiad yr 
ymwelydd. 
 
 
 
 
 


 
 
Y Prosiect 
Bydd y prosiect yn gwella profiad ymwelwyr â Nant Peris a'r Wyddfa trwy wella'r ymdeimlad o le, 
gwella cynaliadwyedd a gwella cyfleusterau i ymwelwyr. Byddwn yn gwneud hyn trwy gyfrwng yr 
hyn a ganlyn - allbynnau allweddol: 
- Gwella cyfleusterau toiled presennol. 
- Gosod lloches bws ynni heulol newydd yn arhosfan bysiau Sherpa Nant Peris, gyda tho panelog 
solar. Bydd yr arhosfan bysiau yn cynnwys golygfa ddeongliadol o'r Wyddfa o wneuthuriad haearn 
gan y crefftwr lleol, Joe Roberts. Bydd hyn yn ategu gosodiadau lleol eraill o'i waith gan gynnwys 
gatiau ar Lwybr y Mwynwyr ar yr Wyddfa, Llwybr Lon Gwyrfai (rhan o lwybr cylchol yr Wyddfa) a 
Chwm Idwal (gweler ffigur 3 isod). 
- Gosod pwynt gwefru ffonau symudol ynni heulol ar fainc yn y lloches bws (gweler ffigur 2 isod). 
- Darparu 2 bwynt gwefru teigl ar gyfer ceir yn y maes parcio (nid yw gwefrydd cyflym iawn yn 
opsiwn yn y lleoliad hwn). 



https://www.snowdonpartnership.co.uk/

https://www.snowdonpartnership.co.uk/read-me/





 


JO/Cttee/P&R/Project Update 2020 


 
Ffigur 2. Enghraifft o fainc glyfar 


 


 


 


 


 


 


 


2.   CYDWEITHREDIAD A PHARTNERIAID Y PROSIECT: 


Y partneriaid allweddol sy'n rhan o'r prosiect yw aelodau Partneriaeth yr Wyddfa. Mae'r holl 
bartneriaid wedi chwarae rhan ac wedi rhoi mewnbwn sylweddol i greu Cynllun Partneriaeth yr 
Wyddfa. Mae partneriaid yn cael eu briffio ac fe ymgynghorwyd â nhw ar y prosiect yn ystod 
cyfarfodydd Partneriaeth yr Wyddfa, a gynhelir bob chwarter.  
 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol sy'n berchen ar y tir lle bydd y prosiect ei hun yn digwydd, felly nid 
oes angen cytundebau pellach. Mae'r prosiect hefyd yn cyd-fynd â blaenoriaethau Cynllun Rheoli 
Cyrchfan Gwynedd. 


3.   PECYN ac AMSERLEN ARIANNU: 


Cyfanswm cost y prosiect yw £87,100. £17,450 ohono gan APCE a £69,650 gan 
Croeso Cymru. 


4.   FFIT STRATEGOL ac ALLBYNNAU:   


Cynlluniau strategol 
Mae'r cais hwn yn helpu i gyflawni nifer o gamau o fewn Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa 
(www.snowdonpartnership.co.uk). Mae Partneriaeth yr Wyddfa yn cynnwys yr arweinydd ar Reoli 
Cyrchfan yn yr ardal - Cyngor Gwynedd, ac maent wedi chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu'r 
Cynllun. 
Ystyriodd y Bartneriaeth bolisïau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol perthnasol wrth ddatblygu'r 
cynllun (gweler y ddelwedd isod). Mae'r cynlluniau lleol yn cynnwys y cynlluniau rheoli 
cyrchfannau ar gyfer Gwynedd a Chonwy, Cynllun GNC Yr Wyddfa a Chynllun Rheoli Parc 
Cenedlaethol Eryri (Cynllun Eryri). Rydym wedi ystyried ‘Partneriaeth ar gyfer Twf: Strategaeth 
Llywodraeth Cymru ar gyfer Twristiaeth’ a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Ar raddfa 
genedlaethol mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015) yn ganolog i’r Cynllun. 


Ffigur 3. Enghraifft o grefftwaith Jo Roberts wedi’i 
gosod ar y llwybr i Gwm Idwal 



http://www.snowdonpartnership.co.uk/
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Ffigwr 4. Perthynas Cynllun 
Partneriaeth Yr Wyddfa â 
pholisïau lleol a chenedlaethol 
eraill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Cynllun Rheoli Cyrchfan Gwynedd 
Bydd y prosiect hwn yn helpu i gyflawni nifer o brif nodau Cynllun Rheoli Cyrchfan Gwynedd gan 
gynnwys: 


 gwella ansawdd profiad yr ymwelydd 


 adeiladu a chynnal isadeiledd ac amwynderau cyhoeddus o ansawdd, 


 gwella'r amgylchedd naturiol, adeiledig a diwylliannol. 


 Cynyddu gwariant twristiaeth ac ymestyn y tymor 
 


Blwyddyn Darganfod 2019: Antur, diwylliant a'r Awyr Agored Gwych 
Mae'r prosiect hwn yn gweddu'n berffaith â thema Blwyddyn Darganfod 2019. Fe'i lleolir ym 
mharth Llanberis - sy’n enwog yn fyd-eang am ei atyniad i anturiaethwyr, ac yng Ngogledd Cymru, 
hwn yw'r prif leoliad yn y DU i gael profiad o'r awyr agored gwych. Bydd y lloches newydd yn 
adlewyrchu ein gwerthoedd o gofleidio diwylliant yr ardal, trwy integreiddio deunyddiau 
traddodiadol a defnyddio sgiliau crefftwyr lleol. 
 
Ffordd Cymru 
Mae Nant Peris wedi'i leoli'n agos at Ffordd Cymru ac mae'n gyfle gwych i ddarparu dolen rhwng y 
tri llwybr. Mae Nant Peris wedi'i leoli o fewn taith 20 munud o'r A55 yn Llandygai a Ffordd Gogledd 
Cymru; cyn pen 25 munud o bellter gyrru at yr A470 ym Metws y Coed a Ffordd Cambrian; o fewn 
20 munud i'r A487 yng Nghaernarfon ac o fewn 40 munud i'r A487 yn Porthmadog ar gyfer Ffordd 
Yr Arfordir.  
 
Bydd y prosiect hwn yn dwyn ynghyd linynnau o frand Cymru, gan gynnwys antur, diwylliant, 
treftadaeth a chyrchfan awyr agored o'r radd flaenaf, gan gynorthwyo i ddiffinio'r cynnig cyrchfan 
cymhellol sydd gan Gymru a'r Wyddfa i'w gynnig. 
 
Yn cyd-fynd â Chydrannau Marchnad Croeso Cymru 
Bydd gwella ansawdd ein seilwaith mewn safleoedd allweddol o fewn y Parc Cenedlaethol yn 
gwella profiad yr ymwelydd a bydd yn darparu ar gyfer y safon a ddisgwylir gan farchnadoedd 
allweddol Croeso Cymru e.e. ymwelwyr cyfoethog sy'n gwario symiau sylweddol, fforwyr 
annibynnol ac ymwelwyr tramor. 
 
Ochr yn ochr â Brand Cymru 
“Am filenia, mae pobl wedi edrych tuag at Yr Wyddfa gyda pharchedig ofn at ei thirwedd garw a'i 
chopaon llyfn. Yn wyneb amodau sy'n newid yn gyson, perygl sy'n cael ei reoli gan natur, maent 
yn ymdrechu i'w choncro trwy ddringo i ben mynydd uchaf Cymru. Dyma lle mae'r ffermwyr sydd 
wedi caledu fwyaf yn wynebu eithafion yr amgylchedd am bod y ffordd hon o fyw yn rhedeg yn 
ddwfn yn eu gwythiennau. Mae rhyw fawredd i'w gael ar ei llethrau a'i chopaon na ellir ei brofi yn 
‘unlle arall. Mae bywyd yma nad yw'n bodoli yn unman arall yn y byd. Dyma fynydd llawn 
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chwedlau a chwedloniaeth; golygfeydd rhamantus, ysgubol; gwynt a glaw disylw un munud, a 
chynhesrwydd haul llachar y munud nesaf. 
Mae diwylliant ac iaith leol yn rhedeg trwy ei gwythiennau caregog, i fyny ei agennau creigiog ac 
maent yn fyw o'i chwmpas. Yn cysgu oddi tani mae Draig Cymru, ac mewn ogof gudd mae'r 
Brenin Arthur, ill dau yn aros am yr adeg i ddychwelyd”.  
 
I ni, dyma yw hanfod Yr Wyddfa, a'n nod yw ei ddistyllu o fewn yr holl brosiectau a wnawn fel rhan 
o Gynllun Partneriaeth yr Wyddfa.  
 
Fel rhan o'r prosiect hwn byddwn yn adeiladu ar yr ymdeimlad o le a statws yr ardal, trwy ddatblygu 
ein thema dreigl o gatiau haearn wedi'u crefftio'n hyfryd yn darlunio silwetau'r mynyddoedd 
ysbrydoledig hyn, byddwn yn integreiddio'r gwaith haearn syfrdanol hwn yn rhan o'r lloches. Bydd 
deunyddiau lleol fel llechi a derw hefyd yn cael eu defnyddio trwy gydol dyluniad y prosiect, gan 
ennyn naws unigryw Gymreig i'r dyluniad. Ein nod gyda'r prosiect hwn yw mai hon fydd y cam 
cyntaf ar daith sy'n newid argraff bobl o ardal yr Wyddfa. 


5.   RISGIAU POSIBL A MESURAU LLINIAROL:  


 


Gweler asesiad risg y prosiect ynghlwm. 


6.   YMGYSYLLTU, YMGYNGHORI ac ati.:  


Mae'r prosiect yn cyfrannu at Gynllun Partneriaeth yr Wyddfa yr ymgynghorwyd arno'n eang. 


7.  CYFLAWNWYD HYD YMA: 


Targedau 


Strategol: 


- Gwella'r cyfleusterau toiled presennol. CWBLHAWYD 
- Gosod lloches bws ynni heulol / solar newydd yn arhosfan bysiau Sherpa Nant 
Peris, gyda tho paneli solar. Bydd yr arhosfan bysiau yn cynnwys golygfa 
ddeongliadol o'r Wyddfa wedi'i gwneud o haearn gan y crefftwr lleol, Joe Roberts. 
Bydd hyn yn ategu gosodiadau lleol eraill o'i waith gan gynnwys gatiau ar Lwybr y 
Mwynwyr ar yr Wyddfa, Llwybr Lon Gwyrfai (rhan o lwybr cylchol yr Wyddfa) a 
Chwm Idwal (gweler ffigur 3 isod).  ALLAN I DENDR 
- Darparu mainc gyda phwynt gwefru ynni'r haul ar gyfer ffonau symudol o fewn y 
lloches bws (gweler ffigwr 2 isod).  GWELER UCHOD 
- Darparu 2 bwynt gwefru ceir yn y maes parcio (nid yw dull gwefru cyflym yn opsiwn 
yn y lleoliad hwn). CWBLHAWYD 
 


Amserlen: 
 
GWELER UCHOD  


Risgiau a 


Lliniaru: 


Yn anochel achosodd sefyllfa Covid beth oedi ond mae'r prosiect yn dal i symud 
ymlaen yn dda, a bydd yn cael ei gyflawni o fewn yr amserlen y cytunwyd arni gyda 
Croeso Cymru. 


8.   STRATEGAETH YMADAEL: 


d/b 


9.   UNRHYW FATER PERTHNASOL ARALL: 


  d/b 
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CYFARFOD: 


 
PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU APCE 


 
DYDDIAD:  


 
18 Tachwedd, 2020 


 
TEITL Y PROSIECT: 
 


 
CYNLLUN PARTNERIAETH TIRWEDD Y CARNEDDAU 


 
SWYDDOG Y 
PROSIECT: 


 
Dr Marian Pye 


 
PWRPAS: 
 


  
Rhoi gwybod i’r Aelodau am gynnydd y prosiect hyd yma a 
rhoi cyfle i’r Aelodau drafod a chraffu 


 
 


1.   RHESYMEG BRIFF / CEFNDIR: 


Ein gweledigaeth yw helpu i warchod treftadaeth y Carneddau sydd o dan fygythiad trwy 


 Amddiffyn cynefinoedd a rhywogaethau prin, olion archeolegol o bwys cenedlaethol a   
            nodweddion tirwedd nodedig. 


 Cadw traddodiadau, gwybodaeth ac enwau lleoedd y dirwedd yn fyw. 


 Hyrwyddo arferion defnydd tir cynaliadwy. 


 Helpu cynulleidfa mor eang â phosib i ddarganfod, cofnodi, gwarchod a dathlu'r Carneddau  


      Cynnal nifer gyffredinol yr ymwelwyr â lefelau cynaliadwy. 
 


Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar: 


 Dreftadaeth gymunedol - hanes llafar ac enwau lleoedd. 


 Yr amgylchedd naturiol - rhostir mynyddig, porfa ucheldir a'r fran goesgoch, mawndir, dolydd 
bwydo llinos y mynydd, dolydd o fath ‘iseldirol’ llawn blodau, gwella cysylltedd bioamrywiaeth 
trwy adfer gwrychoedd, plannu coed gwasgaredig mewn cynefinoedd o frithwaith o ‘ffridd’ ac 
ar hyd cyrsiau dŵr; coedydd perllan, coed hynafol, mynd i'r afael â rhywogaethau anfrodorol 
ymledol (ffromlys chwarennog, Rhododendron ponticum) a; merlod lled-wyllt y Carneddau 


 Yr amgylchedd hanesyddol - systemau caeau cynhanesyddol a safleoedd seremonïol, gan 
gynnwys carneddau, tirwedd chwareli Neolithig bwyellau carreg ac anheddiad ucheldirol 
canoloesol. 


 Mae ardal y Bartneriaeth yn cynnwys 220 km2 o ran fwyaf gogleddol Parc Cenedlaethol Eryri. 
Mae 50% o'r ardal wedi'i dynodi am ei gwerth cadwraeth natur rhyngwladol. Diffinnir ei ffin gan 
odre a llain arfordirol yn y gogledd a dyffrynnoedd afonydd cerfiedig rhewlifol i'r gorllewin, i'r de 
a'r de-orllewin. Mae sawl anheddiad gan gynnwys Bethesda, Abergwyngregyn, Llanfairfechan, 
Penmaenmawr, Rowen, Dolgarrog, Trefriw a Capel Curig wedi'u cynnwys naill ai'n gyfan gwbl 
neu'n rhannol o fewn ffin yr LPS. 


 Mae rhan ganolog y Carneddau yn ucheldir mynyddig uchel. Mae cyfoeth ecolegol y 
mynyddoedd a'r tirweddau o'u cwmpas yn gynnyrch eu daeareg gymhleth, eu hystod o uchder, 
eu hamodau hinsoddol a gweithgaredd pobl yn y gorffennol a'r presennol. 


 Mae dwysedd uchel iawn o safleoedd archeolegol ar draws yr ardal gyfan. Mae systemau 
anheddu a chaeau o ddiwedd y cyfnod cynhanesyddol a Rhufeinig yn arbennig o helaeth ac 
wedi'u cadw'n dda. 


 Mae'r tir uchel yn cael ei drysori gan gerddwyr a mynyddwyr am ei harddwch anghysbell, 
agored, ei brydferthwch a'i unigedd. Mae hefyd yn yn fan lle mae yna draddodiadau gwaith, 
diwylliannol a byw. O ddiwedd y cyfnod cynhanesyddol bu'r prif ddefnydd tir yn yr ucheldir yn 
ymwneud â magu stoc, gydag economi gwartheg yn defnyddio trawsfeddiant mewn canrifoedd 
cynharach, gan ildio i ddefaid yn y 18fed ganrif 
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 Mae rhan fawr o'r ucheldir yn dir comin agored, lle mae pori yn cael ei reoli gan hawliau 
mynediad a chynefin, neu droed, y preiddiau. Mae corlannau defaid amlgellog ar gyfer didoli 
preiddiau lluosog yn nodwedd nodweddiadol o'r dirwedd ac mae casglu cymunedol yn 
draddodiad byw. 


 Ar wahân i amaethyddiaeth, mae chwarela (llechi yn ardal Bethesda; gwenithfaen ym 
Mhenmaenmawr) a thwristiaeth (yn enwedig ar hyd y cyrion gogleddol a Dyffryn Conwy) a 
choedwigaeth wedi bod yn brif gynheiliaid i economi'r ardal. 


 Mae traddodiadau, enwau lleoedd a straeon nodedig, a fynegir yn bennaf trwy'r Gymraeg, yn 
animeiddio'r dirwedd ddiwylliannol. Mae yna dreftadaeth fywiog o farddoniaeth a rhyddiaith 
Gymraeg. 


2.   CYDWEITHIO A PHARTNERIAID PROSIECT: 


Mae Partneriaeth Tirwedd Carneddau yn cynnwys tri ar hugain o sefydliadau: 


Y Bartneriaeth Graidd: APCE (partner arweiniol), Cadw, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chymdeithas Eryri. 


Y Bartneriaeth Ehangach: RSPB, Amgueddfa a Chymdeithas Hanesyddol Penmaenmawr, 
Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, Cwmni Adfywio Abergwyngregyn, Partneriaeth Ogwen, Pont 
Cymru, Plantlife Cymru, Cyngor Mynydda Prydain, Undeb Ffermwyr Cymru, Undeb Cenedlaethol 
yr Amaethwyr, Prifysgol Bangor, Prifysgol Sheffield, Gwynedd Archaeolegol Ymddiriedolaeth, 
Partneriaeth Awyr Agored, Eryri Bywiol, Cyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a 
Chymdeithas Merlod y Carneddau 


3.   PECYN ARIANNU ac AMSERLEN: 


Cymeradwywyd cais rownd 2 ar gyfer cyflwyno'r Cynllun Partneriaeth Tirwedd gan Gronfa 
Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn haf 2019. Yn dilyn gwaith datblygu pellach, dyfarnwyd 
caniatâd ffurfiol i ddechrau ym mis Ionawr 2020. Penodwyd Rheolwr y Cynllun ym mis Chwefror 
2020 a chychwynnodd pedwar o swyddogion prosiect newydd yn eu swydd ym mis Mehefin 2020: 
Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned, Swyddog Cyfathrebu a Dehongli, Swyddog Cefnogi'r Cynllun a 
Chynorthwyydd Gweinyddol. Maent yn ymuno â Rheolwr y Cynllun a'r Swyddog Adnoddau 
Naturiol, mae 50% o'i amser wedi'i neilltuo i Gynllun Partneriaeth Tirwedd Carneddau.  
Cynlluniwyd y Cynllun Partneriaeth Tirwedd i fod yn gynllun pum mlynedd, a fydd yn dod i ben ym 
mis Rhagfyr 2025. Oherwydd effaith Covid-19, mae amserlen y prosiect yn cael ei hadolygu'n 
gyson ac mae'r egwyddor o ymestyn amser wedi'i thrafod gyda swyddogion grant. Mae hyd yr 
estyniad i'w gadarnhau, unwaith y bydd effaith lawn Covid-19 yn glir. Mae swyddogion yn gweithio i 
gyflawni prosiectau yn erbyn yr amserlen wreiddiol, fel sy'n bosibl ac mae cynnydd da iawn yn cael 
ei wneud. Yn anochel, mae Covid-19 yn cael effaith barhaus ar allu'r Bartneriaeth i gyflawni rhai 
prosiectau. 
 
O ganlyniad, mae'r gyllideb hefyd yn cael ei hadolygu'n rheolaidd. Ariennir y Cynllun Partneriaeth 
Tirwedd fel a ganlyn: 
 


Grantiau Cyfalaf a Gweithgaredd APCE £197,750 


Gwasanaeth Treftadaeth Ddiwylliannol APCE £10,000 


Cytundebau a grantiau cyfalaf Llywodraeth Cymru, Cadw a CNC £572,500 


Cynllun y Grid Cenedlaethol (Menter Gwella Tirwedd) (MGT) £400,000 


Dŵr Cymru £10,000 


Scottish Power £82,000 


Amser staff mewn nwyddau / trwy garedigrwydd £647,196 


Amser gwirfoddol mewn nwyddau / trwy garedigrwydd £453,628 


Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol £1,719,500 
  


Cyfanswm £4,170,776 
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4.   FFIT STRATEGOL ac ALLBYNNAU:   


Disgrifiwch sut mae’r prosiect yn cysylltu ac yn cyflawni yn erbyn dogfennau strategol 
allweddol e.e. CRhPC, Cynllun Corfforaethol, Polisïau LlC: 
 
Disgrifiwch sut mae’r prosiect yn cysylltu ac yn cyflawni yn erbyn dogfennau strategol 
allweddol e.e. CRhPC, Cynllun Corfforaethol, Polisïau LlC: 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015: Mae'r prosiect yn cyflawni egwyddorion y 
ddeddf yn y ffyrdd a ganlyn: 
1. Cymru lewyrchus: bydd y prosiect yn cyfrannu at yr economi leol trwy gomisiynu contractwyr 


lleol mewn amrywiol sectorau - cadwraeth, mynediad, y celfyddydau, addysg, ayyb.  
2. Cymru gydnerth: mae'r prosiect yn gwella cyflwr ein treftadaeth ac yn darparu hyfforddiant a 


chyfleoedd i bobl sy'n byw ac yn gweithio yn ardal y Cynllun. Mae'r ymdrechion hyn yn 
cyfrannu at les cymunedol a cydnerthedd cymdeithasol.  


3. Cymru fwy cyfartal: mae'r prosiect yn darparu cyfle cyfartal i bob aelod o'r gymuned leol i 
gymryd rhan yn y prosiect ac elwa ar ganlyniadau iechyd a lles o ganlyniad i gyfranogi. Mae'r 
cynllun wedi nodi sawl grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol gan gynnwys pobl ddi-waith, pobl 
ifanc a phobl anabl a'i nod yw eu cynnwys mewn prosiectau trwy gydol cyfnod y Cynllun.   


4. Cymru iachach: bydd y prosiect yn cefnogi cyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn 
gweithgareddau treftadaeth a chyfleoedd gwirfoddoli y gwyddys eu bod yn gwella lles 
cyfranogwyr. 


5. Cymru o gymunedau cydlynol: mae'r prosiect yn rhoi cyfle i drigolion ardal y Cynllun fod yn 
weithgar yn eu cymuned a darganfod nodweddion a rhannau o'u treftadaeth a oedd gynt yn 
anghyfarwydd iddynt. Bydd y prosiect yn cefnogi sefydliadau angor cymunedol, fel ysgolion a 
sefydliadau gwirfoddol i barhau â'u gwaith o adeiladu cymuned gydlynol.  


6. Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg lewyrchus: mae'r prosiect yn cefnogi pobl i 
ymgysylltu â diwylliant, i ddatblygu eu sgiliau ac yn hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg trwy'r holl 
weithgareddau. 


7. Cymru sy'n gyfrifol yn fyd-eang: mae'r prosiect yn defnyddio cadwyni cyflenwi lleol a 
chynaliadwy ac yn dilyn arfer gorau o ran adeiladu cynaliadwyedd. 


 
Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016: mae'r prosiect yn cyflawni nodau'r ddeddf trwy 
gofnodi enwau lleoedd (trwy'r prosiect Lleisiau ac Enwau Lleoedd y Carneddau) a bydd yn 
cyfrannu'r data hwn i'r Gofrestr Enwau Lleoedd Cenedlaethol. 
 
Cynllun Eryri: mae'r prosiect yn cefnogi cadwraeth a mynediad at nifer o rinweddau arbennig Parc 
Cenedlaethol Eryri, gan gynnwys Cydlyniant Cymunedol, Bywiogrwydd yr Iaith Gymraeg, 
Ysbrydoliaeth i'r Celfyddydau a Thirweddau Hanesyddol. Mae'r prosiect yn cynorthwyo i gyflawni 
gweledigaeth Cynllun Eryri trwy wella ein treftadaeth gyfoethog, a gwella lles Cymru. Bydd y broses 
werthuso ffurfiannol y bydd y Cynllun Treftadaeth Tirwedd yn ei defnyddio er mwyn gwerthuso 
cynnydd a'r Cynllun cyfan, yn cynnwys cyflawni yn erbyn gweledigaeth, nodau a chanlyniadau 
Cynllun Eryri. 


5.   RISGIAU POSIBL A MESURAU LLINIARU:  
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6.   YMGYSYLLTU, YMGYNGHORI etc.:  


Cynhaliwyd gweithdy wedi'i hwyluso (ar nodau, strwythur a chynnwys y cynllun) gyda 30 o 
unigolion o'r sefydliadau Partneriaeth. Fel rhan o'r cam datblygu, ffurfiwyd sawl gweithgor, gan 
ddod â gwybodaeth arbenigol i mewn gan y Partneriaid a rhanddeiliaid eraill. Y rhain oedd: addysg 
a phobl ifanc; treftadaeth ddiwylliannol; amgylchedd hanesyddol; amgylchedd naturiol; mynediad; 
cyfathrebu a dehongli a; sgiliau a hyfforddiant. 
 
Cynhaliwyd ymgynghoriad eang trwy gydol y cyfnod datblygu trwy fynychu digwyddiadau 
cyhoeddus (sioe amaethyddol Dyffryn Ogwen, marchnad Bethesda), cynhaliwyd sesiynau galw 
heibio cyhoeddus (6 sesiwn mewn lleoliadau o amgylch ardal y cynllun), holiadur (wedi'i hyrwyddo 
trwy'r cyfryngau cymdeithasol) a sesiynau galw heibio a chyfleoedd i fapio ymweliadau â ffermwyr 
(3 sesiwn mewn gwahanol leoliadau). Ymgynghoriad wedi'i dargedu: cyfarfodydd pwnc-benodol 
gyda rhanddeiliaid (sefydliadau ac unigolion); ymgynghoriad gyda chynrychiolwyr rhanddeiliaid 
cymunedol gan ymgynghorydd cynllun datblygu cynulleidfa; ymgynghori â'r holl ysgolion cynradd 
ac uwchradd lleol; Sesiwn galw heibio arbenigwyr amgylchedd naturiol; Opsiwn llwybr amgen 
Cylchdaith Cwm Anafon; cyflwyniad a thrafodaeth gyda darparwyr gweithgareddau awyr agored 
yn Symposiwm Amgylchedd Mynydd yn y Ganolfan Chwaraeon Mynydd Genedlaethol, Capel 
Curig; cyflwyniad i'r Fforwm Mynediad Lleol (gogledd Eryri); cyswllt â chynghorwyr sir a 
chymuned; cyflwyniad a thrafodaeth yng nghyfarfodydd Cymdeithasau Pori Abergwyngregyn a 
Llanfairfechan a Chymdeithas Merlod y Carneddau; staff o brifysgolion Aberystwyth, Bangor a 
Sheffield (amgylcheddau hynafol, gwyddoniaeth gymunedol, tirweddau archeolegol). 
 
Sesiynau peilot a pharatoadol wedi'u gwerthuso: hanes llafar; Gweithgareddau'r Carneddau gyda 
grŵp o Geidwaid Ifanc; cadwraeth heneb archeoleg gymunedol (clirio eithin); Rhaglen profiad a 
gweithgaredd awyr agored ymarferol grŵp 'Groundworks North Wales' ‘Cymunedau ar gyfer 
Gwaith / Communities for Work’; peilot recordio archeoleg BAC Cymru 6ed dosbarth; gweithdy 
peilot hyfforddiant lidar cymunedol. 


 


Mae ymgynghori ac ymgysylltu yn parhau yn ystod y cam cyflawni. Mae'r holl bartneriaid wedi cael 


eu hail-gyflogi cyn lansio'r Cynllun ganol mis Hydref. 


 


 


RISK DESCRIPTION IMPACT DESCRIPTION
IMPACT 


LEVEL


PROBABILITY 


LEVEL


PRIORITY 


LEVEL
STATUS MITIGATING ACTIONS PROGRESS OWNER


What might go wrong  How the event could impact scheme outcomes
Impact if it 


happens


Likelihood of 


happening


Address 


highest first


Change in 


priority level
What can we do / What might we have to do to stay on top of it? What has been done to mitigate the risk? Who's responsible


Ongoing disruption to 


scheme activity due to social 


distancing measures


Scheduled activities delayed or postponed.


Fewer opportunities for staff/volunteer involvement 


in group-based physical activities.


Additional resources (staff time, budget) required to 


plan and deliver alternative activities. 


5 4 20


Scope out alternative arrangements / opportunities.  Postpone 


activities where there is no feasible alternative. 


Ensure early and regular communication between delivery partners 


and scheme manager of potential risks and impacts to timetable, 


cost or scope of projects.  


Ensure early and regular communication between scheme 


manager, Core Group and funders of potential risks and impacts 


on  timetable, cost or scope of scheme as a whole.


Meetings held with project partners to 


discuss plans/timetable/alteratives.


Partnership updates - monthly/bimonthly?


Core Group agreed to meet on a 6-weekly 


basis.


Scheme Manager


Recession, unemployment or 


match funding pull-back
Reduced capacity to deliver scheme objectives. 5 4 20


Ensure early communication of potential risks and impacts 


between key partners, Scheme Manager and funders. Ensure all 


partners continue to prioritise and understand the long term value 


the scheme will bring to the area.


Discussions ongoing.


Formal launch event planned to engage key 


stakeholders.


Partnership Board


Disruption to supply chains 


(external) and/or resources 


(internal/external)


Delay to schedule.


Reduced capacity.
5 3 15


Ensure early and regular communication between delivery partners 


and scheme manager of potential risks and impacts to timetable, 


cost or scope of projects.  


Communication & Interpretation Officer role 


increased from 0.6FTE to full time.
Scheme Manager


Full social distancing 


measures ('lockdown') re-


imposed


Disruption to ongoing activities and/or unknown 


length of delay to scheduled activities (including 


seasonally-dependent work)


5 3 15
Keep up-to-date on trends and Government guidelines.  Ensure 


early and regular communication as above.
In progress Scheme Manager


Increased footfall and 


recreational activity in the 


area


Positive impacts: 


Increased opportunities for engaging people


Negative impacts: 


Potential lack of awareness of sensitive areas / 


irresponsible behaviour


4 3 12


Use strength of partnership to develop key messages and adopt 


communication strategy that promotes the special qualities of the 


Carneddau and encourages safe/responsible enjoyment of the 


outdoors.


Comms protocol and short film in 


development


Wider issue being addressed across 


Snowdonia e.g. 'tread lightly' campaign


Communication & 


Interpretation 


Officer


Scheme staff, contractors, 


volunteers or participants 


contracting the virus during 


project activity


Legal implications? 5 2 10


Ensure full training of responsible staff on conducting COVID-19 


risk assessments and on-site safety protocols.


Ensure all reasonable safety measures have been put in place for 


the activity to go ahead safely, including conducting a risk 


assessment and approval by a named responsible officer.


Ensure all staff, contractors and volunteers are aware of the risks 


and their responsibilities in minimising those risks.


Working safely with volunteers' workshop to 


be delivered in October.


Operational Guidance for partners in prep. 


Legal advice sought on liabilities.


Scheme Manager


Reduced staff wellbeing / 


productivity due to 


challenging remote-working 


conditions


Delay to schedule. 5 2 10
Ensure early and regular communication amongst staff and line 


managers.  Encourage kindness and compassion.
Regular communication in place. Scheme Manager
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7.  CYFLAWNWYD HYD YMA: 


Cyllid:  
Oherwydd Covid-19, mae Ofgem a'r Grid Cenedlaethol wedi gohirio agor ac asesu 


amrywiol ffenestri cyllido MGT. Mae swyddogion yn monitro'r sefyllfa'n agos ac yn 


parhau i weithio gyda chynrychiolwyr Ofgem a'r Grid Cenedlaethol i geisio canlyniad 


cadarnhaol. Serch hynny, mae swyddogion hefyd yn ymchwilio i opsiynau cyllido 


eraill er mwyn sicrhau nad yw'r Cynllun yn dioddef bwlch cyllido.  


Targedau 


Strategol: 


Mae data wedi cael ei gipio drwy'r prosiect Lidar. 


Ar hyn o bryd, bwriedir i'r prosiect archeoleg gymunedol Bwyeill Neolithig fynd yn ei 


flaen ym mis Hydref 2020. Mae'r trefniadau wedi'u hadolygu a'u haddasu i 


adlewyrchu canllawiau Llywodraeth Cymru i gyfyngu ar ledaeniad Covid-19.  


Timescale: 
Gweler 3 uchod.  


 


 


Risgiau a 


Lliniaru: 


 


Gweler 5 uchod. 


8.   STRATEGAETH YMADAEL: 


Nod y Bartneriaeth yw sicrhau y bydd y ffyrdd o weithio a ddatblygwyd yn ystod y cyfnod 
datblygu yn cael eu mabwysiadu gan grwpiau cymunedol a phob sefydliad partner. Trwy 
brosiectau meithrin gallu, nod y Cynllun yw sicrhau y bydd gan sefydliadau ledled ardal y 
Cynllun y sgiliau, y profiad a'r hyder i ymgymryd â phrosiectau treftadaeth eu hunain yn y 
dyfodol.  


 


9.   UNRHYW FATER PERTHNASOL ARALL: 
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                                                                         EITEM RHIF 14 
   
CYFARFOD: 


Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 


 
DYDDIAD:  


 
18 Tachwedd, 2020 


 
TEITL Y PROSIECT: 
 


 
PARTNERIAETH NATUR LEOL ERYRI 


 
TEITL Y PROSIECT: 
 


 
Swydd Wag ar Hyn o Bryd 


 
PWRPAS: 
 


  
Rhoi gwybod i’r Aelodau am gynnydd y prosiect hyd yma a 
rhoi cyfle i’r Aelodau drafod a chraffu 


 
 


1.   RHESYMEG BRIFF / CEFNDIR: 


Mae Partneriaeth Natur Leol Eryri wedi'i sefydlu fel rhan o brosiect ledled Cymru i greu dull 
cydweithredol o ddiogelu, gwella ac adfer bioamrywiaeth yn sgil yr argyfwng 
bioamrywiaeth. Ei nod yw gwneud gwahaniaeth cynaliadwy, tymor hir i atal a gwrthdroi 
dirywiad yr amgylchedd naturiol, fel y manylir yng Nghynllun Gweithredu Adfer Natur a'r 
Polisi Adnoddau Naturiol, trwy ddefnyddio egwyddorion Rheolaeth Gynaliadwy o 
Adnoddau Naturiol (RhCAN) i harneisio adnoddau cyfunol cymunedau, gwirfoddolwyr, cyrff 
cyhoeddus a busnesau (y tu hwnt i gynulleidfaoedd traddodiadol) i gymryd camau 
cydweithredol gwybodus sy'n seiliedig ar dystiolaeth ym Mharc Cenedlaethol Eryri. 


Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru trwy CGGC / WCVA a Phartneriaeth Natur Leol 
Cymru (PNLl) gan ddefnyddio'r cyllid ariannu Galluogi Adnoddau Natur a Lles. 


2.   CYDWEITHIO A PHARTNERIAID PROSIECT: 


Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gweithredu fel y sefydliad cynnal y mae PNLl 
Eryri wedi ymgorffori ynddi. Ar hyn o bryd mae'r bartneriaeth ei hun yn cynnwys dros 30 o 
unigolion sy'n cynrychioli cyrff anllywodraethol amgylcheddol amrywiol (megis 
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a'r RSPB), 
grwpiau cymunedol (fel Partneriaeth Ogwen a Bywyd Gwyllt Glaslyn) a sefydliadau a 
grwpiau anhraddodiadol (megis Iechyd Cyhoeddus Cymru a Hafal). Mae APCE hefyd yn 
aelod gwerthfawr o'r bartneriaeth. 


Mae PNLl Eryri eisoes wedi cydweithredu ar sawl prosiect hyd yma: gwella mynediad i 
Goed Felin-rhyd a Llennyrch gyda Coed Cadw; 


Prosiect gwella bioamrywiaeth canolfan hamdden Harlech gyda grŵp cymunedol Harlech 
ac Ardudwy; 


Prosiect mynwentydd Byw Eryri gyda YBGGC; 


Gwelliannau i gynefinoedd ystlumod gwarchodfa natur Gwaith Powdwr hefyd gyda 
YBGGC. 
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3.   PECYN ARIANNU ac AMSERLEN: 


Ariennir prosiectau a wneir gan y PNLlE a'i phartneriaid trwy gronfa Galluogi Adnoddau 
Naturiol a Lles (GANLl) Llywodraeth Cymru gyda chyfanswm cyllideb o £7,000 yn cael ei 
hadnewyddu bob blwyddyn ariannol tan ddiwedd blwyddyn 3. Mae edefyn ariannu Lleoedd 
Lleol i Natur o gronfa GANLl wedi cael ei gynnig hefyd i PNLlE ar ffurf dau grant gwerth 
£30,000 yn yr ail flwyddyn, wedi'i rannu'n brosiectau sy'n cwmpasu'r thema “Lleoedd Lleol i 
Natur” a “Gwyrddio'r Ystad Gyhoeddus”. Nid yw'n hysbys a fydd yr edefyn hwn o'r gronfa 
yn cael ei gynnig yn nhrydedd flwyddyn y prosiect. 


Mae hwn yn brosiect tair blynedd gyda dyddiad dechrau ar 1 Ebrill 2019. Daeth cydlynydd 
PNLlE i'w swydd ar y 6ed o Ionawr 2020. Fel y mae, mae disgwyl i'r prosiect ddod i ben ar 
31 Mawrth 2022. 


4.   FFIT STRATEGOL ac ALLBYNNAU:   


Disgrifiwch sut mae’r prosiect yn cysylltu â, ac yn cyflawni yn erbyn dogfennau strategol 
allweddol e.e. CRhPC, Cynllun Corfforaethol, Polisïau LlC: 
Rhanbarthol: 


- Datganiad Ardal ar gyfer gogledd-orllewin Cymru (Deddf Amgylchedd Cymru 
2016): a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2020, nod y Datganiad Ardal (DA) ar gyfer 
gogledd-orllewin Cymru yw amlinellu'r heriau allweddol sy'n wynebu amgylchedd 
naturiol y rhanbarth sy'n cwmpasu Gwynedd, Mȏn a Chonwy . Mae'r prosiect PNLl 
yn gwneud hyn yn benodol trwy: 
 
 Ailgysylltu Pobl â Natur: gwneir hyn trwy'r amrywiol agweddau ymgysylltu ar 


y prosiect yn ogystal â'r agweddau lles sydd wedi'u hymgorffori yn ein 
prosiectau gwella bioamrywiaeth. 
 


 Cyfleoedd ar gyfer ecosystem gydnerth: mae'r prosiect yn enghraifft dda 
iawn o bartneriaeth yn cydweithio i gynyddu cydnerthedd ecosystemau 
mewn cynefinoedd amrywiol ledled y Parc Cenedlaethol. Bydd y rhain yn 
cael eu hymgorffori yng Nghynllun Gweithredu Adfer Natur (CGAN) Eryri. 


 


 Argyfwng hinsawdd a'r amgylchedd: Bydd y prosiectau a ariennir ac a 
ddatblygwyd gan y PNLlE yn helpu i gyfrannu at liniaru'r ddau argyfwng 
brys hyn. 


 


Rhaid iddo hefyd ymgysylltu â'r Datganiadau Ardal mewn cymaint o ffyrdd â phosibl a 
helpu i lywio datblygiad y DA yn y dyfodol trwy fewnbwn a chreu prosiectau.  
 


- Bydd Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Eryri (CGBLl) (yn cael ei ddisodli 
gan CGAN Eryri o dan y PNLlE).  


Cenedlaethol: 
- Cynllun Adfer Natur Cymru: 


 
 Amcan 1: Ymgysylltu a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth i ymgorffori 


bioamrywiaeth wrth wneud penderfyniadau ar bob lefel; 
 Amcan 2: Diogelu rhywogaethau a chynefinoedd o'r pwys mwyaf a gwella 


eu rheolaeth; 
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 Amcan 3: Cynyddu cydnerthedd ein hamgylchedd naturiol trwy adfer 
cynefinoedd dirywiedig a chreu cynefinoedd; 


 Amcan 4: Mynd i'r afael â phwysau allweddol ar rywogaethau a 
chynefinoedd. 


 
- Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 


 Cymru gydnerth: trwy ddiogelu rhywogaethau a chynefinoedd yn y Parc 
Cenedlaethol trwy ymwybyddiaeth, creu polisi a buddsoddi. 


 Cymru iachach: trwy ymgorffori lles a gweithgaredd corfforol mewn 
prosiectau PNLl yn ogystal â gwahodd aelodau allweddol yn y maes i 
eistedd ar y bartneriaeth e.e. Iechyd Cyhoeddus Cymru. 


 Cymru o gymunedau cydlynol: trwy ein gwaith gyda gwirfoddolwyr yn 
ogystal â phrosiectau “Lleoedd Lleol i Natur”. 


 Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg lewyrchus: trwy ein 
targedau o ymgorffori'r iaith a'r dreftadaeth Gymraeg yn ein prosiectau 
PNLl. 


 Cymru sy'n gyfrifol yn fyd-eang: trwy godi ymwybyddiaeth o'r materion 
hinsawdd a bioamrywiaeth cyfredol ynghyd â'n hymdrechion i ddiogelu 
rhywogaethau a chynefinoedd. 
 


- Cynllun Gweithredu ar gyfer Peillwyr: 
 
Canlyniad 2: Mae Cymru yn darparu cynefinoedd amrywiol a chysylltiedig â blodau i 
gefnogi ein peillwyr 
Canlyniad 3: Mae poblogaethau peillwyr Cymru yn iach 
Canlyniad 4: Mae dinasyddion ‘Cymru’ yn fwy gwybodus ac yn ymwybodol o bwysigrwydd 
a rheolaeth peillwyr 
 
Trwy gydol ein gwaith gyda phrosiect Mynwentydd Byw Eryri yn ogystal â mewnbwn i 
brosiect cysylltedd cynefinoedd tirlenwi Rheolaeth Gynaliadwy Adnoddau Naturiol, yn 
ogystal â chodi ymwybyddiaeth. 


5.   RISGIAU POSIBL A MESURAU LLINIAROL:  


Mae llawer o'r risgiau wedi codi oherwydd argyfwng Covid-19: 


• Cyllid: Ni fydd cyllid Galluogi Adnoddau Natur a Lles dynodedig PNLlE yn cael ei wario 
oherwydd diffyg gallu i weithredu gyda llawer o weithwyr yn gweithio gartref. Bydd hyn yn 
cael ei liniaru trwy hysbysu PNLl Cymru a bydd yr arian yn cael ei ailddosbarthu trwy'r 
rhwydwaith, gan sicrhau ei fod yn cael ei wario a bod y targedau cyffredinol yn cael eu 
cyflawni.  


• Grantiau: "Lleoedd Lleol i Natur" Mae prosiect Mynwentydd Byw Eryri y tu ôl i'r proffil 
oherwydd diffyg gallu i weithredu y partneriaid cyflawni (mae'r prosiect yn cael ei redeg ar 
y cyd gan y Parc ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru (yn dibynnu ar allu'r 
YBGGC i barhau â phrosiectau o'r fath o dan yr amgylchiadau). 


Bydd y prosiect yn parhau ar hanner ei gapasiti gyda chydlynydd PNLlE yn cyflawni llawer 
o'r gwaith. Ar yr amod y gellir prynu'r holl offer angenrheidiol, yna gall y prosiectau barhau 
i'w llawn allu unwaith y bydd swyddogion YBGGC yn gallu. 


• Targedau: Mae rhai dangosyddion perfformiad allweddol (DPA) personol o dan fygythiad 
fel y gweithgareddau allgymorth cymunedol ar gyfer ail flwyddyn y prosiect. Y gobaith yw y 
bydd y targedau hyn yn cael eu cyflawni erbyn diwedd y prosiect trwy gynyddu nifer y 
gweithgareddau a'r digwyddiadau allgymorth a gynhelir yn y drydedd flwyddyn. Bydd y 
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rhain hefyd yn cael eu hatgyfnerthu gan y targedau cronnus a gyflwynir i Lywodraeth 
Cymru o'r prosiect PNLl yn ei gyfanrwydd. 
Methu â chynhyrchu incwm o 20% erbyn diwedd y tair blynedd. Mae PNLl Cymru yn 
bwriadu adolygu'r targed hwn gan mai'r consensws yn ei gyfanrwydd ar draws y 
rhwydwaith yw bod hyn yn amhosibl i’w gyflawni ac na all y prosiect barhau heb arian 
Llywodraeth Cymru. 


 


 


6.   YMGYSYLLTU, YMGYNGHORI ayyb.:  


Mae sawl targed wedi'u gosod ar gyfer y PNLlE mewn perthynas ag ymgysylltu sy'n 
cwmpasu sefydliadau ac awdurdodau lleol, adrannau yn APCE yn ogystal â chymunedau 
a'r cyhoedd. Mae mwyafrif y targedau ymgysylltu yn cael eu cyflawni er gwaethaf yr 
anhawster a gyflwynwyd yn sgil Covid-19 yn ogystal â CGGC yn recriwtio y cydlynydd i'w 
rôl yn hwyr. Mae taenlenni cofnodi / recordio o'r holl dargedau a gyrhaeddwyd hyd yma ar 
gael ar gais. 


7.  CYFLAWNWYD HYD YMA: 


Cyllid:  Hyd yma, mae'r prosiect wedi derbyn yr arian a ganlyn: 
Mae APCE yn cyfrannu amser staff mewn nwyddau at y prosiect gan staff yr 
adran Gadwraeth (swyddog coed a choetir, uwch ecolegydd a Phennaeth 
Gwasanaeth) ac mae ganddynt gyfraniad cyllid cyfatebol o £10,000 o arian 
parod sy'n seiliedig ar gyllideb gwaith cyfalaf yr adran. 
£7,000 ar gyfer blwyddyn 1 i ariannu prosiectau a gweithgareddau PNLl: 
ffrwd ariannu GANLl a gafwyd gan CGGC a PNLl Cymru. 
- £ 7,000 ar gyfer blwyddyn 2 i ariannu prosiectau a gweithgareddau PNLl: 
ffrwd ariannu GANLl a gafwyd gan CGGC a PNLl Cymru. 
- Grant “Lleoedd Lleol i Natur” gwerth £30,000 ar gyfer blwyddyn 2: Ffrwd 
ariannu GANLl a roddwyd gan Lywodraeth Cymru. 
- Grant “Gwyrddo'r Ystad Gyhoeddus” gwerth £30,000 ar gyfer blwyddyn 2: 
Ffrwd ariannu GANLl a roddwyd gan Lywodraeth Cymru 


Targedau 
Strategol: 


 
Mae'r prosiect yn parhau i fod ar y trywydd iawn i gyflawni'r targedau cronnol 
unigol a ddynodwyd erbyn diwedd y tair blynedd. Efallai y bydd y targedau ar 
gyfer yr ail flwyddyn yn disgyn yn brin, yn enwedig targedau fel 
gweithgareddau allgymorth cymunedol oherwydd y cyfyngiadau a gyflwynir 
gan Covid-19. Y gobaith yw y bydd y targedau hyn yn cael eu cyflawni erbyn 
diwedd y prosiect trwy gynyddu nifer y gweithgareddau a'r digwyddiadau 
allgymorth a gynhelir yn y drydedd flwyddyn. 
 


Amserlen: 3 blynedd yn dechrau o'r 1af o Ebrill 2019, gan ddod i ben ar 31 Mawrth 
2022. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw gynlluniau i ymestyn y prosiect y tu hwnt 
i'r dyddiad hwn. 


Risgiau a 
Lliniaru: 


 
Gweler uchod. 
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8.   STRATEGAETH YMADAEL: 


Ein cyfrifoldeb ni yw pob PNLl unigol i sefydlu ei strategaeth ymadael ei hun. Yn 
ddiweddar, daeth yr PNLlE o dan bartneriaeth APCE Fforwm Eryri fel is-bartneriaeth i 
helpu i gyrraedd targedau bioamrywiaeth y fforwm ei hun. Ar ddiwedd yr amserlen tair 
blynedd a osodwyd ar y prosiect PNLl, bydd y bartneriaeth yn parhau o dan arweinyddiaeth 
Angela Jones, Rheolwr Partneriaeth APCE i sicrhau hirhoedledd y gwaith a wnaed eisoes 
gan PNLlE. 
Bydd datblygu CGAN Eryri yn sicrhau y bydd gan wahanol aelodau'r bartneriaeth 
fframwaith i seilio prosiectau bioamrywiaeth arno yn y dyfodol. Bydd dogfennau a 
gynhyrchwyd eisoes yn sefydlu cyfansoddiad y bartneriaeth hefyd yn darparu strwythur ac 
arweiniad ar gyfer rhedeg y PNLlE yn y dyfodol. 


9.   UNRHYW FATER PERTHNASOL ARALL: 
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       EITEM RHIF 14 


CYFARFOD: PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU 


DYDDIAD: 18fed o Dachwedd 2020 


TEITL: CRhC MAWNDIROEDD CYMRU 


AWDUR: Rachel Harvey 


PWRPAS: Rhoi gwybod i'r Aelodau am gynnydd y prosiect hyd yma a 
rhoi cyfle i'r Aelodau drafod a chraffu 


1. RHESYMEG BRIFF / CEFNDIR:


Bydd y prosiect hwn yn helpu i gyflawni targed Gweinidogol 2020 i ddod â mawndiroedd o dan 
reolaeth gynaliadwy. 


Gwneir hyn trwy weithredu cydgysylltiedig sy'n sicrhau nifer o fuddion amgylcheddol trwy 
gydweithredu â mecanweithiau presennol, gwaith cyfalaf sy'n targedu'n benodol y sectorau ‘anodd 
eu gwneud’ o ran adfer mawndir, gan arwain at reoli cynaliadwy tymor hwy a gefnogir trwy dalu am 
wasanaethau ecosystem (TGE). Bydd gweithgareddau beirniadol eraill yn arwain at ddulliau mwy 
cydgysylltiedig a chydlynol sy'n ymwneud â chyllid allanol, hyfforddiant, addysg, caffael TGE, 
gweithgareddau monitro ac ymchwil sy'n berthnasol i fawndiroedd Cymru 


2. CYDWEITHREDIAD A PHARTNERIAID Y PROSIECT:


Mae'r prosiect yn cynnwys 10 amcan allweddol, ac mae nifer ohonynt yn cynnwys cydweithredu â 
phartneriaid prosiect. Rydym yn gweithio gyda:  


- CNC ar y rhan fwyaf o'r amcanion allweddol i: greu offerynnau blaenoriaethu ar gyfer
categoreiddio a chofnodi adfer mawndir ledled Cymru, i adfer mawndir ledled Cymru, a
datblygu hyfforddiant ar fawndiroedd ar gyfer contractwyr.


- Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn, prosiect Pumlumon TGE CRhC a phartneriaid
cysylltiedig i ddatblygu a deall strategaeth talu am wasanaethau ecosystem (TGE ) ar gyfer
mawndiroedd Cymru.


- Llu o berchnogion tir, rheolwyr a sefydliadau, megis RSPB, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol,
cymunedau ffermio lleol i adfer mawndir ledled Cymru


- Tîm Rhaglen mawndir yr IUCN i ddefnyddio, hysbysu a datblygu Cod mawndir ac i archwilio'r
defnydd o gyllid y sector preifat ar gyfer adfer mawndir yng Nghymru


- Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Swydd Efrog, Pennine Peat-life, Moors for the Future ac
ymarferwyr mawndir eraill ledled y DU i drafod arfer gorau ac i ddatblygu hyfforddiant
ymarferwyr mawndir


- Ysgolion a chanolfannau addysg lleol, cymunedau lleol ledled Cymru a'r cyhoedd i addysgu a
hysbysu am fawndiroedd ac adfer mawndiroedd


- Canolfan Ecoleg a Hydroleg y DU i ddatblygu protocolau monitro ac i ddatblygu technegau
arsylwi ar y ddaear ar gyfer asesu cyflwr mawndir ledled Cymru


- Prifysgolion Abertawe ac Aberystwyth i archwilio a nodi cyfleoedd a bylchau mewn ymchwil
mawndir ymhellach, ac i gefnogi prosiectau ymchwil israddedig a meistr.
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3.   PECYN ac AMSERLEN ARIANNU: 


Cyfanswm costau'r prosiect yw £924,956, gyda £355,742 wedi'i ddyrannu ar gyfer gwaith cyfalaf. 
100% wedi'i ariannu trwy'r Cynllun Rheoli Cynaliadwy (Llywodraeth Cymru) Cyfanswm costau staff 
yw £295,050 ac mae’r agweddau cyfreithiol a phroffesiynol (e.e. cyrsiau hyfforddi, cyflogi 
ymgynghorwyr i ysgrifennu adroddiadau, mapio, neu ddylunio canllawiau monitro ac ati) yn dod i 
gyfanswm o £123,000. 


Mae gweddill costau'r prosiect yn cynnwys gweinyddiaeth, AD, TG, marchnata a hyrwyddo, teithio 
a thrafnidiaeth, a gorbenion. 


Dechreuodd y prosiect ym mis Awst 2017 ac mae disgwyl iddo gael ei gwblhau ar 31ain Rhagfyr 
2020. Fodd bynnag, oherwydd Covid-19 a gostyngiad yn nifer aelodau staff y prosiect, rydym ar 
hyn o bryd yn gwneud cais am estyniad 3-mis, heb ei ariannu, i 31ain Mawrth 2021. 


4.   FFIT STRATEGOL ac ALLBYNNAU:   


Disgrifiwch sut mae'r prosiect yn cysylltu â, ac yn cyflawni yn erbyn dogfennau strategol 
allweddol e.e. CRhPC, Cynllun Corfforaethol, Polisïau LlC: 
 
Mae'r prosiect yn cysylltu â, ac yn cyflawni yn erbyn y blaenoriaethau rhanbarthol, cenedlaethol a 
rhyngwladol canlynol: 
 
Rhanbarthol: 
- Cynllun Rheoli APCE (2010-15): er ei fod ar fin cael ei ddisodli, mae'r prosiect yn cyflawni yn 


erbyn yr amcanion canlynol fel y'u rhestrir yng Nghynllun Rheoli presennol APCE: 
 


 Amcan 4: Amddiffyn a gwella cynefinoedd a rhywogaethau fel y nodir yn y Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol a holl safleoedd Natura 2000; 


 Amcan 5: Hyrwyddo cysylltedd ecolegol rhwng safleoedd yn Eryri a'i chyffiniau; 
 Amcan 13: Dathlu amrywiaeth a hynodrwydd lleol, gan gynnwys hunaniaeth ieithyddol; 
 Amcan 17: Hyrwyddo dealltwriaeth a mwynhad o rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol; 
 Amcan 18: Hyrwyddo dealltwriaeth a mwynhad o'r iaith Gymraeg a hunaniaeth 


ddiwylliannol. 
- Datganiad Ardal ar gyfer gogledd-orllewin Cymru (Deddf Amgylchedd Cymru 2016): a 


gyhoeddwyd yng ngwanwyn 2020, nod y Datganiad Ardal ar gyfer gogledd-orllewin Cymru 
yw amlinellu'r heriau allweddol sy'n wynebu amgylchedd naturiol y rhanbarth (sy'n 
cwmpasu Gwynedd, Mȏn a Chonwy. Mae'r prosiect yn gwneud hyn yn benodol trwy: 
 


 Ailgysylltu Pobl â Natur: gwneir hyn trwy amrywiol agweddau ymgysylltu'r prosiect; 
 Cyfleoedd ar gyfer ecosystem gydnerth: mae'r prosiect yn enghraifft dda iawn o bartneriaeth 


yn cydweithio i gynyddu cydnerthedd ecosystemau yng nghynefinoedd targed y prosiect; 
 Cefnogi rheoli tir yn gynaliadwy: trwy weithio ochr yn ochr â pherchnogion tir ac 


asiantaethau statudol i ddarparu rheolaeth gynaliadwy hirdymor ar goetiroedd brodorol yn y 
rhanbarth. 
 


- Cynllun Llesiant Gwynedd a Môn 2018 (Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 
2015): mae hyn yn nodi diogelu'r amgylchedd naturiol, diogelu'r Gymraeg, a hyrwyddo'r 
defnydd o adnoddau naturiol i wella iechyd a lles fel rhai o'r materion allweddol y mae 
trigolion y ddwy ardal am eu gweld yn cael eu blaenoriaethu. Credwn fod ein prosiect yn 
ymdrin ag elfennau o'r tair blaenoriaeth trwy gymryd camau i adfer a gwella 
ecosystemau lled-naturiol, trwy gefnogi busnesau a chontractwyr lleol, y mwyafrif helaeth 
ohonynt yn lleol a llawer o Gymry yn siarad, a thrwy gynnig gwell mynediad i'w 
ddefnyddio gan y gymuned leol ac ymwelwyr. 
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Cenedlaethol: 
 
- Cynllun Adfer Natur Cymru: 
 


 Amcan 1: Ymgysylltu a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth i ymgorffori bioamrywiaeth wrth 
wneud penderfyniadau ar bob lefel; 


 Amcan 2: Diogelu rhywogaethau a chynefinoedd o'r pwys mwyaf a gwella eu rheolaeth; 
 Amcan 3: Cynyddu cydnerthedd ein hamgylchedd naturiol trwy adfer cynefinoedd dirywiedig 


a chreu cynefinoedd; 
 Amcan 4: Mynd i'r afael â phwysau allweddol ar rywogaethau a chynefinoedd (gan gynnwys 


IAS); 
 Amcan 6: Rhoi fframwaith llywodraethu a chefnogaeth ar gyfer cyflawni ar waith. 


 
- Polisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru: mae’r ddogfen bolisi hon yn nodi ‘gwella 


cydnerthedd ecosystem’ a ‘newid yn yr hinsawdd a’r dirywiad mewn amrywiaeth fiolegol’ fel 
dwy o’r prif heriau amgylcheddol y mae angen mynd i’r afael â hwy yng Nghymru. Mae ein 
Prosiect yn cyflawni'n uniongyrchol yn erbyn y ddau trwy gynyddu cydnerthedd ecosystemau, 
a gwella amrywiaeth fiolegol yn y cynefinoedd a dargedir. 


 
O ran Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, 
gweler y manylion uchod ar sut rydym yn cyflawni'r rhain ar lefel leol / ranbarthol. 
 
Rhyngwladol:  
 
- Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol (1992): a elwir hefyd yn Gonfensiwn Rio, mae gan y 


confensiwn hwn dri phrif nod, ac un ohonynt yw cadwraeth amrywiaeth fiolegol. Mae'r Prosiect 
yn cyflawni'n uniongyrchol yn erbyn y nod hwn. 


 
- Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig: mae hyn yn cynnwys 17 nod, gyda'r 


Prosiect yn cyflawni'n uniongyrchol yn erbyn nod 15; Bywyd ar Dir. Diffinnir y nod hwn fel 
‘ceisio amddiffyn, adfer a hyrwyddo defnydd cynaliadwy o ecosystemau daearol, rheoli 
coedwigoedd yn gynaliadwy, brwydro yn erbyn anialwch, ac atal a gwrthdroi dirywiad tir a 
rhwystro colli bioamrywiaeth.’ 


 


5.   RISGIAU POSIBL A MESURAU LLINIAROL:  


Risg Lliniaru 


Allbwn 1: datblygu offeryn blaenoriaethu yn seiliedig 
ar ddata adfer mawndir yn y gorffennol. Anhawster cael 
data gan bartneriaid prosiect a rhanddeiliaid. 


Gweithio'n agos â CNC a phartneriaid yn gynnar yn y 
broses i sefydlu ac adeiladu data a phennu meini prawf. 
Defnyddio data APCE fel peilot. 


Allbwn 2: datblygu strategaeth TGE. Problemau wrth 
ymgysylltu â grwpiau CRhC TGE eraill a grwpiau TGE ac 
arbenigwyr y tu hwnt i CRhC, gyda dyblygu ymdrech a 
chystadleuaeth o bosibl i gael sylw gan y sector breifat, 
gan arwain at dderbyn negeseuon cymysg gan y sector 
hwnnw â risgiau enw da cysylltiedig. 


Datblygu perthnasoedd gwaith agos mewn gwir ysbryd 
cydweithredu a'u ffurfioli trwy'r MC. Defnydd llawn o 
rwydweithiau a chysylltiadau sefydledig. Ymchwilio i 
gymwysterau a phrofiad o gynnull grwpiau arbenigol 
mewn amrywiol feysydd. 


Allbwn 3: adfer mawndiroedd. Oedi sydd a wnelo cae; 
caniatâd, tywydd, amodau a chyfyngiadau eraill, gan 
arwain at fawndiroedd ddim yn cael eu hadfer.  Rhaid 
cynnal gwaith adfer mawndir yn ystod misoedd yr hydref / 
gaeaf ar y rhan fwyaf o fawndiroedd oherwydd bod adar 
yn bridio yn yr haf. 


Datblygu perthynas waith dda gyda pherchnogion tir, 
rheolwyr tir a CNC a hysbysu unrhyw randdeiliaid yn 
llawn yn gynnar yn y broses. Dechrau gweithio'n gynnar 
yn yr hydref i osgoi'r gwaethaf o dywydd y gaeaf, neu 
hysbysu contractwyr am risgiau tywydd gwael ac 
amodau. 


Allbwn 4: Cymhwyso a hyrwyddo'r Cod mawndir. 
Anhawster ‘gwerthu’ y cod mawndir i berchnogion tir a 
rheolwyr, felly’n methu targed prosiect safleoedd mawndir. 


Egluro'n llawn y cod mawndir i dirfeddianwyr yn gynnar 
yn y broses, cynnal digwyddiadau ymgysylltu i 
dirfeddianwyr a rhanddeiliaid, yn ystyried unrhyw 
faterion neu bryderon i adrodd yn ôl i'r IUCN ac i drafod 
gyda Llywodraeth Cymru. 
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Allbwn 5: nodi a datblygu bidiau cyllido ar gyfer adfer 
mawndir a buddion amgylcheddol lluosog. Ni all staff y 
prosiect ddefnyddio mecanweithiau cyllido priodol i 
weithredu prosiectau a ddatblygwyd trwy'r rhaglen. 


Mae amnewidion domestig ar gyfer ffrydiau cyllido'r UE yn 
methu â chefnogi'r mecanweithiau gofynnol i adfer 
mawndir 


Gostyngir yr effaith trwy ddefnyddio gwybodaeth am 
feini prawf cyllido i ddylanwadu ar ddatblygiad prosiect 
lle bo hynny'n briodol. Byddai sicrhau bod staff y 
prosiect yn ddigon gwybodus am feini prawf cyllidwyr 
hefyd yn helpu i leihau'r effaith bosibl. 


Defnyddio'r prosiect i ddangos buddion lluosog adfer 
mawndir i annog datblygu mecanweithiau cyllido 
domestig newydd, a sicrhau bod mecanweithiau 
datblygedig yn ymgorffori'r camau sy'n ofynnol i adfer 
mawndir. 


Allbwn 6: cynllun ymgysylltu ar gyfer sicrhau 
buddsoddiad gan y sector preifat (a hyrwyddo'r Cod 
Mawndir). Diffyg ymgysylltiad gyda rheolwyr tir a / neu'r 
sector busnes mewn mecanweithiau TGE ac yn benodol y 
Cod mawndir. 


Trwy ymgysylltu â rheolwyr tir a busnesau a 
chyfathrebu'r her mawndir rydym yn disgwyl ysgogi 
cefnogaeth ariannol gan y sector breifat. Byddai 
targedu ymdrechion ar rai o brif noddwyr sefydlu ‘enw 
mawr’ yn helpu i ddangos dilysrwydd Cod Mawndir a 
fyddai wedyn yn rhoi hyder i fuddsoddwyr a rheolwyr tir 
eraill. 


Allbwn 7: datblygu hyfforddiant (achrededig) ar adfer 
mawndir. Methu cyflawni siarter / breinlen / achrediad 
safonau o fewn yr amserlen, yn enwedig yng ngoleuni'r 
pandemig Covid-19 . 


Ymgysylltu’n gynnar â sefydliadau achredu (e.e., 
Lantra, Agored Cymru) a cholegau AB wedi'u targedu a 
datblygu dewisiadau amgen rhithwir yn lle cwrs 
hyfforddi wyneb yn wyneb. 


Allbwn 8: ymgysylltu â'r cyhoedd. Diffyg cyfleoedd 
ymgysylltu mewn cymunedau lleol. Diffyg cyfleoedd 
ymgysylltu oherwydd pandemig Covid-19. 


Defnyddio cyfryngau cymdeithasol a threfnu 
digwyddiadau allgymorth cymunedol, er enghraifft gyda 
grwpiau ysgol neu'r cyhoedd. 


Allbwn 9: rhaglen fonitro a gwerthuso. Offer monitro 
mawndir ddim yn cael eu defnyddio. 


Gwasanaethau cyfieithu ddim ar gael / ddim yn addas at y 
diben. 


Cynnal sesiynau hyfforddi diwrnod agored gydag 
ymarferwyr (bydd yn rhaid i hyn fod yn rhithwir 
oherwydd Covid-19). 


Mae gan bartner y prosiect gytundebau fframwaith gyda 
chyfieithwyr sydd wedi arfer gweithio gydag 
adroddiadau a gwybodaeth wyddonol. 


Allbwn 10: cyfleoedd ymchwil. Methu â chael gafael ar 
wybodaeth / data na chydweithio'n effeithiol ag 
academyddion ac ymchwilwyr y tu allan i'r prosiect, gan 
arwain at fylchau mewn gwybodaeth. 


Dechrau cyrraedd allan yn gynnar, a chynnal cyfres o 
ddigwyddiadau a mentrau allgymorth trwy gydol y 
prosiect, er enghraifft cynnal gweithdai yng 
nghynhadledd ICUN neu ehangu sianeli cyfathrebu 
hysbys. 


Prosiect Cyffredinol. Colli staff, methu â chyrraedd y 
targedau. 


Bydd cyfarfodydd staff prosiect rheolaidd a 
chyfarfodydd grwpiau llywio yn cael eu cynnal i gadw'r 
prosiect ar y trywydd iawn a rhoi gwybodaeth i bob 
aelod o staff a phartneriaid y prosiect am gynnydd, 
nodau a materion. Pan fydd aelodau staff y prosiect yn 
cael eu lleihau, bydd partneriaid prosiect yn cynnig 
cymorth pellach i gyflawni'r allbynnau / canlyniadau. 


 


6.   YMGYSYLLTU, YMGYNGHORI ac ati.:  


Trwy gydol y prosiect, cynhaliwyd digwyddiadau ymgysylltu gydag amrywiaeth o grwpiau gan 
gynnwys: ysgolion lleol a grwpiau addysg, y cyhoedd, grwpiau ffermwyr lleol, ymarferwyr mawndir 
ac academyddion. Defnyddiwyd cyfryngau cymdeithasol hefyd trwy gydol y prosiect i hyrwyddo 
adfer mawndir a'r prosiect. 
Wrth gynnal gwaith mawndir ar y safle, mae tirfeddianwyr, rheolwyr tir a rhanddeiliaid i gyd wedi 
cymryd rhan ac wedi cael gwybodaeth yn gynnar, a lle mae safle wedi'i gofrestru ar gyfer y Cod 
mawndir, mae staff y prosiect wedi gweithredu fel cynghorwyr a chysylltiad rhwng tirfeddiannwr a'r 
IUCN / Llywodraeth Cymru. 


7.  CYFLAWNWYD HYD YMA: 


Cyllid:  
Mae cyfanswm o £598,825 (65%) o'r cyllid wedi'i glirio, ond yn ei gyfanrwydd, mae 
94% o'r cyllid wedi'i ymrwymo oherwydd gwaith cyfalaf sydd ar ddod a thaliadau 
terfynol ar sawl contract. Mae Covid-19 wedi lleihau ein gallu i gynnal gwaith a 
rhedeg sesiynau hyfforddi eleni, ond gyda'r estyniad 3 mis arfaethedig rydym yn 
bwriadu gwario'r arian a ddyrannwyd. 
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Targedau 


Strategol: 


Gan fod y prosiect bron â dod i ben, rydym wedi llwyddo i gyrraedd y rhan fwyaf o'n 
targedau prosiect, sy'n cyd-fynd â'r targedau strategol a nodwyd uchod. Er bod 
Covid-19 wedi gohirio rhai o dargedau'r prosiect, rydym wedi dal i lwyddo i gyrraedd 
ein prif dargedau strategol. 


Amserlen: 
Roedd y prosiect hwn i fod i ddechrau ym mis Awst 2017, ond bu oedi wrth i aelodau 
staff gael eu recriwtio a dechrau'r prosiect. Felly, cychwynnodd y gwaith ar y prosiect 
ym mis Chwefror 2018. Oherwydd y dyddiad dechrau gwreiddiol, roedd y prosiect i 
fod i orffen yn wreiddiol ym mis Awst 2020, ond gwthiwyd hyn i fis Rhagfyr 2020 
oherwydd yr oedi cyn dechrau. Ar hyn o bryd rydym yn gwneud cais am estyniad 3 
mis heb ei ariannu hyd ddiwedd Mawrth 2021 oherwydd oedi Covid-19 a gostyngiad 
yng ngallu staff ar y prosiect. 


Risgiau a 


Lliniaru: 


Cafodd y mwyafrif o risgiau a grybwyllwyd uchod eu hosgoi neu eu rheoli'n dda trwy 
gydol y prosiect. Fodd bynnag, ym mlwyddyn olaf y prosiect gadawodd dau aelod o 
staff y prosiect a chawsant eu disodli, gan leihau gallu staff y prosiect. Mae cymorth 
wedi'i ddarparu gan sefydliadau partner, gan gynnwys APCE, i gadw'r prosiect ar y 
trywydd iawn. Roedd Covid-19 yn risg nas rhagwelwyd, sydd wedi effeithio'n ddifrifol 
ar ganlyniadau'r prosiect yn y chwarter diwethaf, boed yn uniongyrchol (ee gorfod 
canslo cyrsiau hyfforddi) neu'n anuniongyrchol (ee staff rhanddeiliaid neu 
sefydliadau partner nad ydynt ar gael neu'n cael eu cyfeirio at brosiectau eraill) . Ni 
fu unrhyw ffordd i liniaru'r risg hon yn yr amserlen gyfredol, felly rydym wedi gofyn 
am estyniad. 


8.   STRATEGAETH YMADAEL: 


Ar ôl cwblhau'r prosiect, bydd gan Gymru set o offer a mecanweithiau hirhoedlog y gellir eu 
defnyddio ar gyfer rheoli ac adfer mawndiroedd yn y dyfodol. 
Mae'r gwaith ar lawr gwlad wedi'i gynllunio i gael cyn lleied o waith cynnal a chadw â phosibl, a 
bydd y rheolwyr tir yn ymgymryd â'r rheini, ni fydd unrhyw gostau tymor hir i'r Awdurdod.  Mae tîm y 
prosiect wedi gostwng i 1 (o 2) yn ystod y prosiect, bydd rheolwr y prosiect yn gweld y prosiect yn 
cael ei gwblhau. 


9.   UNRHYW FATER PERTHNASOL ARALL: 
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        EITEM RHIF 14  


CYFARFOD: PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU APCE 


DYDDIAD: 18fed o Dachwedd 2020 


TEITL: PROSIECT AWYR DYWYLL 


AWDUR: Dani Robertson 


PWRPAS: Rhoi gwybod i'r Aelodau am gynnydd y prosiect hyd yma a 
rhoi cyfle i'r Aelodau drafod a chraffu 


1. RHESYMEG BRIFF / CEFNDIR:


Mae'r Prosiect Awyr Dywyll (y prosiect) bellach yn brosiect 3 blynedd (ar hyn o bryd rydym 18 mis i 
mewn i amserlen y prosiect) i amddiffyn, gwella a hyrwyddo'r Warchodfa Awyr Dywyll o fewn ffin 
APCE. Mae'r prosiect yn ceisio lleihau llygredd golau yn yr ardal trwy weithredu cynlluniau goleuo 
amgen ac addysg y boblogaeth i annog defnydd gwell a doethach o olau ledled y Parc 
Cenedlaethol. 


Defnyddiwyd cyfres o ddigwyddiadau ar raddfa fach a mawr i hyrwyddo'r Warchodfa Awyr Dywyll a 
chyfleu effeithiau llygredd golau. 


Dechreuodd y prosiect ym mis Ionawr 2019 ar ôl i ymgyrch lwyddiannus gael ei harwain gan APCE 
i ennill statws achrededig Gwarchodfa Awyr Dywyll ddiwedd 2015. 


Roedd swyddogion y parc wedi gobeithio y byddai'r cymunedau lleol wedi ‘cydio’ yn y dynodiad ac 
wedi bwrw ymlaen i'w ddefnyddio fel offeryn ar gyfer marchnata, ychwanegu gwerth a chynyddu 
dealltwriaeth fel y gwelwyd ym Mannau Brycheiniog a Pharciau Cenedlaethol eraill sydd â 
dynodiadau tebyg, ond ni wnaeth hyn gael ei wireddu yn Eryri. 


2. CYDWEITHREDIAD A PHARTNERIAID Y PROSIECT:


Datblygodd ac arweiniodd APCE y prosiect ac maent wedi tynnu sylw at y tair AHNE yng Ngogledd 
Cymru - Pen Llŷn, Ynys Môn a Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy fel partneriaid. Cynhelir 
cyfarfodydd chwarterol gyda'r Bartneriaeth. 


Mae cydweithredu pellach wedi’i ddatblygu gyda’r tirweddau dynodedig eraill yng Nghymru, gyda 
‘fforwm’ anffurfiol cryf wedi’i greu i drafod arfer da ac i gefnogi ei gilydd. 


Mae cydweithrediad arall yn dechrau ffurfio rhwng y tirweddau dynodedig ledled y DU, The CPRE, 
Commission for Dark Skies, The Institute for Lighting Professionals, Royal Astronomical Society, y 
Gymdeithas Seryddol Frenhinol a'r Gweithgor Hollbleidiol ar gyfer Awyr Dywyll yn San Steffan.  


3. PECYN ac AMSERLEN ARIANNU:


APCE - £40,000      Bryniau Clwyd - £15,000            Ynys Môn - £15,000 
Cyngor Gwynedd - £10,000       Welsh Government - £47,000 


Nifer y Gyflogaeth Uniongyrchol - 1 Swyddog 


Incwm Ychwanegol - 
Adroddiad dichonoldeb £500 Ysgrifennu erthygl £100 Gwerthu tocynnau ar-lein £518.50 
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Cyllid Ychwanegol: 


 £100K o Danwariant Llywodraeth Cymru 
o Arsyllfa Symudol 50K, ac offer arsylwi (Oedi tan fis Medi ‘20 - Covid) 
o Prosiect Ôl-ffitio Golau 30k (Oedi oherwydd y gadwyn gyflenwi - Covid) 
o Cynigiwyd Cynorthwyydd Digwyddiadau 20k (Oedi oherwydd Covid) y dylid ei 


ddefnyddio i ymestyn contract swyddog Awyr Dywyll 1 oed i oresgyn oedi C19 
 
 


4.   FFIT STRATEGOL ac ALLBYNNAU:   


Disgrifiwch sut mae'r prosiect yn cysylltu â, ac yn cyflawni yn erbyn dogfennau strategol 
allweddol e.e. CRhPC, Cynllun Corfforaethol, Polisïau LlC: 
 
Tawelwch ac unigedd yw un o naw rhinwedd arbennig y Parc, felly mae amddiffyn tywyllwch 
naturiol yn gwella un o'r rhinweddau arbennig hyn. Mae hefyd yn ychwanegu gwerth i'r gymuned, 
trwy uwchsgilio pobl leol i weld y sêr eu hunain, gan roi ymdeimlad cryfach o bwrpas a lle iddynt. 
Hyrwyddir diwylliant a threftadaeth, ansawdd arbennig arall, trwy'r prosiect hwn gydag addysg ar 
gytserau Cymru, cyfranwyr lleol at seryddiaeth a'r gofod, gwybodaeth am hen draddodiadau ac 
arferion megis llywio nefol ar draws tir a môr. Mae'n annog pobl ifanc i ymddiddori mewn pynciau 
STEM yn ogystal â chadwraeth. 
 
Yng Nghynllun Partneriaeth Yr Wyddfa pwynt 5 yw creu ‘profiad ymwelwyr cynaliadwy o’r radd 
flaenaf’. Mae'r Parc Cenedlaethol yn un o ddim ond 13 o Warchodfeydd Awyr Dywyll yn y byd 
gyda'r prosiect wedi cofnodi ymwelwyr yn dod i'r ardal i gael profiad Awyr Dywyll o bob rhan o'r DU, 
Gogledd America, yr Almaen a chanol Ewrop. Gan fod llygredd golau yn fater cynyddol ledled y 
byd, mae Parc Cenedlaethol Eryri yn dod yn safle byd-enwog am ei dywyllwch, wedi'i restru yng 
nghanllaw teithio Lonely Planet fel un o'r 10 safle gorau yn y byd. Yn ddiweddar, amlygwyd gwaith 
PC Eryri yn y Symposiwm Ewropeaidd ar gyfer Awyr Dywyll ym Mayo fel ‘arweinydd y byd’ wrth 
hyrwyddo a gwarchod Awyr Dywyll. 
 
Cynllun Llesiant Gwynedd a Môn 2018 (Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 2015): mae 
hyn yn nodi diogelu'r amgylchedd naturiol, sicrhau'r Gymraeg, a hyrwyddo'r defnydd o adnoddau 
naturiol i wella iechyd a lles fel rhai o'r materion allweddol y mae trigolion y ddwy ardal am eu gweld 
yn cael eu blaenoriaethu. Mae'r prosiect yn ymdrin ag elfennau pob un o'r tair blaenoriaeth hon 
trwy gymryd camau i adfer a gwella ecosystemau sy'n cael eu difetha gan lygredd golau, creu 
amgylchedd iachach i'r boblogaeth leol, a darparu rheswm i fasnach dwristiaeth ddod i Gymru yn 
ystod tymor araf y gaeaf sydd hefyd yn clymu i mewn i Strategaeth LlC ar gyfer Twristiaeth 2013-
20. Mae twristiaeth awyr dywyll yn annog ymwelwyr i aros dros nos, gan leihau'r effaith ar ffyrdd 
gan bobl sy'n ymweld am y dydd a rhoi mwy i'r economi. Mae safleoedd Awyr Dywyll draw o brif 
ardaloedd ‘pot mêl’ y Parc, ac mae hynny'n annog pobl i ymweld ag ardaloedd llai poblogaidd ar 
adegau tawelach. Cyflwynir yr holl ddeunyddiau a gweithgareddau yn ddwyieithog gyda phwyslais 
cryf ar enwau lleoedd Cymreig, diwylliant lleol a straeon seryddiaeth Cymreig. 
Mae datganiad Ardal CNC ar gyfer gogledd-orllewin Cymru (Deddf Amgylchedd Cymru 2016): a 
gyhoeddwyd yng ngwanwyn 2020, nod y Datganiad Ardal ar gyfer gogledd-orllewin Cymru yw 
amlinellu'r heriau allweddol sy'n wynebu amgylchedd naturiol y rhanbarth (sy'n cwmpasu Gwynedd, 
Mȏn a Chonwy. Mae'r prosiect yn gwneud hyn yn benodol trwy: 
 
Ailgysylltu Pobl â Natur: gwneir hyn trwy amrywiol agweddau ymgysylltu'r prosiect gan gynnwys sêr 
syllu, teithiau cerdded bywyd gwyllt ac addysg ar sut mae llygredd golau yn effeithio ar yr 
amgylchedd naturiol. 


 
Cyfleoedd ar gyfer ecosystem gydnerth; Mae'r prosiect yn addysgu ar lefel gymunedol a busnes ar 
sut mae llygredd golau yn effeithio ar ecosystemau a sut y gallant gefnogi'r ecosystemau hyn trwy 
Oleuadau Cyfeillgar i'r Awyr Dywyll. 
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Mae’r bartneriaeth rhwng y Parciau Cenedlaethol a’r tair AHNE wedi bod yn enghraifft wych o arfer 
da wrth weithio mewn Partneriaeth, rhywbeth y mae LlC eisiau gweld mwy ohono yn y dyfodol. 
 
Mae'r Prosiect hefyd yn cyflawni yn erbyn nifer o nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd 
Unedig gan gynnwys; 
 
Nod 3 - Iechyd a Lles Da - ‘Erbyn 2030, lleihau nifer y marwolaethau a salwch yn sylweddol o 
gemegau peryglus a llygredd a halogiad aer, dŵr a phridd’ 
 
Nod 11 - Gwneud dinasoedd ac aneddiadau dynol yn gynhwysol, yn ddiogel, yn gydnerth ac yn 
gynaliadwy 
 
Nod 12 - Sicrhau patrymau defnydd a chynhyrchu cynaliadwy 
 
Nod 13: Gweithredu Hinsawdd 


5.   RISGIAU POSIBL A MESURAU LLINIAROL:  


Perygl i'r Parc fethu ag aros yn ddigon tywyll i gynnal Statws yr Awyr Dywyll, niwed posibl i enw da 


fel Parc Cenedlaethol ac i iechyd a lles y boblogaeth ac ecosystemau. 


6.   YMGYSYLLTU, YMGYNGHORI ac ati.: 


Mae'r prosiect hwn yn cynnwys ystod eang o ymgysylltu ar draws cymunedau, twristiaid a 
busnesau. Hyd yma rydym wedi ymgysylltu â dros 7,000 o bobl mewn digwyddiadau corfforol. Yn 
ein hymgyrch cyfryngau cymdeithasol yn ystod Wythnos Awyr Dywyll (Ebrill 2020 yn ystod Covid) 
gwelwyd ymgysylltiad yn fwy na 500k o unigolion ar ein tudalen Facebook. 
 
Ymgynghorwyd â ni a gofynnwyd inni gynhyrchu astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer Awyrofod 
Snowdonia ar Awyr Dywyll yn yr ardal a gwblhawyd gennym a thalwyd £500 inni. 
 
Mae ymgysylltiad y cyfryngau wedi bod yn tyfu trwy gydol y prosiect, wrth i ddiddordeb y cyhoedd 
mewn awyr dywyll dyfu. Hyd yn hyn rydym wedi cael sylw ar / yn; 
 
BBC Radio Cymru Sioe Shân Cothi 
BBC Radio Cymru Sioe Aled Hughes 
BBC Wales Science Café (rhaglen nodwedd hanner awr) 
BBC Radio Cymru yn fyw o’r Eisteddfod 
The Guardian 
ITV’s Wonders of the Welsh Coast Path 
BBC Sky At Night Magazine 
North Wales Magazine 
Society for Popular Astronomy Blog 
Blog Cymdeithas Awyr Dywyll Ryngwladol 
 


7.  CYFLAWNWYD HYD YMA: 


Targedau 


Strategol: 


 Cynigion Awyr Dywyll yn cael eu hysgrifennu ar gyfer yr x 3 AHNE 


 Polisi Cynllunio yn cael ei ysgrifennu ar gyfer y tri AHNE 


 65 o ddigwyddiadau wedi'u cynnal ar draws ardal y Bartneriaeth (Arweiniodd 


dros 80 o dywydd cynlluniedig ond tywydd gwael wedi golygu eu bod wedi'u 


canslo) 


 Ymgysylltodd 7,027 o bobl â'n digwyddiadau cyhoeddus. 


 Ymgyrch lwyddiannus ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod wythnos Awyr 


Dywyll gyda niferoedd ymgysylltu yn 500k a mwy 


Amserlen: 
Dechreuodd y prosiect Ionawr 2019 a bwriedir iddo ddod i ben Ionawr 2022 
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Risgiau a 


Lliniaru: 


Mae risg na fydd cyllid ychwanegol wedi'i ffensio ar gyfer ôl-ffitio, na fydd y gwaith 


parthed y fan a'r llwybrau yn cael eu cwblhau mewn modd amserol oherwydd bod 


Covid yn tarfu ar linellau cynhyrchu a'r gallu i waith fynd yn ei flaen o fewn 


canllawiau'r llywodraeth. 


Byddai swyddog yn gadael y swydd yn risg arall gan fod angen adrodd yn flynyddol 


ar y rhaglen gyda rhaglen fonitro i gynnal y statws. 


8.   STRATEGAETH YMADAEL: 


Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd ar gynnig CTL sy'n gobeithio ymestyn y prosiect 3 
blynedd. 


Derbyniwyd yr 'EOI' a gofynnwyd am gynnig llawn cyn cau Covid. 


Mae'r Swyddog a'r partneriaid wedi parhau i weithio ar y cais llawn yn ystod y cyfnod clo yn y 
gobaith y bydd yr CTL yn ailagor am gynigion y bydd yn barod i fynd unwaith y bydd yr CTL yn 
ailagor am gynigion. 


Mae partneriaid wedi sicrhau a chytuno i ymestyn y contract swyddog i 2022, bydd hwn yn cael ei 
gyflwyno os derbynnir yr arian CTL. 


9.   UNRHYW FATER PERTHNASOL ARALL: 


Nid oes unrhyw beth nad yw wedi'i amlygu uchod eisoes. 
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        EITEM RHIF 14 


CYFARFOD: PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU APCE 


DYDDIAD: 
18 Tachwedd, 2020 


TEITL Y PROSIECT: 
COEDWIGOEDD GLAW CELTAIDD CYMRU 


SWYDDOG Y 
PROSIECT: 


Gethin Davies 


PWRPAS: Rhoi gwybod i’r Aelodau am gynnydd y prosiect hyd yma a 
rhoi cyfle i’r Aelodau drafod a chraffu 


1. RHESYMEG BRIFF / CEFNDIR:


Mae prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru (y Prosiect) yn gynnyrch degawd o ymdrech i 
gaffael cyllid trwy raglen Natur a Bioamrywiaeth LIFE y Comisiwn Ewropeaidd i fynd i’r afael â 
bygythiad Rhododendron ponticum (Rp) ar goetiroedd derw brodorol ffin môr yr Iwerydd yng 
Nghymru. . Mae'r prosiect yn deillio yn bennaf o 3 ffrwd gwaith hanesyddol, fel a ganlyn:  


1. Jackson, P ar ran Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Rhododendron yn Eryri a Strategaeth
ar gyfer ei reoli. (2008) - a gynhyrchwyd dros 2 flynedd yn 2007 - 2008, nod y strategaeth
Rhododendron oedd gwella cydlynu ymdrechion i fynd i'r afael â materion Rp yn Eryri ar ôl
degawdau o reoli ad hoc.


2. Partneriaeth Rhododendron Eryri: Deilliodd y bartneriaeth hon i raddau helaeth o gynhyrchu 
strategaeth Rhododendron, a'r prif bartneriaid oedd APCE (arweinydd), CCGC / CNC, yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a Chyngor Gwynedd. Cyn-LIFE, yr oedd gwaith y
bartneriaeth wedi canolbwyntio i raddau helaeth yn Nant Gwynant.


3. Rhaglen LIFE Natura 2000 yng Nghymru (LIFE 11 NAT / UK / 385). Nod y prosiect 3
blynedd hwn (2012 - 2015) oedd datblygu blaengynllun strategol a oedd yn nodi'r gofynion
ar gyfer rheoli ac adfer rhwydwaith Natura 2000 yng Nghymru. Dan arweiniad Cyfoeth
Naturiol Cymru (CNC), cefnogwyd y prosiect gan gronfa Natur LIFE + yr Undeb
Ewropeaidd. Nododd y prosiect bresenoldeb Rp fel un o'r prif fygythiadau i Gynefinoedd
H9180 a H91A0 (coetiroedd derw brodorol) yng Nghymru.


2. CYDWEITHIO A PHARTNERIAID PROSIECT:


       APCE sy'n arwain y prosiect ar ran y bartneriaeth. Rhennir y partneriaid yn 2 x o grwpiau; 
cyd-fuddiolwyr (neu gyd-gyflenwyr), a chyd-gyllidwyr. Y cyd-fuddiolwyr yw RSPB Cymru, ac 
Ymddiriedolaeth Coed Cadw / Coetir (CC / WT), gyda Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), 
Llywodraeth Cymru (LlC), a Dŵr Cymru / Welsh Water (DC / WW) yn gyd- cyllidwyr. Mae 
cynrychiolwyr o'r holl bartneriaid yn eistedd ar Fwrdd y prosiect, sy'n cael ei Gadeirio gan Brif 
Weithredwr APCE. 
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3.   PECYN ARIANNU ac AMSERLEN: 


       Cyfanswm gwerth y prosiect yw €9,512,759, neu oddeutu £7,604,648 yn seiliedig ar gyfradd 
gyfnewid amcangyfrifedig o €1.25 / £ 1. O hyn, daw 60% (£4,566,124) gan y Comisiwn 
Ewropeaidd trwy eu Rhaglen Natur a Bioamrywiaeth LIFE, gyda'r 40% sy'n weddill yn dod 
gan y cyd-gyllidwyr fel a ganlyn:  


- APCE: £653,119 (£524,016 arian parod, o gyllideb waelodlin yr Adran Gadwraeth, 
£129,103 trwy garedigrwydd - amser staff) 


- RSPB Cymru: £70,000 (arian parod) 
- CC / WT: £145,405 (£70,000 arian parod, £75,405 amser staff mewn nwyddau) 
- LlC: £2,000,000- CNC: £150,000- DC / WW: £20,000 * 


        * Rhagwelir cyfraniad arian parod arall o £60k gan DC / WW. 


     Dechreuodd y prosiect yn swyddogol ym mis Awst 2018 ac mae'n para tan fis Gorffennaf 2025.  


4.   FFIT STRATEGOL ac ALLBYNNAU:   


Disgrifiwch sut mae’r prosiect yn cysylltu ac yn cyflawni yn erbyn dogfennau strategol 
allweddol e.e. CRhPC, Cynllun Corfforaethol, Polisïau LlC: 
 
Mae'r prosiect yn cysylltu ac yn cyflawni yn erbyn y blaenoriaethau rhanbarthol, cenedlaethol a 
rhyngwladol canlynol: 
 
Rhanbarthol: 
 
- Cynllun Rheoli APCE (2010-15): er bod ar fin cael ei ddisodli, mae'r prosiect yn cyflawni yn 


erbyn yr amcanion canlynol a restrir yng Nghynllun Rheoli presennol APCE: 
 


 Amcan 4: Amddiffyn a gwella cynefinoedd a rhywogaethau fel yr hysbysir yn y Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol a holl safleoedd Natura 2000; 


 Amcan 5: Hyrwyddo cysylltedd ecolegol rhwng safleoedd yn Eryri a'i chyffiniau; 
 Amcan 13: Dathlu amrywiaeth a hynodrwydd lleol, gan gynnwys hunaniaeth ieithyddol; 
 Amcan 17: Hyrwyddo dealltwriaeth a mwynhad o rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol; 
 Amcan 18: Hyrwyddo dealltwriaeth a mwynhad o'r iaith Gymraeg a hunaniaeth 


ddiwylliannol. 
 
- Datganiad Ardal ar gyfer gogledd-orllewin Cymru (Deddf Amgylchedd Cymru 2016): a 


gyhoeddwyd yng ngwanwyn 2020, nod y Datganiad Ardal ar gyfer gogledd-orllewin Cymru yw 
amlinellu'r heriau allweddol sy'n wynebu amgylchedd naturiol y rhanbarth (sy'n cwmpasu 
Gwynedd, Mȏn a Conwy. Mae'r prosiect yn gwneud hyn yn benodol trwy: 


 
 Ailgysylltu Pobl â Natur: gwneir hyn trwy amrywiol agweddau ymgysylltu’r prosiect; 
 
 Cyfleoedd ar gyfer ecosystem gydnerth: mae'r prosiect yn enghraifft dda iawn o bartneriaeth 


yn cydweithio i gynyddu cydnerthedd ecosystemau yng nghynefinoedd targed y prosiect; 
 


 Cefnogi rheoli tir yn gynaliadwy: trwy weithio ochr yn ochr â pherchnogion tir ac asiantaethau 
statudol i ddarparu rheolaeth gynaliadwy hirdymor ar goetiroedd brodorol yn y rhanbarth. 


 


- Cynllun Llesiant Gwynedd a Môn 2018 (Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 
2015): mae hyn yn nodi diogelu'r amgylchedd naturiol, sicrhau'r Gymraeg, a hyrwyddo'r 
defnydd o adnoddau naturiol i wella iechyd a lles fel rhai o’r materion allweddol y mae 
trigolion y ddwy ardal am eu gweld yn cael eu blaenoriaethu. Credwn fod ein prosiect yn 
ymdrin ag elfennau o'r tair blaenoriaeth hon trwy gymryd camau i adfer a gwella 
ecosystemau lled-naturiol, trwy gefnogi busnesau a chontractwyr lleol, y mwyafrif helaeth 
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ohonynt yn lleol a llawer yn siaradwyr Cymraeg, a thrwy gynnig gwell mynediad i'w 
defnyddio gan y gymuned leol ac ymwelwyr. 
 


Cenedlaethol: 
 
- Cynllun Adfer Natur Cymru: 
 
 Amcan 1: Ymgysylltu a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth i ymgorffori bioamrywiaeth wrth 


wneud penderfyniadau ar bob lefel; 
 Amcan 2: Diogelu rhywogaethau a chynefinoedd o'r pwys mwyaf a gwella eu rheolaeth; 
 Amcan 3: Cynyddu cydnerthedd ein hamgylchedd naturiol trwy adfer cynefinoedd dirywiedig a 


chreu cynefinoedd; 
 Amcan 4: Mynd i'r afael â phwysau allweddol ar rywogaethau a chynefinoedd (gan gynnwys 


Rhywodaethau Ymledol Amrodorol); 
 Amcan 6: Rhoi fframwaith llywodraethu a chefnogaeth ar gyfer cyflawni ar waith. 
 


- Polisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru: mae’r ddogfen bolisi hon yn nodi ‘gwella 
cydnerthedd ecosystem’ a ‘newid yn yr hinsawdd a’r dirywiad mewn amrywiaeth fiolegol’ fel 
dwy o’r prif heriau amgylcheddol y mae angen mynd i’r afael â hwy yng Nghymru. Mae ein 
Prosiect yn cyflawni'n uniongyrchol yn erbyn y ddau trwy gynyddu cydnerthedd ecosystemau, 
a gwella amrywiaeth fiolegol yn y cynefinoedd a dargedir. 


 
O ran Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, 
gweler y manylion uchod ar sut rydym yn cyflawni'r rhain ar lefel leol / ranbarthol. 
 
Rhyngwladol:  
 
- Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol (1992): a elwir hefyd yn Gonfensiwn Rio, mae gan y 


confensiwn hwn dri phrif nod, ac un ohonynt yw cadwraeth amrywiaeth fiolegol. Mae'r Prosiect 
yn cyflawni'n uniongyrchol yn erbyn y nod hwn. 


 
- Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig: mae hyn yn cynnwys 17 nod, gyda'r 


Prosiect yn cyflawni'n uniongyrchol yn erbyn nod 15; Bywyd ar Dir. Diffinnir y nod hwn fel 
‘ceisio amddiffyn, adfer a hyrwyddo defnydd cynaliadwy o ecosystemau daearol, rheoli 
coedwigoedd yn gynaliadwy, brwydro yn erbyn anialwch, ac atal a gwrthdroi dirywiad tir a 
rhwystro colli bioamrywiaeth.’ 


 


5.   RISGIAU POSIBL A MESURAU LLINIAROL:  


Oherwydd maint y prosiect, mae'r risgiau'n niferus ac yn amrywiol o ran effaith bosibl. Mae'r 
gofrestr risg prosiect yn nodi'r risgiau allweddol, ac yn cael ei diweddaru bob chwarter gan yr 
Uwch Reolwr Prosiect er gwybodaeth i'r Bwrdd Prosiect. Y prif risgiau a nodwyd yng 
nghofrestr risg y prosiect yw: 


 
 Methu â llofnodi / rhwymo i gytundebau 20 mlynedd: un o brif gyflawniadau'r prosiect yw 


cael 100% o dirfeddianwyr preifat yn yr ardaloedd wedi'u targedu i arwyddo cytundebau 20 
mlynedd mewn perthynas â rheoli Rp ar eu tir. Heb iddynt gydsynio, ni fydd unrhyw waith yn 
cael ei wneud ar y daliadau hynny. Ar hyn o bryd, mae rhai yn dangos amharodrwydd, neu'n 
gwrthod, llofnodi'r cytundebau, sy'n golygu y byddwn yn methu ein targed o ddileu 100% 
mewn meysydd yr ydym am eu targedu. Mae hyn er gwaethaf diwygiadau i'r cytundeb 
gwreiddiol yn seiliedig ar adborth gan dirfeddianwyr pryderus. 


 
 Staffio: mae'r prosiect wedi bod yn dyst i drosiant staff lefel uchel yn ystod 18 mis cyntaf y 


prosiect, gyda 4 × aelod o staff yn gadael yn ystod y cyfnod hwnnw (pob un wedi'i leoli gydag 
APCE). Effaith hyn yw ei fod yn rhoi pwysau ychwanegol ar staff presennol, mae'n dwyn 
momentwm, mae perthnasoedd sy'n cael eu cronni gyda thirfeddianwyr a / neu gontractwyr 
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yn cael eu colli, ac mae'n cynyddu'r risg y bydd gwallau yn digwydd wrth i staff newydd setlo 
i'w rolau; 


 
 Nid yw un neu fwy o Weithredoedd y prosiect (cerrig milltir cysylltiedig a 


chyflawniadau) yn cael eu cwblhau yn unol â'r amserlen gymeradwy: mae hyn yn 
ymwneud yn benodol â rheoli Rp mewn ardaloedd y tu allan i'r ACA (ardaloedd clustogi). Y 
prif ffactorau sy'n effeithio ar hyn y gellir ei gyflawni yw: 


 
i. Targedau yn uchelgeisiol iawn ac yn fwy heriol na ragwelwyd yn wreiddiol; 
ii. Adnoddau cychwynnol lefelau a trosiad staff y Prosiect ar gyfer cyflawni elfen mor 


gymhleth a graddfa fawr o waith; 
iii. Yr angen i nodi, cysylltu, ac yna cysylltu â 100’oedd, os nad 1,000oedd, o dirfeddianwyr 


unigol (gan gynnwys y rhai â gerddi domestig) gyda’r ACA / parth clustogi, a’r amser y 
mae’n ei gymryd i wneud hyn.   


 
        Mae hyn hefyd yn cysylltu â'r pwynt cyntaf ynghylch methu â chael ymwrymiad i gytundebau 


20 mlynedd 100%. Y prif fesur lliniaru a gymerwyd hyd yma yw cyflogi staff ychwanegol i 
gyflawni'r elfen benodol hon o'r prosiect trwy gyflogi Swyddog Prosiect ychwanegol (tan fis 
Mawrth 2022 i ddechrau), a lleoliad myfyriwr yn 2019/20 a 2020/21 (mewn Rôl Swyddog 
Prosiect Cynorthwyol). 


 
 Anallu i gadw at y proffil gwariant arfaethedig, gan roi proffiliau hawliadau (LlC ac 


arian yr UE fel ei gilydd) mewn perygl:  
 


Mae cysylltiad agos rhwng hyn a'r uchod. Oherwydd bod y gwaith yn rhedeg y tu ôl i'r 
amserlen, mae hyn wedi golygu bod gwariant prosiectau hyd yma hefyd y tu ôl i'r hyn y dylai 
fod ar y pwynt hwn. Yn ogystal, mae mwyafrif y contractau a gyhoeddwyd wedi dod i mewn 
yn rhatach na'r hyn a ragwelwyd yn wreiddiol yn y cais. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar 
ffordd o feintioli'r union wahaniaeth rhwng arian a ddyrannwyd yn y cais, a chostau go iawn. 


 
        Mae mesurau lliniaru yn gyfyngedig mewn perthynas â'r pwynt hwn heblaw ein bod wedi 


dechrau llunio rhestr o feysydd eraill posibl o waith cymwys a / neu ddulliau o ddefnyddio'r 
tanwariant, hy ar gyflogau. Mae pob cyllidwr yn ymwybodol o'r sefyllfa, ac yn cael eu 
diweddaru'n rheolaidd trwy gyfarfodydd y Bwrdd Prosiect, neu yn achos EASME, trwy 
gyfarfodydd un-2-un gyda'n Goruchwyliwr Prosiect. 


6.   YMGYSYLLTU, YMGYNGHORI etc.:  


Mae'r prosiect yn cynnwys nifer o dargedau uchelgeisiol mewn perthynas ag ymgysylltu, o dan 


arweiniad Swyddog Ymgysylltu'r prosiect. Hyd yn hyn, mae'r prosiect wedi cwblhau amrywiaeth o 


weithgareddau ar sail ymgysylltu sy'n darparu ar gyfer gwahanol grwpiau targed, wrth wneud 


hynny gan ragori ar y targedau disgwyliedig hyd yma. 


7.  CYFLAWNWYD HYD YMA: 


Cyllid:  
Hyd yma, mae'r prosiect wedi derbyn y cyllid canlynol: 
 


- Comisiwn Ewropeaidd: £1,517,186.00 
- Llywodraeth Cymru: £1,281,825.99 
- Arian Parod APCE: £204,230.00 
- Amser staff APCE: £36,000.00 
- Arian Parod yr RSPB: £20,000.00 
- Arian Parod Coed Cadw: £20,000.00 
- Amser staff Coed Cadw: £32,000.00 
- Dŵr Cymru / Welsh Water: £20,000.00 
- Cyfoeth Naturiol Cymru: £25,083.00 


 
Cyfanswm y gwariant hyd yma (gan gynnwys amser staff mewn nwyddau) yw 
oddeutu £1.6m (Awst 2020). 
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Targedau 


Strategol: 


Mae'r prosiect yn parhau i fod ar y trywydd iawn i gyflawni'r targedau a'r cerrig milltir 
a nodwyd ac eithrio ymuno â chonfensiynau 20 mlynedd (ac effeithiau canlyniadol 
ar gyflawni dileu 100%), fel y trafodwyd yn adran 5 yr adroddiad hwn. 


Amserlen: 
Fel y mae pethau, dyddiad gorffen y prosiect yw 31 Gorffennaf 2025. Bydd hyn yn 
cael ei adolygu wrth i'r dyddiad agosáu, a gofynnir am estyniad os yw arian yn 
caniatáu h.y. cadw rhai staff prosiect. Mae'n werth nodi bod estyniadau i brosiectau 
LIFE yn gyffredin, ac ar ôl codi potensial estyniad gyda'n Monitorydd Prosiect, nid 
oes unrhyw reswm i gredu na fyddai hynny yn cael ei ganiatáu. 


Risgiau a 


Lliniaru: 


Gweler adran 5. 


 


8.   STRATEGAETH YMADAEL: 


        Mae sawl Cam Gweithredu / cyflawnadwy wedi'u hymgorffori yn y prosiect i sicrhau bod 
strategaeth ymadael ddigonol yn bodoli a bod etifeddiaeth / gwaddol wedi’i sicrhau ar gyfer y 
prosiect. Mae'r rhain fel a ganlyn: 


- Cynhyrchu cytundebau trwydded 20 mlynedd - Gweithredu Prosiect A1: trwy'r cytundebau hyn, 
rydym yn sicrhau ei bod yn ofynnol yn gyfreithiol i berchnogion tir weithio ochr yn ochr.  
 


- Datblygu Partneriaethau Lleol a gwirfoddolwyr - Gweithredu Prosiect C3: nod y weithred hon yw 
sefydlu, erbyn diwedd y prosiect, partneriaethau ardal leol a fydd yn parhau i adeiladu ar 
lwyddiannau'r Prosiect yn y tymor hir. Rhagwelir y bydd y partneriaethau'n cynnwys 
asiantaethau statudol, sefydliadau'r trydydd sector, a rhanddeiliaid perthnasol eraill, ac y 
byddant yn cael eu ffurfioli trwy fabwysiadu Cylch Gorchwyl swyddogol ar gyfer y 
partneriaethau.  


 


- Diffinio gofynion mecanwaith cymorth priodol yn y dyfodol ar gyfer cynefinoedd targed a 
dylanwadu ar lunwyr polisi yn y DU ac Ewrop - Gweithredu Prosiect E5: gyda'r nod o sicrhau, 
mewn sefyllfa ôl Brexit, cynlluniau rheoli tir yn y dyfodol h.y. Glastir, 


 


9.   UNRHYW FATER PERTHNASOL ARALL: 


Dim i'w ychwanegu ar hyn o bryd nad yw wedi'i gwmpasu uchod. 
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        EITEM RHIF 14 


CYFARFOD: 
PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU APCE 


DYDDIAD: 18 Tachwedd 2020 


TEITL Y PROSIECT: MENTER GENEDLAETHOL GWELLA TIRWEDD Y GRID 
(MGT) GORLLEWIN A DWYRAIN MAENTWROG A FFINIAU 
TRADDODIADOL ERYRI 


SWYDDOG PROSIECT: Geraint Williams / Rhydian Roberts / Rhys Owen 


PWRPAS: Rhoi gwybod i'r Aelodau am gynnydd y prosiect hyd yma a 
rhoi cyfle i'r Aelodau drafod a chraffu 


1. RHESYMEG BRIFF / CEFNDIR:


Mae dau o'r tri phrosiect yn seiliedig ar wella gwerth cadwraeth Dyffryn Maentwrog, mae'r 
ddau brosiect wedi'u rhannu'n dri chategori: Coetir Hynafol, Cysylltedd a Rheoli 
Rhywogaethau Goresgynnol. 
Mae'r trydydd prosiect, Ffiniau Traddodiadol yn seiliedig ar wella cysylltedd, bioamrywiaeth 
a thirwedd hanesyddol, yn bennaf ar draws ardaloedd y Carneddau a Rhyd Uchaf yn y 
Parc. 
Rhaid i'r tri phrosiect fod o fewn 3km i seilwaith llinell Pŵer y Grid Cenedlaethol, yn unol â 
gofynion y grant. 


2. CYDWEITHREDIAD A PHARTNERIAID Y PROSIECT:


Y partneriaid a'r cydweithredwyr yw: CNC, Cyngor Gwynedd, Tirfeddianwyr preifat 
lluosog, Magnox Ltd, First Hydro, Coedwigaeth John Searle, Coedwigaeth Till-Hill 


Cyflawnir y gwaith prosiect gan staff yr adran Gadwraeth. 


3. PECYN ac AMSERLEN ARIANNU:


Mae'r tri phrosiect yn dilyn yr un templed cyllido: 75% wedi'i ariannu gan y Grid 
Cenedlaethol MGT, 25% wedi'i ariannu gan gostau trwy garedigrwydd a / neu arian 
parod gan APCE, partneriaid a chydweithredwyr (fel y dangosir uchod) 


Cyfanswm y pecyn cyllido a ddyfarnwyd gan MGT Grid Cenedlaethol ar gyfer y tri 
phrosiect yw: 
£598,529.00. Yr amserlen ar gyfer cwblhau yw 3 blynedd o ddechrau'r  
prosiect 


4. FFIT STRATEGOL ac ALLBYNNAU:


Disgrifiwch sut mae'r prosiect yn ymgysylltu ac yn cyflawni yn erbyn dogfennau 
strategol allweddol e.e. CRhPC, Cynllun Corfforaethol, Polisïau LlC: 


Mae'r prosiectau'n ffitio i'r dogfennau strategol allweddol canlynol; 
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Cynllun Rheoli APCE (2010-15): 
- Amcan 4: Amddiffyn a gwella cynefinoedd a rhywogaethau fel yr hysbysir yn y Cynllun 


Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol a holl safleoedd Natura 2000; 
- Amcan 5: Hyrwyddo cysylltedd ecolegol rhwng safleoedd yn Eryri a'i chyffiniau; 
- Amcan 8: Amddiffyn a gwella tirweddau a mathau o gymeriad nodedig gan gynnwys 


ardaloedd o dawelwch. 
- Amcan 12: Deall, gwerthfawrogi, amddiffyn a gwella: safleoedd, strwythurau heb eu 


dynodi a'r amgylchedd hanesyddol ehangach. 
- Amcan 17: Hyrwyddo dealltwriaeth a mwynhad o rinweddau arbennig y Parc 


Cenedlaethol; 
- Amcan 18: Hyrwyddo dealltwriaeth a mwynhad o'r iaith Gymraeg a hunaniaeth 


ddiwylliannol 
- Amcan 21: Hyrwyddo twf economaidd yn y sectorau nwyddau a gwasanaethau 


amgylcheddol. 
- Amcan 23: Hyrwyddo cyfranogiad cymunedol. 


 
Datganiad Ardal ar gyfer gogledd-orllewin Cymru (Deddf Amgylchedd Cymru 2016): 


- Cyfleoedd ar gyfer ecosystem gydnerth: trwy wella bioamrywiaeth a chysylltedd a 
lleihau nifer y Rhywogaethau Ymledol Brodorol 


- Ffermio a rheoli tir yn gynaliadwy: trwy weithio ochr yn ochr â pherchnogion tir ac 
asiantaethau statudol i ddarparu rheolaeth gynaliadwy hirdymor ar INNS, ac adfer a 
chreu cynefinoedd newydd a ffiniau traddodiadol 
 


Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015: Cymru gydnerth a Chymru 
Iachach; mae ein prosiectau yn diogelu'r amgylchedd naturiol, ac yn hyrwyddo'r defnydd o 
adnoddau naturiol i wella iechyd a lles. 
 
Allbynnau'r Prosiect 
Gorllewin Maentwrog: 
Rheoli rhododendron - 1,300ha 
Adfer / creu gwrychoedd - 2km 
Adfer waliau cerrig sych - 30m² 
Plannu coed gyda rhywogaethau coed brodorol – 8.21ha 
Dwyrain Maentwrog: 
Tre plannu rhywogaethau brodorol - 8,500 o goed 
Cwympo canopi yn y fan a'r lle i annog rhywogaethau brodorol - 30% o 12ha 
Rheoli rhododendron - 700ha 
Adfer Waliau Cerrig Sych - 400m² 
Adfer / creu gwrychoedd - 1km 
Cwympo conwydd ar gyfer adfywio naturiol – 14ha 
Ffiniau Traddodiadol: 
6.66 km o wrych newydd 
0.4 km o wrychoedd wedi'u gosod 
0.1 km o wrychoedd wedi'u prysgoedio 
3.45Km o waliau cerrig sych (5452 m2 o waliau cerrig sych) 
34m o ffensys piler llechi 
11.75Km o ffensys amddiffynnol 
264 o goed parcdir unigol wedi'u plannu 
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5.   RISGIAU POSIBL A MESURAU LLINIAROL:  


1. Tywydd Garw (Canlyniad - Oedi yn amserlen y contractwyr o ran cwblhau'r gwaith 


ar amser). Lliniaru; prosiect yn rhychwantu tri gaeaf yn fwriadol, i ganiatáu digon o 


hyblygrwydd ar gyfer mesurau lliniaru o achos tywydd gwael. 


2. Hysbysiadau Iechyd Planhigion (Canlyniad - Ni chyrhaeddir y targedau ailblannu). 


Lliniaru; safleoedd wrth gefn wedi'u nodi 


3. Prinder argaeledd contractwyr oherwydd bod prosiectau eraill yn cystadlu am yr un 


bobl medrus (Canlyniad - ni chyrhaeddwyd y targedau ar gyfer Rhododendron). 


Lliniaru; Dylai'r rhaglen tair blynedd ledaenu'r llwyth gwaith a'r risg is 


4. Covid 19 (Canlyniad - Oedi wrth gwblhau gwaith). Lliniaru; diweddaru cyllidwyr 


prosiect ar oedi. Dilyn canllawiau llym y llywodraeth i alluogi gwaith i barhau os nad 


yw contractwyr yn dangos symptomau. 


5. Oedi gan OFGEM a'r Grid Cenedlaethol. Bu oedi sylweddol wrth dderbyn 


cymeradwyaeth a chaniatâd i ddechrau ar y gwaith sydd wedi amharu pob un o'r 3 


phrosiect y tu ôl i'r amserlen gyflawni arfaethedig a hynny o sawl mis. 


Mae gweithredu o dan yr amgylchiadau hyn wedi bod yn heriol ac yn rhwystredig. 


6.   YMGYSYLLTU, YMGYNGHORI ac ati.: 


Ymgysylltu. 


Cwblhawyd nifer o ddiwrnodau gwirfoddoli ar y cyd â Chymdeithas Eryri a'r Dref 


Werdd, sef plannu coed a rheoli Rhododendron. 


Ymgynghori. 


Ymgynghorwyd â'r holl randdeiliaid a phartneriaid perthnasol wrth lunio targedau'r 


prosiect. Gweler adran 2 am gydweithredwyr. 


7.  CYFLAWNWYD HYD YMA 


Cyllid:  Derbyniwyd oddeutu 75% o'r cyllid gyda'r gweddill yn cael ei hawlio ar ôl ei 


gwblhau. 


 


Mae'r prosiect ffiniau traddodiadol wedi'i gwblhau'n llawn. 


Targedau 


Strategol: 


Mae'r tri phrosiect yn symud ymlaen yn dda tuag at eu targedau. Mae'r 


Prosiect Ffiniau Traddodiadol wedi'i gwblhau, mae oddeutu 90% o Orllewin 


Maentwrog wedi'i gwblhau, tra bo' oddeutu 50% o Brosiect Dwyrain 


Maentwrog  wedi'i gwblhau 


Amserlen: Disgwylir i brosiect Gorllewin Maentwrog gael ei gwblhau cyn mis Rhagfyr 


2020. 


Bydd Dwyrain Maentwrog yn cael ei ymestyn am 6 mis arall i addasu ar gyfer 


oedi. Mae'r ddau brosiect Maentwrog yn rhedeg dros yr amser cyflawni 


amcangyfrifedig. 


Yn wreiddiol, roedd disgwyl i brosiectau gael eu cwblhau yn 2019. Mae hyn 


yn bennaf oherwydd oedi gan OFGEM a'r Grid Cenedlaethol. 


Risgiau a 


Lliniaru: 


 


Gweler adran 5 uchod 
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8.   STRATEGAETH YMADAEL: 


Bydd unrhyw brosiect dilynol ar gyfer safleoedd Rhododendron ar ôl prosiect MGT yn cael 
eu parhau gan y Prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd, sy'n rhedeg hyd at 2025. 
Mae angen gwaith cynnal a chadw o leiaf 5 mlynedd ar gyfer holl waith plannu coed a 
gwrychoedd ac atgyweirio ffiniau traddodiadol fel y nodir yng nghontract APCE gyda’r 
tirfeddianwyr. 
Bydd yr holl waith a gwblheir o dan y prosiect hwn yn cael ei awdurdodi trwy lofnod gan 
staff profiadol APCE, dim ond pan fyddant wedi cwrdd â chanllawiau penodol fel y'u nodir 
yn y contract. Mae hyn yn ein galluogi i brofi cadernid y  buddsoddiad ar gyfer y dyfodol, 
gan wybod bod y gwaith a gwblhawyd o ansawdd uchel. 
Fe'i cynlluniwyd i gael y goblygiadau lleiaf posibl o ran cost a gwaith dilynol gan yr 
Awdurdod. 


9.   UNRHYW FATER PERTHNASOL ARALL: 


Mae prosiect Dwyrain Maentwrog wedi cael ei ohirio yn bennaf oherwydd nad yw 


partneriaid prosiect, - CNC yn gallu cyflawni eu cytundebau mewn pryd.  


Mae MGT y Grid Cenedlaethol wedi cael gwybod am y materion ac yn hapus i ymestyn yr 


amser i gyflawni'r prosiectau. 
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        EITEM RHIF 14 


CYFARFOD: PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU APCE 


DYDDIAD: 18fed o Dachwedd 2020 


TEITL Y PROSIECT: TAIS OGWEN 


SWYDDOG PROSIECT: Helen Pye (ymgeisydd gwreiddiol Naomi Jones) 


PWRPAS: Rhoi gwybod i'r Aelodau am gynnydd y prosiect hyd yma a 
rhoi cyfle i'r Aelodau drafod a chraffu 


1. RHESYMEG BRIFF / CEFNDIR:


Bydd y prosiect yn gwella profiad ymwelwyr â Chwm Idwal trwy ddod â nodweddion o dirwedd yr 


ucheldir yn fyw i bob ymwelydd â'r Ganolfan, gan gynnwys y rhai na allant brofi amgylchedd y 


mynydd drostynt eu hunain. Bydd hyn yn gwella enw da'r Ganolfan a'r ardal, ynghyd â 


hygyrchedd. Bydd hefyd yn hyrwyddo gwell dealltwriaeth o Gwm Idwal a'r dirwedd o amgylch. 


Byddwn yn gwneud hyn trwy'r datblygiadau canlynol: 


- Darparu arwyddion allanol newydd o amgylch y Ganolfan yn dehongli'r Warchodfa Natur


Genedlaethol ac yn darparu gwybodaeth gyffredinol.


- Gosod hysbysfwrdd allanol ar gyfer hysbysiadau tymhorol, gwybodaeth ddiogelwch a manylion


digwyddiadau a gweithgareddau ar y safle


- Darparu seddi ychwanegol, gan gynnwys 5 bwrdd picnic hygyrch, 5 mainc y tu allan i'r Ganolfan


a 5 mainc ynddi. Bydd dwy fainc (un y tu mewn ac un y tu allan) yn cynnwys pwynt gwefru ffôn


symudol. Bydd arddull y meinciau yn adlewyrchu nodweddion daearegol yr ardal.


- Darperir golygfa o gopaon eraill yn y Carneddau i wella dealltwriaeth o'r dirwedd a gwella'r


ymdeimlad o le


- Gosod dehongliad newydd yn y Ganolfan (gwaith mewnol) i wella dealltwriaeth ymwelwyr o'r


ardal a dehongli ei harwyddocâd. Bydd yr arddangosfa newydd yn dehongli'r Cwm a'i themâu


allweddol (a amlinellir uchod). Bydd mynediad i'r arddangosfa yn cael ei wella trwy ddisgrifiadau


sain a gosod jaciau clustffon i'r arddangosfa gorfforol


- Byddwn yn dod â nodweddion tirwedd yr ucheldir i'r Ganolfan, trwy adeiladu cwt bugail


traddodiadol yn y canol. Bydd hwn yn ardal eistedd yn arddangos ffilmiau yn dehongli'r Cwm.


- Comisiynu ffilm newydd yn dehongli'r Cwm a'i themâu allweddol. Bydd mynediad at y ffilm yn


cael ei wella ymhellach trwy ddisgrifiadau sain sydd ar gael trwy glustffonau.


- Gosod model 3D newydd o dirwedd Cwm Idwal a'r ardal gyfagos, gan gynnwys copaon a


llynnoedd. Mae'r defnydd o'r model presennol yn awgrymu bod hwn yn adnodd gwych i ymwelwyr


wrth iddynt baratoi i fynd ar eu taith gerdded.


- Datblygu canllaw gwybodaeth newydd i alluogi ymwelwyr i baratoi eu hunain yn well ar gyfer eu


diwrnod yng Nghwm Idwal. Bydd hyn yn gwella'r ymdeimlad o ragweld a chyrraedd oherwydd


bydd y daith yn dechrau adref.
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- Uwchraddio cofnodwyr tywydd cyfredol a darparu'r wybodaeth hanfodol hon i ymwelwyr trwy 


sgrin gyffwrdd yn y Ganolfan. 


- Darparu 2 bwynt gwefru ceir ym maes parcio'r Ganolfan (nid yw codi tâl cyflym yn opsiwn yn y 


lleoliad hwn). 


-  Darparu beic pwynt gwefru beiciau fel rhan o rwydwaith beic trydan, hwyluso mynediad i 


brosiect Cenedlaethol Lôn Las Ogwen ddefnyddio'r rhwydwaith Beicio yn gwella cysylltiadau â'r 


rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, rhwydweithiau beicio a marchogaeth, yn cynnwys Lôn Las 


Ogwen, llwybrau bysiau, yr Hen A5 llwybr ac o bosibl cyswllt ychwanegol â Chowlyd (wrthi'n cael 


ei ddatblygu ar hyn o bryd). 


2.   CYDWEITHREDIAD A PHARTNERIAID Y PROSIECT: 


Y partneriaid allweddol sy'n rhan o'r prosiect yw aelodau Partneriaeth Cwm Idwal: APCE, Cyfoeth 


Naturiol Cymru a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae'r prosiect hefyd yn cyd-fynd â 


blaenoriaethau CRhC Gwynedd. Mae'r holl bartneriaid wedi chwarae rhan a mewnbwn sylweddol 


wrth ddatblygu'r prosiect hwn. APCE sy'n berchen ar Ganolfan Ogwen ei hun, felly nid oes angen 


cytundebau pellach. 


3.  PECYN ac AMSERLEN ARIANNU: 


Cyfanswm cost y prosiect £99,581. £16,916.20 gan APCE a phartneriaid. 


Y bwriad yw ei gwblhau erbyn Mehefin 2020, ond mae Covid yn naturiol wedi creu oedi yn 
y prosiect. Mae'r gwaith y tu mewn i'r ganolfan bron wedi'i gwblhau (a'r cynllun yw agor 
ond heb y nodweddion rhyngweithiol). Mae gwaith allanol yn cael ei oedi oherwydd bod 
contractwyr wedi rhoi staff ar y cynllun seibiant, a byddant yn cael eu symud ymlaen cyn 
gynted ag sy'n ymarferol bosibl.  


4.   FFIT STRATEGOL ac ALLBYNNAU:   


Gweler adran 1 am Allbynnau 


Ffit Strategol: 


Brand Cymru 


Mae Cwm Idwal yn safle o safon fyd-eang ac mae wedi cael ei gydnabod yn rhyngwladol felly ers 


canrifoedd gan fforwyr, gwyddonwyr, dringwyr, awduron a beirdd ac artistiaid. Bydd y prosiect hwn 


yn creu profiad ymwelwyr o’r radd flaenaf, gan ddyrchafu statws ‘Cymru’ fel cyrchfan i ymwelwyr.  


 Yn 2005, pleidleisiwyd Cwm Idwal yn 7fed Rhyfeddod Naturiol Mwyaf Prydain gan 
ddarllenwyr y Sunday Times. Mae wedi ysbrydoli cenedlaethau o ymwelwyr ac yn parhau i 
synnu ac ysbrydoli hyd heddiw. Bydd y prosiect hwn yn gwella'r ymdeimlad hwnnw o 
ryfeddod, gan alluogi ymwelwyr i werthfawrogi a deall amgylchoedd y cwm yn well, o ran 
yr amgylchedd naturiol a'r dreftadaeth ddiwylliannol.  


 Bydd y prosiect yn atgyfnerthu canfyddiadau cadarnhaol o'r Cwm, gan greu profiad sy'n 
gwella enw da ymysg ymwelwyr â Chanolfan Ogwen sy'n cyd-fynd â phrofiad y Cwm ei 
hun o ran ansawdd ac ysbrydoliaeth. 


 Yn sylfaenol, bydd y prosiect yn galluogi ymwelwyr i ddeall a gwerthfawrogi Cwm Idwal a'r 
ardal gyfagos yn well, gan annog ymwelwyr i fod yn rhan o warchodaeth yr ardal ar hyn o 
bryd ac yn y dyfodol. 
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 Er ei fod yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol am ei rinweddau arbennig, mae Cwm Idwal 
yn gynhenid Gymraeg ac mae'r corff o waith gan artistiaid fel Kyffin Williams, 9 Bach ac 
Ieuan Wyn yn cynrychioli'r hyn y mae Cwm Idwal wedi'i olygu ac yn parhau i olygu i 
Gymru. 


 Bydd y prosiect yn defnyddio deunyddiau lleol a chrefftwaith lleol gymaint â phosibl, gan 
wella rhinweddau arbennig Cwm Idwal a'r dirwedd ehangach yn y Ganolfan.  


 Bydd y prosiect yn dathlu nodweddion unigryw Cwm Idwal, gan gynnwys ei enwau lleoedd 
brodorol, gwreiddiol ac yn cael eu cyflwyno'n ddwyieithog, trwy gyfrwng y Saesneg a'r 
Gymraeg, gan wella'r ymdeimlad o le ymhellach. 


 Mae Canolfan Ogwen wedi'i lleoli ar yr A5, o fewn 15 munud i Ffordd Cymru A55 yn 
Llandygai ac 20 munud i Ffordd Cymru A470 ym Metws y Coed. 


 Mae Canolfan Ogwen yn darparu a chyfle gwych i wella Blwyddyn Darganfod 
Cymru yn 2019, gan alluogi mynediad at un o'r tlysau yng nghoron Cymru. 


 Mae hwn yn brosiect sy'n newid argraff, gan ennyn profiadau a chanfyddiadau cadarnhaol 


o Gwm Idwal a'r dirwedd ehangach 


 Cynllun Rheoli Cyrchfan Gwynedd 


Bydd y prosiect hwn yn helpu i gyflawni nifer o brif nodau Cynllun Rheoli Cyrchfan Gwynedd gan 


gynnwys: 


• gwella ansawdd profiad yr ymwelydd 
• adeiladu a chynnal isadeiledd ac amwynderau cyhoeddus o ansawdd, 
• gwella'r amgylchedd naturiol, adeiledig a diwylliannol. 
• cynyddu gwariant twristiaeth ac ymestyn y tymor 


Blwyddyn Darganfod 2019: Antur, diwylliant a'r Awyr Agored Gwych 


Mae'r prosiect hwn yn gweddu'n berffaith i thema Blwyddyn Darganfod 2019. Mae Canolfan 


Ogwen wedi'i lleoli yn Nant Ffrancon a dyma'r porth i Gwm Idwal. Mae’r ddau gwm yn cael eu 


cydnabod yn rhyngwladol am eu cyfleoedd gwych i ddarganfod, boed hynny trwy ddringo, 


cerdded, darganfod daeareg, fflora a ffawna neu dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Cymru. 


Mae'r ddau yn cael eu dathlu'n fyd-eang fel rhai o'r lleoliadau gorau yn y DU ar gyfer darganfod a 


phrofi'r gorau o'r awyr agored. Bydd y prosiect yn galluogi mwy o bobl i ddarganfod rhyfeddodau 


Cwm Idwal a'r dirwedd o'i amgylch a bydd yn gwella profiadau ymwelwyr presennol, a allai fod yn 


darganfod rhyfeddodau Cwm Idwal unwaith eto a hwythau wedi bod yno dro ar ôl tro o'r blaen. 


Byddwn yn cofleidio treftadaeth ddiwylliannol yr ardal trwy ddathlu iaith, enwau lleoedd, ysbrydoli 


tirweddau a thrwy integreiddio deunyddiau traddodiadol i'r Ganolfan (ee cwt y bugail) a 


chomisiynu sgiliau crefftwyr lleol. 


Ffordd Cymru 


Mae Ogwen wedi'i lleoli'n agos at Ffordd Cymru ac mae'n gyfle gwych i gysylltu rhwng y tri llwybr. 


Mae Ogwen wedi'i leoli o fewn taith 15 munud i Ffordd Gogledd Cymru ar yr A55 yn Llandygai, o 


fewn pellter gyrru 20 munud i Ffordd Cambrian ar yr A470 ym Metws y Coed, ac o fewn 25 munud 


i'r Ffordd Arfordirol ar yr A487 yng Nghaernarfon. 


Bydd y prosiect hwn yn dwyn ynghyd linynnau o frand Cymru, gan gynnwys antur, diwylliant, 


treftadaeth a chyrchfan awyr agored o'r radd flaenaf, gan gynorthwyo i ddiffinio ymhellach y cynnig 


cyrchfan cymhellol sydd gan Gymru ac Ogwen i'w gynnig. 


Cyd-fynd â Chydrannau Marchnad Croeso Cymru 
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Bydd gwella ansawdd ein seilwaith mewn safleoedd allweddol o fewn y Parc Cenedlaethol yn 
gwella profiad yr ymwelydd a bydd yn darparu ar gyfer y safon a ddisgwylir gan farchnadoedd 
allweddol Croeso Cymru e.e. ymwelwyr cyfoethog iawn, gwariant uchel a thramor ac archwilwyr 
annibynnol. 


5.   RISGIAU POSIBL A MESURAU LLINIAROL:  


Gweler y ddogfen ‘Asesiad Risg Prosiect’ ynghlwm. Mae Cwm Idwal yn safle o arwyddocâd 


rhyngwladol, sy'n cael ei gydnabod am ei amgylchedd naturiol ac am ei gyfleoedd hamdden. Mae 


adborth ymwelwyr wedi bwydo gwybodaeth i Bartneriaeth Cwm Idwal bod y Ganolfan yn darparu 


gwasanaeth gwerthfawr i ymwelwyr ond bod profiad yr ymwelydd yn ymofyn gwelliannau 


sylweddol i fodloni disgwyliadau ymwelwyr. Mae Cwm Idwal yn safle o'r radd flaenaf a dylai 


Canolfan Ogwen fod gystal â'r safle y mae'n gweithredu fel porth iddo. Y risg fwyaf i'r prosiect hwn 


yw na chaiff ei gyflawni oherwydd diffyg cyllid. 


6.   YMGYSYLLTU, YMGYNGHORI ac ati.:  


Y partneriaid allweddol sy'n rhan o'r prosiect yw aelodau Partneriaeth Cwm Idwal: APCE, Cyfoeth 


Naturiol Cymru a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae'r prosiect hefyd yn cyd-fynd â 


blaenoriaethau CRhC Gwynedd. Mae'r holl bartneriaid wedi chwarae rhan a mewnbwn sylweddol 


wrth ddatblygu'r prosiect hwn. APCE sy'n berchen ar Ganolfan Ogwen ei hun, felly nid oes angen 


cytundebau pellach. 


7.  CYFLAWNI HYD YMA: 


Cyllid:  
 


Talwyd £88,251.49 o anfonebau, a gwnaed hawliadau yn erbyn hyn o £86,547.56 ac 


fe'i cyflwynwyd i Croeso Cymru. 


 


Targedau 


Strategol: 


 


- Arwyddion allanol o amgylch y Ganolfan yn dehongli'r Warchodfa Natur 


Genedlaethol ac yn darparu gwybodaeth gyffredinol. Gwaith cerrig ar gyfer 


cefnogi arwyddion sy'n aros i gontractwyr eu cwblhau. 


- Hysbysfwrdd allanol digidol. CWBLHAWYD 


-  Darparu seddi ychwanegol, gan gynnwys 5 bwrdd picnic hygyrch, 5 mainc y tu 


allan i'r Ganolfan a 5 mainc ynddo. Gwaith adeiladu wedi'i gwblhau. Yn aros i 


staff gael eu rhyddhau i'w gosod. 


- Darparu golygfa o gopaon eraill yn y Carneddau i wella dealltwriaeth o'r dirwedd a 


gwella'r ymdeimlad o le. Oedi oherwydd bod y contractwr wedi rhoi staff ar y 


cynllun seibiant.    


-  Gosod dehongliad newydd yn y Ganolfan (gwaith mewnol) i wella dealltwriaeth 


ymwelwyr o'r ardal a dehongli ei harwyddocâd. Bydd yr arddangosfa newydd yn 


dehongli'r Cwm a'i themâu allweddol (a amlinellir uchod). Bydd mynediad i'r 


arddangosfa yn cael ei wella trwy ddisgrifiadau sain a gosod jaciau clustffon ar gyfer 


yr arddangosfa gorfforol. 90% yn gyflawn. Cael gwared ar rai nodweddion 


rhyngweithiol dros dro cyn agor y ganolfan i liniaru risg Covid.  


- Byddwn yn dod â nodweddion tirwedd yr ucheldir i'r Ganolfan, trwy adeiladu cwt 


bugail traddodiadol yn y canol. Bydd hwn yn ardal eistedd yn arddangos ffilmiau yn 


dehongli'r Cwm. CWBLHAWYD. 


- Comisiynu ffilm newydd yn dehongli'r Cwm a'i themâu allweddol. Bydd mynediad at 


y ffilm yn cael ei wella ymhellach trwy ddisgrifiadau sain sydd ar gael trwy 


glustffonau. CWBLHAWYD.  
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- Gosod model 3D newydd o dirwedd Cwm Idwal a'r ardal gyfagos, gan gynnwys 


copaon a llynnoedd. Mae'r defnydd o'r model presennol yn awgrymu bod hwn yn 


adnodd gwych i ymwelwyr wrth iddynt baratoi i fynd ar eu taith gerdded. 


CWBLHAWYD.  


- Datblygu canllaw gwybodaeth newydd i alluogi ymwelwyr i baratoi eu hunain yn 


well ar gyfer eu diwrnod yng Nghwm Idwal. Bydd hyn yn gwella'r ymdeimlad o 


ragweld a chyrraedd gan y bydd y daith yn cychwyn o adref. CWBLHAWYD.  


- Uwchraddio cofnodwyr tywydd cyfredol a darparu'r wybodaeth hanfodol hon i 


ymwelwyr trwy sgrin gyffwrdd yn y Ganolfan. CWBLHAWYD.  


- Darparu 2 bwynt gwefru ceir ym maes parcio'r Ganolfan (nid yw codi gwefru cyflym 


yn opsiwn yn y lleoliad hwn). DISGWYLIR IDDYNT GAEL EU DANFON (oedi 


oherwydd Covid) 


-  Darparu pwynt gwefru beiciau fel rhan o'r rhwydwaith beiciau trydan, gan hwyluso 


mynediad i Rwydwaith Beicio Cenedlaethol Lôn Las Ogwen. Bydd y prosiect yn 


gwella cysylltiadau â'r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, y rhwydwaith beicio a 


ffrwyn, gan gynnwys Lôn Las Ogwen, llwybrau bysiau, llwybr yr Hen A5 ac o bosibl 


cyswllt ychwanegol â Chowlyd (sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd). Yn aros i'r 


stondinau beic gael eu danfon.   


 


Amserlen: 
 


Gweler uchod 


Risgiau a 


Lliniaru: 


 


Yn anochel, mae Covid wedi creu rhai problemau ac oedi, gyda hyn mewn golwg, 


mae'r cynnydd wedi bod yn dda ac yn wir y tu hwnt i'r disgwyl. Mae Croeso Cymru 


wedi rhoi estyniadau cyffredinol i bob prosiect oherwydd Covid: 


> Oedi i waith cerrig allanol. Gweithio gyda'r contractwr i ddod o hyd i atebion. 


> Oedi wrth agor y ganolfan oherwydd Covid (mae'r risg o drosglwyddo yn benodol 


fel canolfan heb staff). Mae elfennau rhyngweithiol yn cael eu tynnu dros dro. 


> Oedi wrth osod rhai elfennau oherwydd bod staff yn canolbwyntio ar ymateb 


argyfwng Covid. Diweddariadau parhaus â Croeso Cymru a'r staff bellach yn 


canolbwyntio eto ar gwblhau'r prosiect. 


8.   STRATEGAETH YMADAEL: 


d/b 


9.   UNRHYW FATER PERTHNASOL ARALL: 


  d/b 
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EITEM RHIF 14 


CYFARFOD: PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU APCE 


DYDDIAD: 18 Tachwedd, 2020 


TEITL Y PROSIECT: CYSYLLTU COMIN A CHYMUNEDAU UWCH GWYRFAI 


SWYDDOG PROSIECT: Dion Roberts 


PWRPAS: Rhoi gwybod i'r Aelodau am gynnydd y prosiect hyd yma a 
rhoi cyfle i'r Aelodau drafod a chraffu 


1. RHESYMEG BRIFF / CEFNDIR:


Mae Cysylltiadau Cyffredin a Chymunedol CRhC Uwch Gwyrfai (y prosiect) yn brosiect 
cydweithredol rhwng APCE a Chymdeithas Bori Uwch Gwyrfai. Mae ardal y prosiect wedi'i lleoli ar 
Gomin Uwch Gwyrfai. Mae ardal y prosiect yn cynnwys 1000ha yn amrywio o gopa Mynydd Mawr, i 
bentrefi Y Fron, Carmel a Rhosgadfan. Datblygwyd y prosiect ar y cyd rhwng y gymdeithas bori ac 
APCE i wella cyfleoedd pori ar y comin, gwella statws cadwraethol cynefinoedd, gwella mynediad a 
chyfleusterau hamdden a chynyddu diddordeb y cyhoedd. Nod y prosiect yw gwneud hyn trwy 
gwblhau amryw o waith cyfalaf ar y comin a chynnal ystod o ddigwyddiadau cyhoeddus, mewn 
cydweithrediad â phartneriaid prosiect, Cymdeithas Pori Uwch Gwyrfai. 


Mae tua 52% o ardal y prosiect o fewn ffin APCE. 


2. CYDWEITHREDIAD A PHARTNERIAID Y PROSIECT:


APCE sy'n arwain y gwaith o gyflawni'r prosiect, gyda Chymdeithas Pori Uwch Gwyrfai yn bartner 
prosiect allweddol. Mae APCE a'r Gymdeithas Bori yn cwrdd mewn cyfarfodydd grwpiau llywio 
Chwarterol. 
Datblygwyd a chyflwynwyd y prosiect gan y Gymdeithas Bori, a ddarganfu wedyn nad oedd 
ganddynt y gallu /  gapasiti i gyflawni prosiect mor gymhleth. Cysylltodd y Gymdeithas â'r APCE i 
gyflawni'r prosiect oherwydd profiad a llwyddiant yr Awdurdod wrth gyflawni prosiectau yn y 
gorffennol. 
Mae'r prosiect wedi cydweithredu ag amrywiol gyrff allanol er mwyn cyflawni'r prosiect, yn benodol 
PONT (Pori Natur a Threftadaeth) i ddylunio cynllun rheoli i gyflawni gwaith adfer rhostir. 


Mewn perthynas ag ardaloedd y tu allan i ffin y Parc a phob mater sy'n ymwneud â phriffyrdd 
cyhoeddus – Cyngor Gwynedd. 


3. PECYN ac AMSERLEN ARIANNU:


Ariennir y prosiect 100% trwy Raglen Datblygu Gwledig Llywodraethau Cymru fel Cynllun Rheoli 
Cynaliadwy. 


Cyfanswm y cyllid ar gyfer y prosiect yw £418,010. 


Dechreuodd y prosiect yn swyddogol ym mis Rhagfyr 2018, a bydd yn dod i ben ym mis Mawrth 
2021. 
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4.   FFIT STRATEGOL ac ALLBYNNAU:   


Disgrifiwch sut mae'r prosiect yn ymgysylltu ac yn cyflawni yn erbyn dogfennau 
strategol allweddol e.e. CRhPC, Cynllun Corfforaethol, Polisïau LlC: 
 
Nod y prosiect yw cyflawni yn erbyn amcanion strategol Rhaglenni Gwledig Llywodraeth Cymru 
ynghyd â chynllun rheoli APCE. 
 
Mae rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy wrth wraidd y Prosiect hwn. Nod y Prosiect yw mynd i'r 
afael â llawer o flaenoriaethau a heriau lleol a chenedlaethol trwy ymgymryd ag ymdrechion 
cadwraeth ymarferol i wella cydnerthedd Comin Uwch Gwyrfai yn y fath fodd fel ei fod hefyd yn 
diogelu ei hyfywedd economaidd tymor hir; ar gyfer busnesau gwledig a'r cymunedau lleol sy'n 
ffinio â'r comin. 
 
Mae'r Polisi Adnoddau Naturiol, a gynhyrchwyd gan weinidogion Cymru o dan Ddeddf yr 
Amgylchedd 2016, yn nodi'r hyn a ystyrir fel risgiau, blaenoriaethau a chyfleoedd posibl ar gyfer 
rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yng Nghymru. Mae hefyd yn cynnwys arweiniad ar gamau 
mewen perthynas â bioamrywiaeth sy'n dirywio ac effeithiau newid yn yr hinsawdd. 
   
Isod mae nodau ac amcanion strategol prosiect Uwch Gwyrfai, gan gynnwys sut y bydd y Prosiect 
yn helpu i gyfrannu tuag at, a chyflawni yr hyn a ganlyn; 
 
Mae'r nodau a'r amcanion strategol hyn yn gysylltiedig â CRhPC. 
 
Maen Prawf 1 -   Mynd i'r afael â blaenoriaethau cenedlaethol sy'n dod i'r amlwg 
 


1) Diogelu Storfeydd Carbon i Liniaru yn erbyn Newid Hinsawdd ac amddiffyn rhag allyriadau 
carbon pellach. (Amcan 1 CRhPC) - Gwneir hyn trwy reoli mawndir / plannu coed / rheoli 
rhostir. 


2) Cynnal ein gallu cynhyrchiol ar gyfer cyflenwadau bwyd ac ati - Gwneir hyn trwy gynnal 
amodau ucheldirol amaethyddol da trwy reoli cynefinoedd - torri ac ati. 


3) Lleihau'r risg o lifogydd - Gwneir hyn trwy blannu coed / adfer mawndir. 
4) Gwella ansawdd a chysylltedd ein cynefinoedd (Amcan 4 a 5 CRhPC) Anelir at gyfalawnir 


amcan hwn trwy ddilyn cynlluniau rheoli rhostir arbenigol a ddatblygwyd gan PONT - 


cynllun ar gyfer torri a phori’r rhostir. 


5) Gwell amrywiaeth a maint y cyfleusterau hamdden awyr agored (Amcan 14 CRhPC) 


Gwneir hyn trwy adeiladu ystafell ddosbarth awyr agored ar gyfer ysgol leol a dylunio 


llwybr aml-ddefnydd. 


6) Coetiroedd a choed sydd wedi'u lleoli'n well (Amcan 1 CRhPC) - Anelu at blannu 6ha o 


goetir.  


Maen Prawf 2 -   Cymhwyso egwyddorion Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy 
 


1) Rheoli'n Addasol - Cydweithio a chydweithredu - Gweithio gyda'r Gymdeithas Bori, 


ysgolion lleol, contractwyr a chyrff allanol i sicrhau bod nodau ac amcanion yn cael eu 


cyflawni orau. 


2) Cyfranogiad y Cyhoedd - Mae'r prosiect yn cynnal ystod o ddigwyddiadau cyfranogi 


cyhoeddus. 


3) Atal difrod difrifol neu anghildroadwy - Defnyddio contractwyr profiadol, parchus i gwblhau 
gwaith sydd o fudd i'r comin yn y tymor hir - h.y. gwaredu coed conwydd ar rostir 
 


Targedau Ychwanegol 
 Deddf Iechyd a Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
 Cwrdd â Chyfleoedd a Heriau lleol 
 Cynllun Adfer Natur 
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5.   RISGIAU POSIBL A MESURAU LLINIAROL:  


Mae'r prosiect yn amrywiol iawn, ac oherwydd ei leoliad ar dir comin mae'n cynnwys ymgynghori â 


llawer o bobl i sicrhau cydsyniadau perthnasol ar gyfer cwblhau gwaith cyfalaf. 


 


Mae gan y prosiect ddangosyddion llwyddiant i'w cyflawni fel rhan o broffil cyflawni'r prosiect. Mae 


cofrestr risg ar gyfer y dangosyddion llwyddiant hyn ar gael, ac maent yn cael eu diweddaru'n 


rheolaidd. 


 


Y risg nodedig o'r dangosyddion llwyddiant hyn yw:  


 Ail-wlychu 10 hectar o fawndir - Yn dilyn arolygon gydag arbenigwyr CRhC Mawndiroedd 


Cymru, nid oes 10ha o fawndir sydd angen ei ail-wlychu nac unrhyw reolaeth. (Targed 


wedi'i osod gan gymdeithas bori yn y cam MGT) 


 Anelu at gael 25 o bobl i mewn i hyfforddiant - Oherwydd cyfyngiadau Covid-19; ni fu’n 


bosibl i bobl ymgynnull ar gyfer cyrsiau dros yr haf. Mae cyrsiau yn eu lle ac fe ddylent gael 


eu cynnal oni bai y bydd y rhain yn cael eu canslo ac na ellir rhagweld hyn. 


 


Staffio: Swyddog Prosiect yn gadael y swydd cyn cwblhau'r prosiect. Pe bai hyn yn digwydd, yr 


opsiwn mwyaf ymarferol yw bod y sefydliadau sy'n eistedd ar Fwrdd Llywio'r Prosiect yn defnyddio 


staff mewnol, arbenigedd ac amser er mwyn cwblhau'r prosiect a'i allbynnau arfaethedig. 


 


Risgiau Eraill:  


 Bu Dŵr Cymru yn anymatebol i geisiadau i adeiladu ystafell ddosbarth awyr agored ar dir 


comin sydd wedi'i gofrestru o dan eu henw nhw. Nod allweddol o’r prosiect yw adeiladu 


gwell cyfleusterau hamdden ar y comin. 


6.   YMGYSYLLTU, YMGYNGHORI ac ati.: 


Mae gan y prosiect dargedau penodol ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd, er enghraifft nod i 


ymgysylltu â 500 o randdeiliaid sy'n darged uchelgeisiol. Mae'r prosiect ar y trywydd iawn i ragori 


ar y targed hwn, yn dilyn digwyddiadau cyhoeddus a dosbarthiadau ysgol. 


 


Nod y prosiect yw ymgysylltu a'r ysgol leol sef Ysgol Rhosgadfan er mwyn ymgysylltu 


cenedlaethau'r dyfodol â'r prosiect a'r Comin. Mae yna brosiectau ysgol i ddylunio mosaig i'w osod 


ar ffordd allanol yr ysgol ar y gweill - Mae digwyddiadau eraill fel teithiau cerdded tywys, cyrsiau 


hyfforddi, cyrsiau adnabod planhigion, darlithoedd a sgyrsiau wedi'u gohirio oherwydd COVID-19. 


 


Oherwydd bod ardal y prosiect wedi'i lleoli ar dir comin, rhaid ymgynghori ynghylch yr holl waith 


plannu coed arfaethedig â thrigolion lleol a'r gymdeithas borwyr i sicrhau nad oes unrhyw 


wrthwynebiad i'r gwaith plannu. Anfonir llythyr gyda map cysylltiedig at yr holl breswylwyr o fewn 


radiws o 200m o'r safleoedd arfaethedig fel y cytunwyd gyda'r tirfeddianwyr, Ystâd y Goron a 


CCSQ. 


7.  CYFLAWNWYD HYD YMA: 


Cyllid:  
Gwariant a hawliwyd hyd yma - cyllid 100% gan Lywodraeth Cymru. 


Cyfalaf - £134,963.00 


Refeniw - £56,591.05 


Cyfanswm - £190,010.46 
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Targedau 


Strategol: 


O.17 - Nifer y gweithrediadau cydweithredu a gefnogir (ac eithrio MGT) = 3/3 (Wedi'i 


gwblhau) 


Arwynebedd y coetir a gefnogir = 3.1ha / 6ha 


Nifer y swyddi a grëwyd = 1/1 


Nifer yr astudiaethau dichonoldeb = 2/2 


Nifer y rhanddeiliaid a gyflogwyd = 425/500 


Nifer y diwrnodau hyfforddiant = 6/6 


Nifer y camau i ddefnyddio adnoddau naturiol er budd iechyd = 7/10 


Mynediad wedi'i reoli i gefn gwlad neu'r arfordir = 0.5km / 2km 


Ardal o gynefin mawndir wedi'i ail-wlychu = 0 / 10ha 


Amserlen: 
Bydd y prosiect yn gorffen ym mis Mawrth 2021. Mis Mawrth 2021 yw’r dyddiad 


hawlio olaf ar gyfer y prosiect. 


 


Risgiau a 


Lliniaru: 


Fel y gwelir yn Adran 5. 


 


Cofrestr Risg ar gael - S:\Cynllunio a Rheolaeth Tir\Cadwraeth, Coed ac 


Amaeth\Ceisiadau grant - Grant applications\SMS Uwch Gwyrfai\Covid-19  


 


 


8.   STRATEGAETH YMADAEL: 


Nid oes strategaeth ymadael wedi cael ei phennu ymlaen llaw oherwydd bod natur yr MGT a 
gyflwynwyd gan y gymdeithas bori yn canolbwyntio'n gryf ar fuddsoddiad cyfalaf i hwyluso 
rheolaeth hirdymor y comin. 
 
Un o brif nodau'r prosiect yw gwella mewn rhai ardaloedd a chynnal cyflwr pori ffafriol mewn 
mannau eraill er mwyn i'r gymdeithas bori reoli'r comin yn y dyfodol. Trwy osod gridiau gwartheg / 
Gwella ffiniau / rheoli prysgwydd, mae'r amodau ar gyfer pori ar y comin wedi gwella gan ganiatáu 
i'r gymdeithas bori reoli'r comin yn y dyfodol.  
 
Ar hyn o bryd mae cynlluniau rheoli gyda rhagnodiaau penodol ar gyfer pori er mwyn cadw'r comin 
o dan amodau ffafriol yn cael eu cynhyrchu fel arweiniad i'r porwyr yn y dyfodol. 


9.   UNRHYW FATER PERTHNASOL ARALL: 


Dim. 
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                                                                         EITEM RHIF 14 
   
CYFARFOD: 


 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 


 
DYDDIAD:  


 
18 Tachwedd, 2020 


 
TEITL Y PROSIECT: 
 


 
TREFTADAETH TREFLUN DOLGELLAU 


 
TEITL Y PROSIECT: 
 


 
John Ellis 


 
PWRPAS: 
 


  
Rhoi gwybod i’r Aelodau am gynnydd y prosiect hyd yma a 
rhoi cyfle i’r Aelodau drafod a chraffu 


 
 


1.   RHESYMEG BRIFF / CEFNDIR: 


Mae'r datganiad o arwyddocâd nodweddiad trefol Cadw o Ddolgellau yn ei disgrifio fel “… tref yn 
wahanol i unrhyw un arall” ac yn dod i'r casgliad “Mae hanes ym mhob manylyn sydd wedi goroesi 
- o simneiau i ffenestri a stepiau drws - ac mae goroesiad cymaint o'r manylion hyn yn adnodd 
cyfoethog ar gyfer deall hanes y dref. Dyma'r rhinweddau sy'n cyfuno i wneud Dolgellau yn 
anheddiad trefol o gymeriad mor nodedig”. 


Mae Treftadaeth Treflun Dolgellau yn cyfuno amddiffyn a gwella treflun unigryw'r dref â gwneud 
defnydd llawn ohono i ailgysylltu trigolion ac ymwelwyr heddiw â hanes y gymuned. Byddai'n 
adeiladu ar sylfaen MTT Dolgellau (Menter Treftadaeth Treflun, 2010-15) ac yn defnyddio 
cyfranogiad cymunedol sydd eisoes wedi'i feithrin i ehangu a dyfnhau dealltwriaeth a 
gwerthfawrogiad y cyhoedd o dreftadaeth ddiwylliannol y dref. 


2.   CYDWEITHIO A PHARTNERIAID PROSIECT: 


Partneriaid strategol ac ariannu: Cadw, Cyngor Gwynedd a Chronfa Treftadaeth y Loteri 
Genedlaethol. 


Partneriaid ymgysylltu: amrywiol sefydliadau cymunedol gan gynnwys Partneriaeth Dolgellau ac 
Ysgol Bro Idris. 


3.   PECYN ARIANNU ac AMSERLEN: 


APCE £427,018 
Cyngor Gwynedd £26,700 
Cadw £60,000 
Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol £995,000 


 
Cyfanswm £1,498,718 


Derbyniodd y prosiect ganiatâd i ddechrau yn 2016 ac roedd i fod i gael ei gwblhau ar 31/12/2021. 
Cyn pandemig Covid-19 roedd y prosiect ar y trywydd iawn i gael ei gwblhau mewn pryd, ond 
oherwydd effaith Covid-19 a'r amser a gollwyd ar gyflawni'r prosiect yng ngwanwyn / haf 2020, 
rhagwelir y bydd y prosiect angen 6 mis o estyniad gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. 
Trafodwyd yr estyniad a ragwelir fydd ei angen gyda'r swyddog grantiau ac fe ystyrir bod hyn yn 
gais rhesymol. Nid yw'r estyniad yn cynnwys unrhyw arian ychwanegol. Mae gan y prosiect ddigon 
o gyllid i ariannu estyniad 6 mis ar gontract y Rheolwr Prosiect ac i brydlesu swyddfa'r Rheolwr 
Prosiect yn Nolgellau. Ni ragwelir y bydd unrhyw gostau ychwanegol eraill yn sgil yr estyniad 
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amser. Nid yw maint llawn effaith Covid-19 yn wybyddus i ni ar hyn o bryd ac mae swyddogion yn 
adolygu'r sefyllfa yn rheolaidd. 


4.   FFIT STRATEGOL ac ALLBYNNAU:   


Disgrifiwch sut mae’r prosiect yn cysylltu â, ac yn cyflawni yn erbyn dogfennau strategol 
allweddol e.e. CRhPC, Cynllun Corfforaethol, Polisïau LlC: 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)2015: Mae'r prosiect yn cyflawni egwyddorion y 
ddeddf yn y ffyrdd a ganlyn: 


1. Cymru lewyrchus: trwy weithio mewn partneriaeth â pherchnogion preifat adeiladau, mae'r 
prosiect yn fuddsoddiad uniongyrchol yn yr economi leol. Mae'r prosiect yn ymgysylltu â 
gwasanaethau gweithwyr proffesiynol lleol gan gynnwys penseiri, crefftwyr a chontractwyr. 
Ar hyn o bryd mae Menter a Busnes yn cynnal astudiaeth o effaith economaidd y cynllun ar 
ardal y Parc Cenedlaethol.   


2. Cymru gydnerth: mae’r prosiect yn gwella cyflwr ein treftadaeth ac yn darparu hyfforddiant 
a chyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol i grefftwyr a chontractwyr. Mae’r ymdrechion 
hyn yn cyfrannu at les cymunedol a chydnerthedd cymdeithasol. 


3. Cymru fwy cyfartal: mae'r prosiect yn darparu cyfle cyfartal i bob aelod o'r gymuned leol 
ac ymwelwyr â'r ardal gymryd rhan yn y prosiect ac elwa ar ganlyniadau iechyd a lles o 
ganlyniad i gyfranogi. Mae'r prosiect yn galluogi pobl i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth 
er mwyn teimlo eu bod yn cael eu cyflawni.   


4. Cymru iachach: bydd y prosiect yn cefnogi cyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn 
gweithgareddau treftadaeth, y gwyddys eu bod yn gwella lles cyfranogwyr. 


5. Cymru o gymunedau cydlynol: mae'r prosiect yn rhoi cyfle i drigolion Dolgellau fod yn 
weithgar yn eu cymuned. Bydd y prosiect yn cefnogi sefydliadau sy’n angorau cymunedol, 
fel ysgolion, y coleg trydyddol a Phartneriaeth Dolgellau i barhau â'u gwaith o adeiladu 
cymuned gydlynol. 


6. Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg lewyrchus: mae’r prosiect yn cefnogi pobl 
i ymgysylltu â diwylliant, i ddatblygu eu sgiliau ac yn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg trwy’r 
holl weithgareddau. 


7. Cymru gyfrifol yn fyd eang: mae’r prosiect yn defnyddio cadwyni cyflenwi lleol a 
chynaliadwy ac yn dilyn arfer gorau ar adeiladu cynaliadwyedd.  
 


Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016: mae’r prosiect yn cyflawni nodau’r ddeddf 
trwy wella cyflwr yr amgylchedd hanesyddol adeiledig, gan gynnwys adeiladau rhestredig yn Ardal 
Gadwraeth Dolgellau. 
 
Cynllun Eryri: mae’r prosiect yn cefnogi cadwraeth a mynediad at nifer o rinweddau arbennig Parc 
Cenedlaethol Eryri, gan gynnwys Cydlyniant Cymunedol, Bywiogrwydd yr Iaith Gymraeg, 
Ysbrydoliaeth ar gyfer y Celfyddydau a Thirweddau Hanesyddol. Mae’r prosiect yn cynorthwyo i 
gyflawni gweledigaeth Cynllun Eryri trwy wella ein treftadaeth gyfoethog, gwella lles Cymru a 
chefnogi busnesau lleol. Disgwyliwn y bydd gwerthusiad terfynol y prosiect yn dangos ei fod wedi 
cyflawni sawl canlyniad allweddol a fanylir yng Nghynllun Eryri, ym meysydd iechyd a lles, gwella 
cyflwr treftadaeth ddiwylliannol a’r amgylchedd hanesyddol adeiledig a galluogi cymunedau i 
gyrchu, mwynhau, deall a dathlu eu treftadaeth.  
 


5.   RISGIAU POSIBL A MESURAU LLINIAROL:  
 


Risg Tebygolrwydd Effaith Lliniaru Swyddog Cyfrifol 
Covid-19: 
lledaeniad y firws 
oherwydd 
gweithgareddau 
prosiect, ee. O ran 
contractwyr, 
cyfranogwyr a'r 
cyhoedd. 


Canolig Uchel Dilynir canllawiau 
Llywodraeth Cymru a 
dilynir arferion gwaith 
diogel gan gontractwyr. 
Mae gweithgareddau 
eraill wedi'u gohirio am y 
tro. 


Rheolwr Prosiect 
a Phennaeth 
Treftadaeth 
Ddiwylliannol.  
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Sefydliadol - colli 
Rheolwr Prosiect 
neu staff cymorth 


Canolig Uchel Penodi rhywun yn ei le 
gan ddarparu 
cefnogaeth fewnol, 
cynllunio olyniaeth, 
rheolaeth effeithiol 


Pennaeth 
Treftadaeth 
Ddiwylliannol /  
Tîm Rheoli 


Economaidd - galw 
cyffredinol cynyddol 
am asiantau / 
contractwyr 


Canolig Canolig Sefydlu “pwll 
crychdonnol” gyda mwy 
o arbenigedd cadwraeth 
i allu galw arno 


Rheolwr Prosiect 


Cymdeithasol - 
perchnogion neu 
grwpiau cymunedol 
ddim yn symud 
ymlaen gyda 
cheisiadau 


Canolig Canolig Hyblygrwydd wrth 
raglennu. Cyswllt 
effeithiol i nodi 
problemau posibl 


Rheolwr Prosiect 


Cyfreithiol - 
newidiadau yng 
nghyfraith cynllunio 
neu statws 
cyfreithiol yr 
Awdurdod 


Isel Canolig  Rhwymo contract ar 
unrhyw sefydliad olynol 


 Tîm Rheoli 


Economi – Costau 
prosiectau yn uwch 
na'r disgwyl 


Canolig Uchel Defnyddio costau cyfoes 
yn y cyfnod datblygu ac 
o fewn oes y prosiect i 
leihau risg. Hyblygrwydd 
wrth raglennu. 


Pennaeth 
Treftadaeth 
Ddiwylliannol & 
Rheolwr Prosiect 


Amgylcheddol - 
problemau wrth 
ddod o hyd i 
ddeunyddiau 
adeiladu addas 


Canolig Uchel Cysylltu ag asiantau, 
gydag asiantau, 
contractwyr a chyflenwyr 
i leoli a chadw 
cyflenwadau 


Rheolwr Prosiect 


Technegol - 
problemau 
strwythurol 
annisgwyl 


Canolig Canolig Lleihau risg trwy gynnal 
arolygon cyflwr 
strwythurol manwl. 
Caniatáu ar gyfer 
symiau uwch wrth gefn 
pan fod yna amheuaeth  
resymol ynghylch maint 
problemau 


Rheolwr Prosiect  


Ariannol - llai o 
gyfraniad gan 
bartner 


Canolig Canolig Newid proffil cyllido yn ôl 
yr angen.  


Rheolwr Prosiect 


Disbyddu Cynllun 
Gwerthuso 
rhanddeiliaid yn 
ystod oes y prosiect 


Canolig Canolig Cwblhau holiadur wedi'i 
gynnwys yn y cynnig 
grant ar gyfer 
cyfranogwyr, mae 
aelodau'r gymuned yn 
samplu'n ddigon mawr 
gan ragweld y byddant 
yn gadael. 


Ymgynghorydd 
gwerthuso a 
Phennaeth 
Treftadaeth 
Ddiwylliannol 


Effaith Covid-19 ar 
yr economi leol gan 
arwain at estyniad i 
amserlen y prosiect 


Uchel Canolig Trafodaethau rheolaidd 
gyda chyllidwyr a 
chontractwyr. Mae'r 
amserlen wedi'i haddasu 
a gwnaed darpariaethau 
ar gyfer yr estyniad 
amser a ragwelir. 
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6.   YMGYSYLLTU, YMGYNGHORI ayyb.:  


Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar ac yn darparu fforwm ar gyfer mwy o ymgysylltiad rhwng y 
gymuned leol ac ymwelwyr â threftadaeth ddiwylliannol y dref yn gyffredinol a threftadaeth 
adeiledig yn benodol. Mae gweithgareddau’r prosiect yn cynnwys busnesau lleol, ysgolion a 
cholegau, sefydliadau, partneriaethau, grwpiau a chymdeithasau, pobl leol ac ymwelwyr. 
 
Mae Partneriaeth Dolgellau yn bartner cymunedol allweddol ac mae ganddo gysylltiadau 
gweithredol gydag amrywiol sefydliadau yn y dref. Mae rhaglen o weithgareddau wedi'i datblygu a'i 
darparu'n rhannol gyda'r Bartneriaeth, mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid, ysgolion lleol a'r coleg 
trydyddol lleol, yn ogystal â staff craidd allweddol APCE. Mae'r rhaglen yn cynnwys: 


- Diwrnodau agored ar gyfer prosiectau cadwraeth adeiladau wedi'u cwblhau a dogfen fideo 
o waith ar y gweill i'w cynnwys ar y wefan. 


- Prosiectau cymunedol gan gynnwys rhaglen o sioeau teithiol treftadaeth gymunedol yn 
gwahodd pobl i rannu atgofion ac effemera trigolion, adeiladau a diwydiannau'r dref a 
chyflwyno preswylwyr i'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael yn Archifau'r Sir, 
arddangosfeydd dan do ar thema treftadaeth, arddangos comisiwn prosiect celf 
cymunedol, dehongli hanes y dref, prosiectau hanes llafar a datblygu ap newydd ar gyfer 
Dolgellau. 


- Mae pobl ifanc yn cymryd rhan yn y prosiect trwy'r prosiect celf cymunedol a phrosiectau 
dehongli creadigol eraill a phrosiect a gynhaliwyd gan fyfyrwyr y coleg trydyddol lleol i 
ddatblygu llwybrau tref a map a chanllaw newydd ar gyfer y dref.  


- Mae ymchwil a dehongli yn cynnwys astudiaethau manwl o adeiladau a phrosiectau dethol 
ar hanes adeiladau, eu deiliaid a defnyddwyr yr oesoedd hynny. Cefnogir grwpiau 
cymunedol lleol i gynhyrchu ‘hanesion tai’ adeiladau. Cyhoeddwyd trydydd llyfr o 
ddelweddau hanesyddol o Ddolgellau ac mae'n canolbwyntio ar ddiwydiannau traddodiadol 
y dref - gwlân, cyffeithio, aur ac argraffu. 


- Nododd Partneriaeth Dolgellau yr angen i hyfforddi perchnogion eiddo ynghylch problemau 
a achosir gan simneiau'n gollwng, cyddwysiad, lleithder a drafftiau. Mae rhaglen o weithdai 
a sesiynau galw heibio am gyngor yn cael eu datblygu, gan ymateb i ymarfer ymgynghori â 
pherchnogion eiddo a chontractwyr lleol  


- Tynnu sylw at bwysigrwydd cynnal a chadw ac atgyweirio eu hadeiladau yn briodol a sut i 
wella effeithlonrwydd ynni adeiladau heb gyfaddawdu ar eu cyfanrwydd hanesyddol. 


- Mae'r prosiect yn darparu sgiliau crefft traddodiadol a hyfforddiant cadwraeth adeiladu i 
gontractwyr i gynyddu sgiliau crefftwyr lleol ac asiantau proffesiynol. 


- Cyfleoedd i wirfoddoli trwy'r uchod i gyd.  
 


7.  CYFLAWNWYD HYD YMA: 


Cyllid:  
Mae cronfeydd yn cael eu tynnu i lawr o Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 
bob chwarter ac mae'r holl arian allanol yn cael ei sicrhau.  
 


Targedau 
Strategol: 


 
- Gwella cyflwr adeiladau hanesyddol yn ardal fasnachol ganolog Ardal 


Gadwraeth Dolgellau, trwy atgyweirio adeiladau hanesyddol, adfer nodweddion 
pensaernïol, ailddefnyddio arwynebedd llawr diangen a gwaith tir cyhoeddus yn 
ardal fasnachol ganolog Ardal Gadwraeth Dolgellau gan roi blaenoriaeth. i 
adeiladau masnachol rhestredig. Mae'r prosiect yn dilyn yr egwyddorion ac arfer 
gorau wrth warchod adeiladau hanesyddol a gwella eu heffeithlonrwydd ynni.  
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Amserlen: 
Gweler 3 uchod am fanylion llawn. Roedd y prosiect yn rhedeg ar amser nes i 
bandemig Covid-19 gydio. Mae canllawiau perthnasol i’r pandemig a rhai 
Llywodraeth Cymru i gyfyngu ar ledaeniad y firws wedi amharu ar allu rhai 
contractwyr i gyflawni. 
 


Risgiau a 
Lliniaru: 


 
Gweler 5 uchod. 


8.   STRATEGAETH YMADAEL: 


Mae'r prosiect yn ei gwneud yn ofynnol i berchnogion adeiladau sydd wedi elwa o'r cynllun 
ymrwymo i gynnal a chadw'r gwaith a wnaed i'w heiddo am 10 mlynedd. Os na fyddant yn gwneud 
hynny neu os ydynt yn gwerthu'r eiddo o fewn yr amser hwn, bydd swm cymesur o'r grant a 
gawsant yn cael ei adfachu. 
Pwrpas gweithio mor agos â sefydliadau cymunedol yw sicrhau bod elfen ymgysylltu'r cynllun yn 
gynaliadwy a bod ymgymryd â phrosiectau treftadaeth ddiwylliannol yn dod yn rhan o 
weithgareddau ‘bara menyn’ ysgolion lleol, y coleg trydyddol a sefydliadau lleol eraill.  


9.   UNRHYW FATER PERTHNASOL ARALL: 
Mae prosiectau Treftadaeth Treflun Dolgellau yn adeiladu ar lwyddiant y Fenter Treftadaeth 
Treflun Dolgellau (MTT) flaenorol ac mae nifer fawr o adeiladau rhestredig yn Ardal Gadwraeth 
Dolgellau yn rhoi cyfle i APCE a'i bartneriaid archwilio cyfleoedd i ymgymryd â phrosiectau o'r fath 
ymhellach yn y dyfodol. 
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