
                                                                        DOGFEN WEITHREDOL                                                                                  Tudalen 1. 

 

Troed nodyn:   
1.   Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 
2.   Swyddog(ion) cyfrifol:  Y Swyddog sydd wedi’i nodi gyntaf sy’n arwain 

 AMCANION LLESIANT 2021-26 (Cyfeiriwch hefyd at Ddatganiad Llesiant APCE 2021-26) 

 

RHAGLEN WAITH CORFFORAETHOL 2022-23 
 

Yr Amcanion Llesiant, Prosiectau a Mentrau Cyfatebol a Chanlyniadau llwyddiant 
(Wedi eu croesgyfeirio at Lythyr Cylch Gwaith Tymor y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru ar gyfer APCE) 

 

 
 
 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn:       

AC 1 GWELLA RHEOLAETH HAMDDEN AC UNRHYW EFFEITHIAU NEGYDDOL HAMDDEN 

 

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

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

AC 1.1 

Monitro nifer yr ymwelwyr trwy gyfrifwyr pobl i sefydlu effaith defnyddwyr ar draws y Parc Cenedlaethol 

 
Mawrth 2023 

Pennaeth 
Ymgysylltu + 
Rheolwr 
Mynediad a Lles  

AC 1.2 

Ymgyrch Negeseuon Tymor 2022 i godi ymwybyddiaeth o Rinweddau Arbennig, dylanwadu ar ymddygiad 
cadarnhaol a mynd i'r afael â gwersylla anghyfreithlon - ei weithredu ac adrodd ar y canlyniadau/ 
cyrhaeddiad. 
➢ Mae tri Pharc Cenedlaethol Cymru wedi cynnal ymgyrch ymwelwyr ar y cyd i fynd i'r afael â heriau 

rheoli ymwelwyr 
➢ Rydym yn gweithio'n agos gyda Chyngor Gwynedd i fynd i'r afael â materion gwersylla anghyfreithlon 

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

Rinweddau Arbennig a thwristiaeth gynaliadwy 

 
Rhagfyr  2022 a 
Parhaus 
 
 
 
 

 
Pen. Ymgysylltu + 
Rheolwr 
Twristiaeth 
Gynaliadwy 

 

 

1.    AMGYLCHEDDAU CYDNERTH  
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Troed nodyn:   
1.   Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 
2.   Swyddog(ion) cyfrifol:  Y Swyddog sydd wedi’i nodi gyntaf sy’n arwain 

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

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

AC 1.3 

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

Disgwylir 
gorffen erbyn 
Mawrth 2022 

Rheolwr 
Twristiaeth 
Gynaliadwy  

AC 1.4 
Nodi a meintioli gwaith mynediad i liniaru effeithiau pwysau pobl 

 
Parhaus 

Pen. Gwas. 
Wardeinio 

AC 1.5 
Cynrhyrchu Strategaeth Ymgysyllu ar gyfer gwaith llwybrau yn Eryri 

 
Medi 2022 

Pen. Gwas. 
Wardeinio 

AC 1.6 
Cynhyrchu canllawiau ar gyfer cyflawni gwaith mynediad yn Eryri 

 
Medi 2022 

Pen. Gwas. 
WArdeinio 

AC 1.7 
Sicrhau fod llwybrau a hyrwyddir yn cael eu harolygu, eu cynnal a'u gwella'n rheolaidd pan fo angen 

 
Parhaus 

Pen. Gwas. 
Wardeinio 

AC 1.8 
Wardeiniaid Ardal i weithio gyda'r Cymunedau a phartneriaid i nodi a manteisio ar gyfleoedd i ddarparu 
ystod o lwybrau a hyrwyddir ar gyfer galluoedd amrywiol 

 
Parhaus 

Pen. Gwas. 
Wardeinio 

AC 1.9 
Gweithio ar draws yr Awdurdod i integreiddio rhaglenni gwaith a datblygu Cynlluniau Ardal   
 

 
Parhaus 

 
Pen. Gwas. 
Wardeinio 

AC 1.10 
Sicrhau cyllid a recriwtio swyddog i ddatblygu prosiect Yr Wyddfa Di-blastig  
 

 
Hydref 2022 

Rheolwr 
Partneriaethau 
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Troed nodyn:   
1.   Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 
2.   Swyddog(ion) cyfrifol:  Y Swyddog sydd wedi’i nodi gyntaf sy’n arwain 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn:       

AC 2 YMATEB I HERIAU NEWID YN YR HINSAWDD 

 

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

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

AC 2.1 

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

 
Adroddiad 
blynyddol 

Pennaeth 
Rheolaeth 
Datblygu a 
Chydymffurfiaeth 
(Pen. RhDaC)  
Prif Swyddog 
Cynllunio Polisi 

AC 2.2 

Effeithlonrwydd ynni a lleihau ôl-troed carbon adeiladau APCE i fod yn rhan annatod o’r Cynllun Rheoli 
Asedau newydd (i’w fabwysiadu o Ebrill 2022) ymrochol gyda Ffyniant i Bawb – Targedau Carbon Isel yr 
Ystâd Gyhoeddus   

Mabwysiadu 
Cynllun Rheoli 
Asedau o Ebrill 
2022 + ymlaen 

 
Pen. Eiddo  

AC 2.3 

Datblygu Cynllun Gweithredu yn seiledig ar argymhellion yr astudiaeth carbon i APCE fod yn niwtral o ran 
carbon erbyn 2030 

 
Parhaus 2030 

 
Prif Weithredwr 
Rheolwr Eiddo 

AC 2.4 

Comisiynu adroddiad i nodi sut y gall yr Awdurdod gynorthwyo i sicrhau bod ardal y Parc Cenedlaethol yn 
garbon niwtral erbyn 2050 i gynnwys cyfeirnod penodol i reoli tir a gweithio tu hwnt i eiddo’r Awdurdod 
 

 
Rhagfyr 2022 

 
Prif Weithredwr 

AC 2.5 

Cefnogi partneriaeth strategol gyda Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog ac Arfordir Penfro ar Adfer Natur ac Atafaeliad Carbon yn Nhirweddau Dynodedig Cymru a 
cynnal swydd arweinydd strategol  
 

 
Parhaus 

 
Prif Weithredwr  
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Troed nodyn:   
1.   Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 
2.   Swyddog(ion) cyfrifol:  Y Swyddog sydd wedi’i nodi gyntaf sy’n arwain 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn:       

AC 3 GWELLA RHEOLAETH A DEALLTWRIAETH O’N TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL 

 

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

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

AC 3.1 

Datblygu a mabwysiadu Strategaeth Treftadaeth Ddiwylliannol APCE 

 
Hydref 2022 

Pen. Treftadaeth 
Ddiwylliannol  

AC 3.2 

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

 
Parhaus - 2025  

Rheolwr Prosiect y 
Carneddau  

AC 3.3 

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

 
Erbyn diwedd y 
cynllun 
  

 
Rheolwr Prosiect TT 
Dolgellau  

AC 3.4 

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

 
Mawrth 2023 

Swyddog Prosiect 
Treftadaeth 
Ddiwylliannol 

AC 3.5 

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

 
Mawrth 2023  

 
Pen. Treftadaeth 
Ddiwylliannol 

AC 3.6 

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

 
Parhaus 

Pen. Gwas. 
Wardeinio 

AC 3.7 

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

 
Parhaus 

 
Pen. Treftadaeth 
Ddiwylliannol 

AC 3.8 

Cynnal a datblygu Yr Ysgwrn fel amgueddfa a chanolfan ddiwylliannol o fri cenedlaethol gan gynnwys 
cyflwyno’r prosiect arddangosfa ‘Geiriau Diflanedig’ ar y safle yn 2022-23 yn y byd ôl-cofid 
 

 
Medi 2023   

Pen. Treftadaeth 
Ddiwylliannol 
Swyddog 
Cynllunio’r 
Amgylchedd 
Hanesyddol 
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Troed nodyn:   
1.   Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 
2.   Swyddog(ion) cyfrifol:  Y Swyddog sydd wedi’i nodi gyntaf sy’n arwain 

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

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

AC 3.9 

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

 
Mawrth 2023 

 
Pen. RhDaCh  

 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn:       

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

 

AC 4.1 

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

 
Parhaus  

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

AC 4.2 

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

 
Mawrth 2023 + 
Parhaus 

 
Pen. CCA 

 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn:       

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

 

AC 5.1 

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

 
Mawrth 2022 

 
Pen. Cadwraeth, 
Coed ac Amaeth 
 

AC 5.2 

Parhau i ddarparu gwelliant bioamrywiaeth trwy'r broses rheoli datblygu yn dilyn cyhoeddi unrhyw 
ganllawiau gan Lywodraeth Cymru  

 
Adroddiad 
blynyddol 

 
Pen. RhDaCh 
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Troed nodyn:   
1.   Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 
2.   Swyddog(ion) cyfrifol:  Y Swyddog sydd wedi’i nodi gyntaf sy’n arwain 

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

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

AC 5.3 

Unwaith bydd canllawiau wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru, sicrhau bod CCA ar fioamrywiaeth yn 
cael ei gynhyrchu erbyn 2023 i gefnogi'r broses Rheoli Datblygu 
 

 
Mawrth 2023 

Pen. RhD a Ch  
Prif Swyddog 
Cynllunio Polisi 
(PSCP) 

AC  5.4 

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

Dau adroddiad  
y flwyddyn yn 
diweddaru ar 
brosiectau 
unigol 

 
Pen. CCA  a 
Rheolwyr 
Prosiectau 

AC 5.5 

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

 
Mawrth 2023 

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

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

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

  

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

objective when:  
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Amcanion blaenoriaeth a chamau gweithredu LlC ar gyfer APCE Prosiect/Gwaith APCE  

Cefnogi ymrwymiad Llywdoraeth Cymru i greu economi ddi-garbon drwy weithio i fod yn garbon niwtral 
erbyn 2030 drwy’ch gwaith bob dydd ac amrywiaeth o ymyriadau datgarboneiddio 

AC 2.1.    AC 2.2     AC 2.3    AC 2.4 

Caefnogi’r symudiad oddi wrth geir preifat i drafnidiaeth fwy cynaliadwy ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau 
staff, ymwelwyr a defnyddwyr y gwasanaeth er mwyn cyrraedd y targed o 45% o deithiau’n defnyddio dulliau 
cynaliadwy erbyn 2040  

CC 3.3 
CW 2.3 

Rhoi help rhagweithiol i ddal a storio carbon gan gynnwys drwy helpu i greu coetiroedd lle bo hynny’n briodol 
a chefnogi’n not o gryfhau’r mesurau i ddiogelu coetiroedd hynafol, a chynyddu’r cysylltiad â rhaglen y 
Goedwig Genedlaethol 

AC 5.5 (PAWS) 

Cymryd camau i wella cysylltedd, cyflwr, maint ac amrywiaeth ecosystemau, a chynnal a gwella 
rhwydweithiau ecolegol cydnerth, gan ymgorffori’r gwaith sydd ei angen i daro’r targedau cenedlaethol sy’n 
deillio o’r ymrwymiad 30x30   

AC 5.1   - AC 5.5 

Cefnogi’r rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawnogydd (NPAP) i adfer, gwella a chynnal rhwydweithiau 
ecolegol cydnerth, myned i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd a rheoli dŵr.  Dylech weithhio gyda CNC i daclo 
themâu’r NPAP, gan gynnwys y camau blaenoriaeth a’r themâu trawsbynciol 

AC 2.4   AC 5.1   AC 5.4 
 

Cefnogi ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i sefydlu cynllun â thargedau i helpu i adfer cynefinoedd 
morwellt a morfeydd heli ar hyd ein harfordir, helpu i wireddu uchelgeisiau Fframwaith Rheoli’r Rhwydwaith 
o Ardaloedd Morol Gwarchodedig a chyfranu at ddatblygu polisi ar garbon glas 

AC 5.1 

Cronfa gyfalaf tirweddau cynaliadwy, Lleoedd Cynaliadwy, a chynlluniau eraill Llywodraeth Cymru i gyflawni 
nodau nature a datgarboneiddio 

CW 3.3 

Cymryd rhan weithredol mewn Cynlluniau Ynni Lleol i helpu i drawsnewid y system ynni sydd ei hangen i 
gyrraedd Sero Net, gan sicrhau mwy o fanteisio i’ch cymunedau 

 

Cymryd rhan gadarnhaol mewn mentrau i hyrwyddo ailddefnyddio a thrwsio, i gynyddu’r economi gylchol, a 
lleihau’r niwed a achosir i’r amgylchedd gan blastig untro drwy annog pobl i beidio â’i ddefnyddio lle gellir 

AC 1.10 

 

LLYTHYR CYLCH GWAITH, LLYWODRAETH CYMRU:  YR AMGYLCHEDD 
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Troed nodyn:   
1.   Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 
2.   Swyddog(ion) cyfrifol:  Y Swyddog sydd wedi’i nodi gyntaf sy’n arwain 
 

 

 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CC 1 CYNNAL A GWELLA ANSAWDD BYWYD PRESWYLWYR 

 

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

Amserlen i 
gwblhau 

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CC 1.1 

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

Gwaith i 
ddechrau Ebrill 
2022 [unwaith 
bydd y safle We 
newydd wedi ei 
lansio 

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

CC 1.2 

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

 
Parhaus 

Pen. Ymgysylltu + 
Swyddog 
Gwirfoddoli a Lles 

CC 1.3 

Datblygu cyfleoedd gwirfoddoli i gymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol, rhai agored i niwed a grwpiau 
difreintiedig 

 
Parhaus 

Pen. Ymgysylltu + 
Swyddog 
Gwirfoddoli a Lles 

CC 1.4 

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

 
Adroddiad 
blynyddol 
 

 
Pen. RhDaCh 

CC 1.5 

Parhau i ddarparu arian a mesurau i gefnogi cymunedau ac economïau lleol drwy Cronfa Cymunedol Eryri, 
yn enwedig lle mae'r rhain yn cael eu harwain gan gymunedau eu hunain, mewn seilwaith gwyrdd, gwell 
mynediad at hamdden ar gyfer iechyd a lles, cynhyrchu ynni, gwelliannau amgylcheddol lleol megis rheoli 
sbwriel a gwastraff, datblygu cymunedol a'r Iaith Gymraeg. 
 

 
Mawrth 2023 

 
Rheolwr 
Partneriaethau 

 

2.    CYMUNEDAU CYDNERTH 
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Troed nodyn:   
1.   Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 
2.   Swyddog(ion) cyfrifol:  Y Swyddog sydd wedi’i nodi gyntaf sy’n arwain 
 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CC 2 CEFNOGI POBL IFANC 

 

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

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CC 2.1 

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

 
Medi 2022 

Pen. Gwas. 
Wardeinio 

CC 2.2 

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

 
Gorff.  2022 

Pen. Gwas. 
Wardeinio 

 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CC 3 HYRWYDDO TWRISTIAETH GYNALIADWY I YCHWANEGU GWERTH I GYMUNEDAU LLEOL 

 

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

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CC 3.1 

Comisiynu a hyrwyddo Adroddiad Blynyddol Twristiaeth Gynaliadwy STEAM, er mwyn mesur effaith 
twristiaeth a darparu argymhellion yn seiliedig ar yr adroddiad ar sut i liniau’r effaith yn Eryri 

 
Mawrth 2023 

Pen. Ymgysylltu + 
Swyddog 
Twristiaeth 
Gynaliadwy 

CC 3.2 

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

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

➢ Mynd ati i chwilio am gyfleoedd i gyfrannu at Comisiwn Trafnidiaeth Gogledd Cymru fydd yn helpu i 
gefnogi gweledigaeth trafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer Eryri 

 

 
 
Parhaus tan Ebrill 
2025 
Mawrth 2022 
 
Mawrth 2023 

 
 
Pen. Ymgysylltu 
 
Rheolwr 
Partneriaethau  
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Troed nodyn:   
1.   Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 
2.   Swyddog(ion) cyfrifol:  Y Swyddog sydd wedi’i nodi gyntaf sy’n arwain 
 

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

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CC 3.3 

Annog ymwelwyr i ddod ar drafnidiaeth gyhoeddus ar wahanol adegau o’r flwyddyn ac i ardaloedd 
gwahanol er mwyn lleihau’r pwysau yn ystod y tymor brig a helpu busnesau gyda materion tymhorol, trwy 
ddatblygu Profiadau Parc Cenedlaethol Cymru 

 
Rhagfyr 2022 

Pen. Ymgysylltu + 
Swyddog 
Twristiaeth 
Gynaliadwy 
 

CC 3.4 

Parhau i ddatblygu cynllun Llysgenhadon Eryri a'i ddefnyddio i helpu i ledaenu negeseuon mewn perthynas 
â'r uchod. Datblygu achrediad Llysgennad Gwyrdd fel rhan o gynllun Llysgenhadon Eryri gyda modiwlau 
twristiaeth gynaliadwy cysylltiedig. Cynnwys gwybodaeth am y rhai sy'n cyflawni'r achrediad ar ein 
gwefan. 

 
Parhaus 
Chwefror 2023 

Pen. Ymgysylltu 
Swyddog 
Partneriaeth Yr 
Wyddfa 

CC 3.5 

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

 
Adroddiad 
blynyddol 
 

 
Pen.  RhDa Ch 

CC 3.6 

Ceisio sefydlu Grŵp Cyflawni a chylch gorchwyl ar gyfer ardal gogledd Eryri a fydd yn galluogi gwell 
gweithio mewn partneriaeth a blaenoriaethu a chyflawni prosiectau teithio a thrafnidiaeth gynaliadwy yn 
llwyddiannus. 

 
Mawrth 2023 

 
Pen. Ymgysylltu 

CC 3.7 

Datblygu safiad strategol y Parciau Cenedlaethol ar ardoll twristiaeth a chymryd rhan weithredol yn 
ymgynghoriad Llywodraeth Cymru yn Hydref 2022 
 

 
Parhaus 
Hydref 2022 

 
Pen. Ymgysylltu 
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Troed nodyn:   
1.   Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 
2.   Swyddog(ion) cyfrifol:  Y Swyddog sydd wedi’i nodi gyntaf sy’n arwain 
 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CC 4 HYRWYDDO A CHEFNOGI’R CYMRAEG YN WEITHREDOL 

 

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

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CC 4.1 

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

 
Medi 2022 

Pen. Gwas. 
Gweinyddol a Gofal 
Cwsmer 

CC 4.2 

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

 
Parhaus 

 
Pen. Treftadaeth 
Ddiwylliannol 

CC 4.3 

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

Parhaus hyd at 
Mawrth 2023 ar 
gyfer arddangos 
yn 2024 

 
Pen. Treftadaeth 
Ddiwylliannol 

CC 4.4 

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

 
Medi 2022  

 
Pen. Treftadaeth 
Ddiwylliannol 

CC 4.5 

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

 
Parhaus 

Pen. Ymgysylltu + 
Swyddog 
Gwirfoddoli a Lles 

CC 4.6 

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

 
Parhaus hyd at 
Rhagfyr 2025 

 
Pennaeth 
Treftadaeth 
Ddiwylliannol 

 

 

 



                                                                        DOGFEN WEITHREDOL                                                                                  Tudalen 13
. 

 

Troed nodyn:   
1.   Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 
2.   Swyddog(ion) cyfrifol:  Y Swyddog sydd wedi’i nodi gyntaf sy’n arwain 
 

 

CC 4.7 

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

Adroddiad 
blynyddol 

Pen. RhDaCh 

CC 4.8 

Cynhyrchu Canllawiau Cynllunio Atodol ar Safle Treftadaeth y Byd Tirweddau Llechi Gogledd Orllewin 
Cymru, i gefnogi’r broses Rheolaeth Datblygu 

 
Hydref 2022 

Pen. RhDaCh 
Prif Swyddog 
Cynllunio Polisi 

 

 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

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

 

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

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CC 5.1 

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

Adroddiad 
blynyddol 
 

Pen. RhDaCh 
Prif Swyddog 
Cynllunio Polisi 

CC 5.2 

Cyflwyno adroddiad monitro blynyddol i'r aelodau i'w drafod ac ystyried yr amserlen ar gyfer dechrau 
adolygiad o'r CDLl cyfredol 
 

 
Adroddiad 
blynyddol 

Pen. RhDaCh 
Prif Swyddog 
Cynllunio Polisi  

 

Nodyn:  Mae prosiectau AC4 (ôl Brexit) a CC3 (Twristiaeth Gynaliadwy) hefyd yn berthnasol i CC5 
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CC1, 2, 4:  Rydym wedi hyrwyddo a galluogi ystod amrywiol o weithgareddau sy'n gwella lles pobl  (yn unol â Chynllun Eryri B1.2) 
 
CC1, 3, 5:  Rydym wedi creu cynllun ac yn canolbwyntio adnoddau ar hyrwyddo, datblygu a chynnal a chadw llwybrau pellter hir wedi'u marcio'n 
dda, llwybrau hygyrch, llwybrau aml-ddefnyddiwr (yn enwedig llwybrau beicio a llwybrau beicio mynydd), hyrwyddo llwybrau a chysylltiadau a 
dolenni rhwng trefi a phentrefi. (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  B2.1)  
 
CC1, 2, 3, 5:  Rydym wedi annog ymwelwyr i ddod ar wahanol adegau o'r flwyddyn ac i wahanol ardaloedd er mwyn lleddfu pwysau yn ystod y 
tymor brig a helpu busnesau gyda materion tymhorol (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  B3.2)  
 
CC1,3,5:  Rydym wedi archwilio a gweithredu cyfleoedd i annog trafnidiaeth wyrddach (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  B4.2)  
 
CC2, 3, 4: Rydym wedi creu cyfleoedd i bobl ifanc fod yn llysgenhadon dros iaith a diwylliant yr ardal (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  C1.1)  
 
CC4, 5:  Rydym yn arwain trwy esiampl wrth sicrhau bod yr iaith, diwylliant a threftadaeth Cymru yn cael ei hyrwyddo a'u defnyddio mewn 
digwyddiadau, gweithgareddau a gwybodaeth (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  C1.1) 
 
CC 4:  Rydym wedi gweithredu mesurau yn y Cynllun Datblygu Lleol a Chanllawiau Cynllunio Atodol cysylltiedig sy'n annog datblygiadau newydd i 
gynnal neu wella datblygiad y Gymraeg (yn unol ag  
Allbwn Cynllun Eryri  C1.1) 

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

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

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

  

CYMUNEDAU CYDNERTH: Byddwn yn gwybod ein bod yn llwydo i gyflawni’r amcan llesiant pan: 
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Amcanion blaenoriaeth a chamau gweithredu LlC ar gyfer APCE Prosiect/Gwaith APCE  

 
Cyfrannu at gyd-lunio’r Cynllun Ffermio cynaliadwy ac at ei roi ar waith 

 
AC 4.1 

Cyfrannu, lle bo’n briodol, at ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i sefydlu Strategaeth Bwyd Cymunedol i 
annog cynhyrchu a chyflenwi bwyd lleol 

- 

Gweithio gydag Awdurdodau Tai, Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol a datblygwyr preifat, i ddatblygu atebion 
arloesol i broblemau tai difrifol, a chyfrannu at Gynllun Tai Cymunedau Cymraeg 

CC 1.4 

Gweithio gyda phartneriaid fel Awdurdodau Lleol a Trhafnidiaeth Cymru i gael hyd i ffyrdd i leihau pwysau 
ymwelwyr ar y seilwaith lleol, gan gynnwys systemau trafnidiaeth mwy cynaliadwy, ac ymgyrchoedd 
cyfathrebu i sicrhau hamddena cyrfifol.  Rhaid cofio yr un pryd am bwysigwrydd twristiaeth i’n heconomi, 
a’ch rôl allweddol o ran diwallu anghenion ymwelwyr.  Dylech gael eich arwain gan argymhellion a 
chanfyddiadau’r gwaith diweddar gan Archwilio Cymru ar dwristiaeth gynaliadwy 

AC 1.2   1.4   1.5   1.6   1.9 
CC 3.1 – 3.5 

Helpu i ddynodi dyfroedd ymdrochi ar y tir a defnyddio systemau Draenio Cynaliadwy - 

Bod yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r fframwaith Cymru gyfan arfaethedig ar gyfer presgripsiynu 
cymdeithasol 

- 

Cydweithio â phartneriaid allweddol i gyflawni yn unol â Blaenoriaethau ar gyfer Amgylchedd Hanesyddol 
Cymru i ddiogelu a dehongli’r amgylchedd hanesyddol a threftadaeth ddiwylliannol   

AC 3.1 – AC 3.10 

Datblygu polisiau sy’n sicrhau bod y Gymraeg yn cael ffynnu, gan gyflawni Cymraeg 2050: Ein cynllun ar gyfer 
2021 i 2026 

CC 4.1 – CC 4.7 

Cynyddu cyfleoedd i grwpiau agored i niwed, grwpiau difreintiedig a chymunedau heb gynrychiolaeth 
ddigonol i elwa ar y tirweddau rydych chi’n eu rheoli 

CC 1.2   1.3 

Cynyddu’r hyfforddiant sgiliau, prentisiaethau a chyfleoedd gwirfoddoli. 
 

CC 1.2  1.3     
CC 2.1  2.2 

LLYTHYR CYLCH GWAITH LLYWODRAETH CYMRU:  POBL A LLEOEDD  
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Troed nodyn:   
1.   Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 
2.   Swyddog(ion) cyfrifol:  Y Swyddog sydd wedi’i nodi gyntaf sy’n arwain 
 

 

 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CW 1 DATBLYGU GWEITHLU MEDRUS 

 

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

Amserlen i 
gwblhau   

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

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

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

 
 
Parhaus 
Mawrth 2023 

 
 
Pen. Personel 

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

 
Parhaus 
Mawrth 2023 

Pen. Personel  
Pen. 
Gwasanaeth 

CW 1.3 

Datblygu ein gweithlu ymhellach a rhoi pob cyfle i staff ddatblygu i gwrdd â heriau’r dyfodol 
 

Parhaus Mwrth 
2023 

Pen. Gwas. 
Per. Personel 

 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CW 2 DATBLYGU A HYRWYDDO ARFER GORAU  

 

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

Amserlen i 
gwblhau   

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

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

 
Mawrth 2023 

 
Pen. Eiddo 

3.    FFYRDD CYDNERTH O WEITHIO  
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Troed nodyn:   
1.   Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 
2.   Swyddog(ion) cyfrifol:  Y Swyddog sydd wedi’i nodi gyntaf sy’n arwain 
 

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

Amserlen i 
gwblhau   

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

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

 
Mawrth 2023 

 
Pen. Personel 

CW 2.3 

Adolygu trefniadau gweithio staff mewn ymateb i darged Llywodraeth Cymru o weithio gartref a gweithio 
cyfunol o’r cartref/swyddfa lle mae’n bosibl i staff wneud hynny 

 
Rhagfyr 2022 

 
Pen. Personel 

 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CW 3 GWEITHIO’N EFFEITHIOL MEWN PARTNERIAETH 

 

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

Amserlen i 
gwblhau   

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

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

 
Mehefin 2022 

 
Rheolwr 
Partneriaethau 

CW 3.2 
Cefnogi gwaith y Bartneriaeth Tirweddau Dynodedig Cenedlaethol (NDLP) yng Nghymru 

 
Parhaus 

 
Prif 
Weithredwr 

CW 3.3 
Parhau i gefnogi gwaith Awdurdodau Parciau Cenedlaethol ledled y DU, y Bartneriaeth Parciau 
Cenedlaethol, Sefydliad Parciau Cenedlaethol a mentrau cydweithredol cysylltiedig eraill 
 

 
Parhaus 

 
Prif 
Weithredwr 

CW 3.4 

Cyfrannu at ffurffio a datblygu swyddogaeth cynllunio Cyd Bwyllgor Corfforedig Gogledd Cymru 
 

 
Parhaus 

Cyf. Cynllunio a 
Rheoli Tir 
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Troed nodyn:   
1.   Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 
2.   Swyddog(ion) cyfrifol:  Y Swyddog sydd wedi’i nodi gyntaf sy’n arwain 
 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

CW 4 MODERNEIDDIO TREFNIADAU LLYWODRAETHU 

 

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

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CW 4.1 
Gweithredu canlyniadau Grŵp Tasg a Gorffen Llywodraethu fel sydd wedi’u cymeradwyo gan yr 
Awdurdod 

Parhaus 
Mawrth 2023 
 

Cyfarwyddwr 
Gwas. 
Corfforaethol 

CW 4.2 

Sefydlu rhaglen mentora ar gyfer Aelodau’r Awdurdod 

Parhaus drwy 2022 Cyf. Gwas. 
Corfforaethol 

CW 4.3 

Cefnogi a datblygu Aelodau’r Awdurdod drwy sefydlu rhaglen hyfforddiant a datblygu 

Parhaus drwy 2022 Cyf. Gwas. 
Corfforaethol 

CW 4.4 
Gosod peiriannau System Gwybodaeth newydd 

Mehefin/Gorffennaf 
2022 

Pen. 
Ymgysylltu 

 

Cyflawni’r yr allbwn 
hwn fel a ganlyn: 

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

 

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

 
Parhaus 
 

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

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

 
Parhaus 

  
Pen. 
Ymgysylltu 
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Troed nodyn:   
1.   Mae llawer o'r Prosiectau a'r Mentrau yn berthnasol i sawl amcan llesiant ond cyfeirir atynt unwaith o dan yr amcan mwyaf priodol yn y Rhaglen Waith 
2.   Swyddog(ion) cyfrifol:  Y Swyddog sydd wedi’i nodi gyntaf sy’n arwain 
 

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

Amserlen i 
gwblhau  

Swyddog(ion) 
sy’n Gyfrifol 

CW 5.3 
Parhau i ymgysylltu â chymunedau lleol ar agweddau o Astudiaeth Rheoli Traffig Ardal yr Wyddfa 

 
Parhaus  2022 

Rheolwr 
Partneriaethau + 
Swyddog 
Partneriaeth yr 
Wyddfa 

CW 5.4 
Ymgysylltu â chymunedau a'u hysbysu trwy gyfarfodydd â Chynghorau Cymuned 

Hydref 2022 
Tefnu o leiaf 1 
cyfarfod 

Pen. Gweinyddol 
a Gofal Cwsmer 

CW 5.5 
Adfer cyswllt â pherchnogion tir a phartïon â diddordeb trwy gyfarfodydd Fforymau Mynediad Parc 
Cenedlaethol Eryri 

 
Parhaus 
Mawrth 2023 

Rheolwr 
Mynediad 

CW 5.6 
Parhau i gysylltu â'r gymuned ffermio ac undebau ffermio trwy gyfarfodydd y Grŵp Cyswllt Amaethyddol 

Cyfarfod 
blynyddol 
Tachwedd, 
2022 

 
Pen. Cadwraeth 
Coed ac Amaeth 

CW 5.8 
Cynnwys ein cymunedau lleol ym mhob agwedd bwysig o waith yr Awdurdod e.e. cyflwyno Cynllun Eryri 
a’r CDLl, llunio Canllawiau Cynllunio Atodol, Strategaethau Ymgysylltu wrth ddatblygu prosiectau 
newydd ayb. 
 

 
Parhaus 
Mawrth 2023 

➢ Rheolwr 
Partneriaethau 

➢ Rheolwr 
Cynllunio 

➢ Rheolwyr 
Prosiect ayyb. 
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CW1, 2:  Rydym wedi buddsoddi yn ein staff i sicrhau bod ganddynt yr arbenigedd a'r sgiliau sydd eu hangen i gwrdd â heriau'r presennol a'r 
dyfodol. 
 
CW2, 3: Pan fo Cynllun Eryri yn cael ei roi ar waith yn llwyddiannus. 

 
CW2, 4: Rydym wedi cynnal adolygiad o'r trefniadau llywodraethu presennol i sicrhau bod yr Awdurdod yn parhau i weithredu'n effeithiol ac y 
bydd yn ddigon addasadwy i gwrdd â heriau yn y dyfodol. Monitro unrhyw newidiadau i sicrhau eu bod yn gweithio yn ôl y bwriad. 
 
CW5: Mae cyfleoedd i gymunedau lleol, ysgolion, grwpiau anodd eu cyrraedd a difreintiedig ymgysylltu ag amgylchedd a threftadaeth 
ddiwylliannol Eryri, a dysgu amdanynt, a sut y gallant helpu i ofalu amdanynt wedi cael eu nodi. (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  A5.1) 
 
CW5:  Rydym wedi cefnogi, hyrwyddo a darparu cyfleoedd gwirfoddoli sy'n helpu i amddiffyn a gwella'r amgylchedd a threftadaeth 
ddiwylliannol (yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  A5.2) 
 
CW5: Fyddwn yn cynyddu cyfleoedd i ddeialog rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a sefydliadau cymunedol (yn unol ag Allbwn Cynllun 
Eryri  C4.1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFYRDD CYDNERTH O WEITHIO: Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni'r amcan llesiant pan: 
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Amcanion blaenoriaeth a chamau gweithredu LlC ar gyfer APCE Prosiect/Gwaith APCE  

Cymryd rhan weithredol mewn rhaglen wella chefnogi gan CLlLC o dan arweiniad y sector - 

Cyfrannu at lunio pecyn hyfforddi newydd ar gyfer aelodau APCau a datblygu dull cydgysylltiedig o hyfforddi APCau 
i rannu arfer gorau 

CW 4 

Hyrwyddo protocol newydd awdurdodau Lleol ar gyfer penodi aelodau APCau, cyn, yn ystod ac ar ôl etholiadau 
lleol, gan bwysleisio profiad a diddordeb uwchlaw ystyriaeth gwleidyddol cyn belled ag y bo modd o fewn y 
ddeddfwriaeth bresennol 

CW 4 

Croesawu’n llawn system flynyddol gryfach ar gyfer adrodd ar berfformiad yr aelodau a benodir gan Lywodraeth 
Cymru, ac ymchwilio sut i’w hestyn i benodiadau’r Awdurdodau Lleol 

CW 4 

Ymderchu i sicrhau rhagoriaeth mewn llywodraethu gan gynnwys rhannu arfer gorau rhwn APCau, gwneud y gorau 
o’r arweinydd Strategol Cynhwysiant, Amrywiaeth a Llywodraethu newydd 

CW 4 

Cyfrannu at lunio polisi cynllunio lleol a rhanbarthol, gan gynnwys drwy strwythur y Cyd Bwyllgor Corfforedig (CJC) 
a thrwy gydweithio ar lefel rhanbarthol a chenedlaethol i roi polisiau Cymru’r Dyfodol ar waith (gan gyfeirio’n 
benodol at Bolisi 9 a’r gofyn i gynnal rhwydweithiau ecolegol cydnerth a seilwaith gwyrdd) 
 

 
CW 3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLYTHYR CYLCH GWAITH LLYWODRAETH CYMRU:  LLYWODRAETHU A CHYNLLUNIO 
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Amcanion blaenoriaeth a chamau gweithredu LlC ar gyfer APCE (a Tirweddau Dynodedig Cymru (TDC))  Prosiect/
Gwaith 
APCE 

Cefnogi Tirweddau Cymru (y Bartneriaeth Tirweddau Dynodedig Cenedlaethol) i ddatblygu ei huchelgais, sicrhau bod cydweithio’n 
digwydd ar bob lefel o fewn APCau ac AHNE a helpu i greu gweledigaeth strategol ar gyfer gweithredu ar gyfer 2022-24 

CW 3.3 

Rhoi cytundeb teiran trawsnewidiol rhwng yr APCau ar waith i gynnal tîm o Gydgysylltwyr Tirweddau Strategol a ariennir gan 
Lywodraeth Cymru i weithio ar draws ein Parciau a’n AHNE, a sicrhau bod amcnaion ac allbynnau’r swyddi hyn yn cael eu cynnwys 
o fewn trefniadau monitro ehangach yr APCau a TDC:   
i.   Arweinydd Strategol Adfer Natur a Dal a Storio Carbon, i ymdrin â’r holl goetiroedd a chynefinoedd heb eu gwella a’u  
     bioamrywiaeth, gan gynnwys rhywogaethau goresgynnol, a chyfleoedd i leihau allyriadau carbon 
ii.  Arweinydd Strategol Adfer, Nature a Rheoli Maetholion, i ymdrin â rheoli pridd cynhyrchu, problemau i afonydd a’r môr  
    oherwydd gwaith ar y tir, ewtroffigedd yn llynnoedd yr ucheldir, bioddiogelu dŵr rhag dŵr ffo amaethyddol, a chefnogi  
    datblygiad byrddau Rheoli Maetholion. 

 

Bydd y ddwy swydd yn helpu i: 

• Ddatblygu cynllun strategol i ymateb i’r argyfyngau nature a hinsawdd; 

• Cefnogi datblygu ffyrdd i Dirweddau Dynodedig allu addasu i’r Cynllun Ffermio Cynalidwy newydd; 

• Nodi sut y gall Tirweddau Dynodedig ddatblygu partneriaethau newydd a chefnogi blaenoriaethau ehangach Llywodraeth 
Cymru, a nodi ffrydiau airannu arloesol. 

 

iii. Arweinydd Strategol Rhagoriaeth Cynhwysiant, Amrywiaeth a Llywodraethu i weithio ar draws yr holl APCau, gyda’i, swyddfa 
yn un ohonynt.  Agwedd allweddol ar eiwaith fydd cymryd camau beiddgar i wella amrywiaeth a chydraddoldeb – ar Fyrddau, yn 
eich proffil staffio a’ch ymwelwyr a chefnogi APCau i fodloni’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol a chynyddu’u cyfraniad at 
daclo tlodi plant a gwledig. 

CW 4.3 

Rhannu profiad ac arfer gorau wrth i’r broses o greu Parc Cenedlaethol newydd fynd rhagddo - 

 
JO/Perfformiad/CWP ~ Rhaglen Waith  2022-23 

Wedi’i Fabwysiadau gan Aelodau APCE 15.06.22. 

LLYTHYR CYLCH GWAITH LLYWODRAETH CYMRU:  CYDWEITHIO 
 


