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

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

rheoli mewnol a rheoli perfformiad priodol ac o’r rhain y deilliodd y 
wybodaeth a’r asesiadau sydd yn y Cynllun.  Mae’r Awdurdod yn 
fodlon bod yr wybodaeth a’r asesiadau sydd yn y cynllun yn gywir 

a chyflawn yn eu hanfod a bod y cynllun yn realistig ac yn 
gyraeddadwy. 

and achievable. 
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1. ADRODDIAD Y CADEIRYDD 
 

 

Cyflwyniad 

Croeso i Adroddiad y Cadeirydd 2021-22. Yn gyntaf oll hoffwn ddiolch i Wyn Ellis Jones 
am ei arweiniad proffesiynol ac ymroddgar fel Cadeirydd dros y ddwy flynedd ddiwethaf. 

Rwy’n edrych ymlaen i arwain yr Awdurdod yn y dyfodol agos, er mwyn gwarchod ein 
cymunedau arbennig a thirweddau unigryw er mwyn i genhedlaethau’r dyfodol ei 
fwynhau. 

Roedd 2021-22 yn flwyddyn heriol arall i’r Awdurdod wrth i gyfyngiadau’r coronafeirws 
gael eu hymlacio a gweld niferoedd mawr o ymwelwyr eto yn ein Parc Cenedlaethol.  

Hoffwn ddiolch i’r holl staff am eu gwaith caled a’u hymroddiad dros y flwyddyn 
ddiwethaf. 

Annwen Hughes 

 

Eryri 70 

Ar Hydref y 18fed, dathlodd Eryri 70 mlynedd ers ei ddynodi’n Barc Cenedlaethol, ac er 
mwyn nodi’r achlysur arbennig paratowyd rhaglen o ddigwyddiadau amrywiol gan 
Awdurdod y Parc. 

Cafodd sawl prosiect cyffrous a digwyddiadau arbennig eu cynnal i ddathlu’r garreg filltir 
arbennig yma. Comisiynwyd nifer o artistiaid lleol i greu darnau o gelfyddyd sy’n dathlu 
Eryri, sydd ar gael i’w gwerthfawrogi trwy fap digidol, ac estynnodd ein Gwasanaeth 
Cadwraeth wahoddiad i Gynghorau Cymuned ein helpu i blannu 5,000 o goed ar draws 
y Parc, un ar gyfer pob un trigolyn sy’n dathlu pen-blwydd yn 70, a phob un plentyn a 
enir yn 2021. 

Er mwyn cofnodi’r saith degawd, porwyd trwy hen ffotograffau i greu oriel ddigidol o hen 
luniau . Yn ogystal â defnyddio hen luniau llychlyd o lyfrgell yr Awdurdod, croesawyd 
lluniau gan y cyhoedd er mwyn cofnodi eu profiadau hwy o fyw, gweithio neu ymweld â’r 
Parc Cenedlaethol. 

Yn arwain at y diwrnod mawr cynhaliwyd taith arbennig o ogledd y Parc i’r de, gyda 
staff, gwirfoddolwyr, aelodau a phartneriaid yn cwblhau cymalau ar droed, ar ddwy 
olwyn a thrwy ddŵr! Gorffennodd y daith yn Aberdyfi, a roedd cyfle i bawb ymgynnull 
unwaith eto mewn dathliad arbennig. 

 

Cynllun Eryri 

Bu 2020-21 yn flwyddyn anodd ar gyfer symud ymlaen â gwaith ar lawr gwlad a 
amlinellwyd yng Nghynllun Gweithredu Cynllun Eryri oherwydd y cyfyngiadau a 
gychwynnwyd gan bandemig Covid-19. 



Mae Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth APCE / Cyngor Gwynedd wedi ei arwyddo i 
ddatblygu a gwreiddio egwyddorion Twristiaeth Gynaliadwy ar draws y rhanbarth gyda 
dyddiad dod i ben yn 2035. Bydd asesiad o gynnydd y gwaith hwn yn digwydd yn 
flynyddol yn erbyn y pwyntiau gweithredu a nodir yng Nghynllun Eryri. 

Cytunodd Cyfoeth Naturiol Cymru ar adrannau blaenoriaeth Mynydd Llwybr Moel ar 
Gader Idris gyda thîm mynediad APCE ar gyfer cam cyntaf prosiect llwybrau mawr. Mae 
gwaith arall yn cynnwys: Mân waith llwybrau Gwarchodfa Natur Cenedlaethol 
Rhinogydd yn y rhan wlyb i’r dwyrain o Fwlch Drws Ardudwy; Gwarchodfa Natur 
Cenedlaethol Cwm Idwal: gwaith ar raddfa fach gan dîm yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol; Gosod gatiau mynediad newydd wrth fynedfa Gwarchodfa Natur 
Genedlaethol Llwybr Watkin. 

Cynhyrchwyd taflen arhosiad ar gyfer Haf 2021 i annog ymwelwyr i fynd ar y bws i 
atyniadau a theithiau cerdded i ymwelwyr. Mae’r gwasanaeth he-fyd yn rhan o fenter 
1Busticket. Mae deialog rheolaidd yn parhau gyda Trafnidiaeth Cymru i wneud y mwyaf 
o gyfleoedd i gydweithio â gwasanaethau trafnidiaeth prif linell i leihau effeithiau parcio 
a thrafnidiaeth ar yr amgylchedd. 

Mae grŵp Craffu Carbon wedi’i sefydlu gydag aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol i 
werthuso polisïau strategol gan gynnwys y Cynllun Eryri . Ar y cyd ag Awdurdod Parciau 
Cenedlaethol eraill yng Nghymru, mae system ar gyfer sefydlu llinellau sylfaen 
allyriadau Carbon yn cael ei rhoi ar waith a bwriedir llunio Strategaeth Garbon o’r gwaith 
sylfaenol hwn. 

 

Gwirfoddoli a Llesiant 

Mae gweithgareddau gwirfoddolwyr wedi’u hehangu’n sylweddol yn 2021, ac mae’r 
rhain yn amlwg yn cael effaith gadarnhaol ar lesiant y rhai sy’n cymryd rhan. 

Gan weithio gyda busnesau lleol, mae dau Tramper ar gael i’w defnyddio ar draws y 
Parc Cenedlaethol, sef sgwteri symudedd wedi’u dylunio’n arbennig ar gyfer pob 
tirwedd, a gellir eu defnyddio oddi ar y ffordd a hyd yn oed ar dir garw, mwdlyd a 
glaswellt. Mae un wedi ei leoli ym Meddgelert ar llall yn Nolgellau 

Cyfrannodd 73 o wirfoddolwyr Caru Eryri 134 o ddyddiau gwirfoddoli tra cyfrannodd 32 
o Wardeiniaid Gwirfoddol Yr Wyddfa 284 o ddyddiau gwirfoddoli tuag at waith yr 
Awdurdod. 

 

Cyfathrebu’n effeithiol 

Rydyn ni yma fel sefydliad i ofalu am Eryri. Heb ymgysylltu â phobl yn effeithiol ynghylch 
pam fod hyn yn bwysig i'w wneud, ni fyddwn yn llwyddo. Mae llwyddiant ein cenhadaeth 
wedi’i ymblethu yn ein gallu i gysylltu â'n cynulleidfaoedd targed. Y bwriad yw 
ymgysylltu yn y fath fodd fel eu bod yn cael eu symud i weithredu - i'n helpu i ofalu am y 
Parc Cenedlaethol. 

Cyrhaeddodd ein negeseuon 9.19 miliwn o argraffiadau ar ein sianeli cyfryngau 
cymdeithasol yn 2021. 

 



Gwefan Newydd 

Lansiwyd gwefan newydd yr Awdurdod ar ddechrau 2022. Dyma benllanw misoedd o 
waith caled a pharatoi gan nifer o swyddogion ar draws yr Awdurdod. 

Mi fydd y wefan newydd yn llawer iawn rhwyddach i ddefnyddwyr ganfod gwybodaeth 
am Eryri yn ogystal a chanfod gwasanaethau ar wefannau meicro yr Awdurdod a 
Chynllunio. 

Mi fydd gwefan Yr Ysgwrn yn cael ei lansio yng Ngwanwyn 2022 a chynlluniau ar y 
gorwel i ehangu darpariaeth ar-lein Plas Tan y Bwlch. 

 

Cofrestru Digwyddiadau 

Yn 2021 treialodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri rhaglen beilot ar gyfer cofrestru 
digwyddiadau. 

Mae’r wybodaeth yma yn mynd i’n galluogi ni annog trefnwyr digwyddiadau i gysidro 
cynnal digwyddiadau ar draws y tymor, yn enwedig yn ardal Yr Wyddfa. Mi fydd hyn yn 
gyfle hefyd i ni rannu negeseuon o flaen llaw gyda trefnwyr digwyddiadau yn enwedig ar 
fynydda diogel, trafnidiaeth gynaladwy a rheoli sbwriel. 

 

System Rhagarchebu Pen y Pass 

Yn Haf 2020 diwethaf, gydag effaith pandemig Cofid-19 yn rhoi cynnydd anferthol mewn 
gwyliau gartref, gwelwyd niferoedd uwch nag erioed o ymwelwyr ar draws atyniadau 
twristiaeth Prydain. Achosodd y don o ymwelwyr broblemau parcio a gorboblogaeth, yn 
enwedig ym mhrif faes parcio Pen y Pass. 

Arweiniodd hyn i ‘r Awdurdod i archwilio beth oedd ar gael i mewn systemau archebu lle 
parcio a fyddai’n hawdd i’w roi mewn lle heb yr angen i gael isadeiledd newydd ar y 
safle. Arweiniodd hyn at system rhagarchebu arlein Just Park. 

O’r Ebrill hyd at fis Tachwedd 2021 roedd rhaid i bob gyrrwr oedd yn dymuno parcio ym 
maes parcio Pen y Pass ddefnyddio ap neu wefan JustPark i ragarchebu lle parcio o 
leiaf 24 awr o flaen llaw. Os yw’r maes parcio’n llawn yna byddant yn cael eu hannog i 
ddefnyddio’r cyfleusterau Parcio a Theithio yn Nant Peris a Llanberis er mwyn cyrraedd 
Pen y Pass. 

Mae hyn yn rhan o gynllun parcio a thrafnidiaeth hirdymor uchelgeisiol a chynaliadwy 
yng ngogledd Eryri. Mae’r gwasanaeth yn tanlinellu sut mae traffig, llygredd a sŵn yn 
cael eu lleihau yn yr ardal fewnol yn ystod y tymor prysur, gan wella profiad yr 
ymwelydd yn aruthrol.  

Mae’r datblygiad yma yn cyd-fynd – ac yn atgyfnerthu- un o negeseuon craidd 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer y tymor ymwelwyr sef i gynllunio o flaen 
llaw, ac yn pwysleisio’r ffurfiau eraill o deithio sydd ar gael wrth ymweld â’r Wyddfa. 

 

 



Adfer Mawndiroedd 

Prosiect adfer mawndir ym Mwlch y Groes ar ymyl Parc Cenedlaethol Eryri yw’r cyntaf 
o’i fath yng Nghymru i gael ei gwblhau gydag arian a godwyd trwy werthu carbon, yn 
dilyn dilysiad gan y Côd Mawndiroedd. 

Diolch i nawdd gan Gynllun Rheoli Cynaliadwy Mawndiroedd Cymru, sef prosiect dan 
arweiniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a chydweithrediad teulu’r Roberts sydd 
wedi ffermio ym Mhennant, Llanymawddwy ers sawl cenhedlaeth, mae’r prosiect adfer 
mawndir 66 hectar wedi ei gwblhau’n llwyddiannus. 

Dros fisoedd y gaeaf ymgymerwyd â’r gwaith adfer gan gontractwyr ag arbenigedd 
mewn mawndiroedd er mwyn ail-broffilio a chau torlannau mawn a rhigolau. Trwy adfer 
y safle amcangyfrifir y bydd 2,335 tunnell o allyriadau carbon yn cael eu hatal rhag cael 
eu rhyddhau dros y 35 mlynedd nesaf, sy’n fras yn gyfwerth â’r cyfaint o garbon 
deuocsid a gynhyrchir wrth losgi llond 632 tanc domestig o olew. 

Yn ogystal ag atal rhyddhad carbon o’r mawn a diogelu ei storfa sylweddol o garbon, 
daw buddion eraill yn sgil y gwaith fel gwell ansawdd dŵr, llif dŵr mwy sefydlog, 
cynnydd mewn bioamrywiaeth ac amodau cynefin gwell ar gyfer creaduriaid dŵr croyw 
di-asgwrn-cefn ac adar. Mae’r ardal amgylchynol yn cynnal y darn helaethaf trwy Gymru 
o orgors sydd fwy neu lai’n gwbl naturiol, a hefyd yr ardal ucheldir pwysicaf ar gyfer adar 
sy’n magu, yn cynnwys amrywiaeth eang o rywogaethau o bwysigrwydd rhyngwladol. 

Cydariannwyd y prosiect trwy Gynllun Rheoli Cynaliadwy Mawndiroedd Cymru ynghyd 
ag incwm carbon a gynhyrchwyd o werthiant credyd carbon trwy Forest Carbon. 
Dilyswyd y credydau carbon hyn dan y Côd Mawndiroedd gan eu galluogi i gael eu 
marchnata gan y sector preifat. 

 

Prosiect Treftadaeth Treflun Dolgellau 

Mae gwaith adnewyddu tô 17eg ganrif ar adeilad y Sosban yn Nolgellau wedi cipio 
gwobr genedlaethol am ei rhinweddau traddodiadol prin gan ddefnyddio Llechi Cymru. 

Cyhoeddwyd mai’r cwmni o Sir Fôn, Greenough & Sons oedd enillwyr y categori 
‘Defnydd gorau o lechi ar gyfer tô treftadaeth’ yng ngwobrau Toeau ar Oleddf 2020 allan 
o saith cwmni o gontractwyr oedd ar y rhestr fer. 

Roedd y gwaith a barhaodd am 10 wythnos ar adeilad gradd II rhestredig Caffi’r Sosban 
yng nghanol tref Dolgellau yn cynnwys gwaith oedd unwaith yn draddodiadol i’r ardal 
ond sydd bellach yn brin iawn i’w weld. 

Defnyddiwyd llechi glaslwyd Cwt y Bugail Llechi Cymru ar hap er mwyn dyblygu patrwm 
y tô gwreiddiol, oedd wedi ei  beintio a bitwmen wedi ceisiadau aflwyddianus blaenorol 
i’w atgyweirio. 

Roedd y gwaith adfer yn rhan o Brosiect Treftadaeth Treflun Dolgellau ariannir gan 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a Cadw, 
oedd wedi adnabod yr adeilad fel un o dri adeilad yn y dref oedd wedi ei blaenoriaethu i 
gael eu hatgyweirio. 

 



Yr Ysgwrn 

Ymestynodd Yr Ysgwrn, cartref Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd eu cynnig i grwpiau eleni 
trwy roi mwy o brofiadau a theithiau tywys yn yr awyr agored. Mae’r Ysgwrn yn cynnig 
taith o amgylch y ffridd, sef tir fferm Yr Ysgwrn – y tir a’r golygfeydd fyddai wedi 
ysbrydoli nifer o gerddi’r bardd.  Mae placiau gyda cherddi Hedd Wyn eisoes wedi eu 
gosod mewn mannau perthnasol ar y llwybr trwy’r ffridd. 

Hefyd maent yn cynnig teithiau tywys llawn o amgylch y ffermdy fel yn y gorffennol yn 
ogystal â theithiau newydd i grwpiau o amgylch y ffridd a phentref Trawsfynydd. 

- 

Cân a fideo cerddorol Yr Ochr Draw oedd penllanw prosiect creadigol digidol Yr Ysgwrn 
a chymuned Trawsfynydd. Yn ystod y cyfnod clo diwethaf bu criw o bobl ifanc a phlant 
Ysgol Bro Hedd Wyn yn cydweithio gydag amrywiol artistiaid dros Zoom a Meet i greu 
cân a fideo cerddorol. 

Yr artistiaid ynghlwm a’r prosiect oedd y cerddorion Gai Toms a Manon Llwyd, yr artist 
gweledol Catrin Williams, golygydd Rhys Grail a’r cydlynydd creadigol Siwan Llynor. 
Recordiwyd y lleisiau a’r deunydd i’r fideo i gyd mwy neu lai ar ffonau symudol. 

Nod y prosiect hwn oedd parhau â’r cyswllt creadigol mewn cyfnod heriol ac i ddathlu 
bro Trawsfynydd a’i thirwedd. Mae’n gofnod o gyfnod mewn hanes ardal ac yn gân o 
obaith wrth edrych i’r dyfodol. 

 

Prosiect Cysylltu Comin a Chymunedau Uwch Gwyrfai 

Adfer terfynau traddodiadol, cynnal a chadw llwybrau, gwaith celf murlun – dyma ond 
ychydig o’r buddion ddaeth i gymuned Comin Uwch Gwyrfai dros y ddwy flynedd 
diwethaf yn sgil prosiect Cysylltu Comin a Chymunedau Uwch Gwyrfai. 

Yn pontio rhan fechan o ffin gogledd-orllewin y Parc Cenedlaethol mae Comin Uwch 
Gwyrfai – sef ardal eang o rostir mynydd, a chynefin arbennig i amrywaieth o lystyfiant 
ac adar. Er mwyn diogelu’r cynefin arbennig hwn er budd ei fywyd gwyllt yn ogystal â 
cheisio ehangu’r amrywiaeth o rywogaethau, tra hefyd yn cynnal y borfa ar gyfer y 
gymdeithas pori sefydlwyd prosiect ar y cyd rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a 
Chymdeithas Porwyr Uwch Gwyrfai. Ariannwyd y prosiect trwy Gronfa Amaethyddol 
Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru. 

Yn ogystal â’r buddion amgylcheddol o weithredu rhaglen rheoli rhostir, mae 
tirfeiddianwyr lleol hefyd wedi elwa trwy gynllun grantiau arbennig i adfer terfynau carreg 
traddodiadol. Galluogodd y prosiect well rheolaeth stoc trwy ffensio terfynnau’r comin a 
phlannu gwrychoedd mewn mannu i hybu bioamrywiaeth, yn ogystal â hwyluso gosod 
grid gwartheg ym mhentref Fron er mwyn rhwystro defaid rhag dianc oddi ar y comin. 

Roedd elfen ymgysylltu yn rhan bwysig o’r prosiect, a bu llawer iawn o gydweithio gyda’r 
ysgol leol, Ysgol Rhosgadfan, ar furlun mosaig newydd sydd wedi ei osod ar wal yr 
ysgol. Bu arlunydd lleol, Ann Smith yn gweithio ar y dyluniad gyda’r disgyblion gyda’r 
weledigaeth o ddathlu rhai o nodweddion arbennig yr ardal. 

 



Un o nodau’r proseict hefyd oedd annog trigolion i fynd allan i ddarganfod a dysgu mwy 
am eu milltir sgwâr, ac i’r perwyl hwn y cwblhawyd gwaith cynnal a chadw ar Lwybr 
Ffynnon Dŵr Oer a Llwybr Tram Rhosgadfan, yn ogystal â chynnal teithiau tywys gyda 
arbenigwyr yn y maes ecoleg a hanes. 

 

Llysgennad Eryri 

Dathlodd lansio cynllun hynod lwyddiannus Llysgennad Eryri flwyddyn o fodolaeth yn 
2021. Cynllun sydd wedi cyfoethogi deallusrwydd y diwydiant twristiaeth leol am yr hyn 
sy’n gwneud Eryri’n arbennig. 

Dyma gynllun hyfforddiant ar-lein o safon uchel sy’n cynnig achrediad unigryw i 
unigolion neu i fusnesau – gyda’r bwriad i addysgu, ac i rannu negeseuon sy’n arwain at 
warchod yr hyn sy’n gwneud Eryri’n arbennig.  Mae’r modiwlau’n frith o gyfraniadau gan 
arbenigwyr ar draws y rhanbarth o waith celfyddydol gwreiddiol i destun ffeithiol. 

Ers lansio, mae’r cynllun wedi mynd o nerth i nerth gyda dros 600 wedi cymhwyso fel 
Llysgenhadon Eryri yn y flwyddyn gyntaf. 

Gyda’r bwriad i ehangu ac esblygu’r ddarpariaeth, mae cynlluniau ar droed ar gyfer mwy 
o fodiwlau newydd ar gyfer 2022: Y Carneddau, a modiwl arbennig yn cynghori a 
chefnogi busnesau lletygarwch i leihau eu defnydd o blastig untro. 

 

Awyr Dywyll 

Cynhaliwyd Wythnos Awyr Dywyll Cymru am y tro cyntaf yn 2021. Cydweithiodd 
Prosiect Nos ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gyda pob un o’r tirweddau 
dynodedig yng Nghymru er mwyn cyflwyno nifer o ddigwyddiadau byw ac ar-lein ar 
draws y wlad. 

Dros 8 diwrnod yr wŷl teithio’ ni o gwmpas tirweddau dynodedig Cymru er mwyn deall 
mwy am yr hyn sy’n mynd ymlaen i warchod ein Awyr Dywyll a’r ffyrdd y gallwch chi 
helpu. 

Mae’r ymgyrch i warchod ein Awyr Dywyll yn hanfodol bwysig yn y frwydr yn erbyn 
llygredd golau a newid hinsawdd yn ogystal â gwarchod ein bywyd gwyllt a threftadaeth 
ddiwylliannol trwy ein cysylltiadau â’n hanes amaethyddol a morwrol. 

 

LIFE Coedwigoedd Glaw Celtaidd 

Mae'r Prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd wedi bod yn gweithio'n agos gyda K 
Roberts Forestry i wneud rhywfaint o waith hanfodol i adfer coetir hynafol ger Penmaen-
pwl, Dolgellau. Mae'r safle, a ddosbarthwyd yn rhannol fel Planhigfa ar Safle Coetir 
Hynafol (a adwaenir yn gryno yn aml fel PAWS), wedi bod o dan orchudd rhywogaethau 
conwydd ers amser maith, gyda dim ond rhannau o'r coetir yn cadw nodweddion coetir 
brodorol.  

 



Fodd bynnag, mae'r prosiect wedi ceisio tynnu'r coed conwydd sy'n weddill o'r safle, a 
fydd yn caniatáu i rywogaethau brodorol ail dyfu o hadau'r coed brodorol aeddfed sy'n 
aros yno. Bydd hon yn broses raddol iawn a fydd yn cymryd sawl degawd, ond mae'r 
prosiect yn falch o allu cefnogi'r camau cychwynnol holl bwysig a fydd yn caniatáu i'r 
trawsnewid tymor hir ddigwydd. 

 

Yr Wyddfa ddi-blastig 

Mae CGG wedi cynnal arolwg ar lygredd micro-plastigion yn llwyddiannus fel rhan o 
astudiaeth gwmpasu i weld a fyddai’n bosibl creu parth Di-Blastig ar Yr Wyddfa. 

Nod Partneriaeth Yr Wyddfa, o  dan arweiniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw 
cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o lygredd plastig ar fynydd mwyaf poblogaidd y DU 
ac ystyried ymarferoldeb cyflwyno Ardaloedd Di-Blastig yn y Parc Cenedlaethol. 

Nodwyd symiau amrywiol o lygredd microplastig yn yr holl samplau pridd a gasglwyd ar 
hyd Llwybr prysur Llanberis i gopa’r Wyddfa ym mis Ebrill 2021 a’u dadansoddi gan 
CGG yn ei Labordai Geowyddoniaeth yng Ngogledd Cymru ar gyfer meintioli ac 
adnabod micro-plastig. Defnyddiwyd sampl paratoi arloesol newydd a llif gwaith 
dadansoddol newydd, ar gyfer sgrinio sampl màs cyflym i nodi crynodiadau uchel o 
ficro-plastig sy’n sylweddol gyflymach na’r dulliau adnabod â llaw ac optegol presennol. 
Gellir defnyddio’r llif gwaith hwn i gyfrifo cyfaint, maint a siâp gronynnau plastig mewn 
sampl. 

Defnyddiwyd y canlyniadau i bennu Mynegai Llygredd Microplastig, sydd wedi ei 
ddylunio i helpu sefydliadau, awdurdodau lleol neu asiantaethau’r llywodraeth i nodi 
ardaloedd o ollyngiadau a gwastraff plastig lle gallai micro-plastigion fod yn mynd i 
mewn i’r gadwyn fwyd neu’r amgylchedd naturiol. Ar Yr Wyddfa, gwelwyd y symiau 
mwyaf o ficro-plastig lle mae pobl yn ymgynnull mewn niferoedd mawr. Roedd 
gronynnau micro-plastig yn cyfrif am bron i 5% o gyfanswm y sampl a gasglwyd ar y 
copa. Gronynnau bach, abradrad iawn yn bennaf oedd y rhain a ffurfiwyd o ddarnio 
deunydd plastig mwy a ffibrau wedi’u dod oddi ar ddillad. 

 

Coed Cefn Gwlad 

Yn yr Hydref daeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Choed Cadw ynghyd i 
weithredu prosiect newydd arbennig i blannu coed a gwrychoedd o fewn ardal 
ddynodedig yn y Parc Cenedlaethol. 

Yn ogystal â helpu’r amgylchedd yn wyneb newid hinsawdd a’u rôl wrth liniaru llifogydd, 
mae coed a gwrychoedd hefyd yn ffurfio rhan hanfodol o ecosystem cefn gwlad. Mae 
gwrychoedd yn chwarae rhan bwysig wrth gysylltu cynefinoedd mewn tirwedd 
dameidiog. 

Mae clystyrau coed a gwrychoedd sy’n ffinio caeau amaethyddol hefyd yn 
nodweddiadol o dirwedd Eryri, ac yn un o’r rhinweddau sy’n gwneud yr ardal mor 
arbennig. Ond gyda lledaeniad cyflym clefyd coed ynn mae nifer fawr o’n coed aeddfed 
dan fygythiad, ac felly un o nodau’r prosiect yma yw ceisio gwneud i fyny am y coed 
fydd yn cael eu colli i’r clefyd yma. 



Diolch i nawdd gan y People’s Postcode Lottery – ariannodd Coed Cadw dros £25,000 
o waith ffensio er mwyn gwarchod y coedlannau a’r gwrychoedd newydd tra maent yn 
sefydlu. Meithrinfa goed Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhlas Tan y Bwlch 
ddarparodd y coed a plannwyd 8,000 o goed brodorol a 1,800 metr o wrych. Mae ardal 
y prosiect yn cwmpasu 27 o Gynghorau Cymuned, o Feddgelert yn y gogledd yr holl 
ffordd i lawr i Aberdyfi a Phennal yn y de, ac yn ymestyn i’r dwyrain hyd at Rydymain a 
Mawddwy. 

 

Tirwedd Llechi Cymru 

Mae Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin Cymru wedi dod yn Safle Treftadaeth y Byd 
UNESCO. 

Roedd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, sy’n ymestyn drwy sir Gwynedd, ar 
flaen y gad o ran cynhyrchu ac allforio llechi yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 
Mae llechi wedi cael eu cloddio yn yr ardal am dros 1,800 o flynyddoedd ac wedi cael 
eu defnyddio i adeiladu rhannau o gaer Rufeinig Segontiwm yng Nghaernarfon a 
chastell Edward I yng Nghonwy.  

Fodd bynnag, dim ond yn ystod y Chwyldro Diwydiannol y gwelwyd cynnydd yn y galw 
wrth i ddinasoedd ledled y byd ddatblygu, gyda llechi o chwareli Gwynedd yn cael eu 
defnyddio’n eang ar doeau cartrefi gweithwyr, adeiladau cyhoeddus, mannau o addoliad 
a ffatrïoedd. Drwy ddathlu ein hanes, rydym am adfywio ein cymunedau a chreu 
cyfleoedd cyffrous er budd cymunedau a busnesau Gwynedd a Gogledd Orllewin 
Cymru yn y dyfodol. 

Mae Grŵp Llywio Partneriaeth Llechi Cymru wedi bod yn gweithio’n ddiwyd er mwyn 
cyrraedd y statws yma, Mi fydd yn gyfle i ddathlu ein hanes, adfywio ein cymunedau a 
chreu cyfleoedd cyffrous er budd cymunedau a busnesau Gogledd Orllewin Cymru yn y 
dyfodol. 

 

Cynllunio yn yr Iaith Gymraeg 

Gan fod yr iaith Gymraeg yn hanfodol i ddiwylliant Eryri, mae’r polisi hwn yn sicrhau bod 
anghenion a buddiannau’r iaith Gymraeg yn cael eu hystyried wrth benderfynu pob cais 
cynllunio o fewn y Parc.  

Yn ogystal, cyhoeddwyd dogfen ganllaw cynllunio atodol ddiwy-giedig, ‘Cynllunio a’r 
Iaith Gymraeg’ ar wefan yr Awdurdod yn ystod Gorffennaf 2021. 

 

Partneriaeth Tirwedd y Carneddau 

Er gwaethaf yr anawsterau bu’n flwyddyn brysur a chynhyrchiol dros ben ar y 
bartneriaeth. 

Dros y flwyddyn cafwyd 176 gwirfoddolwr unigol yn cymryd rhan mewn dros 210 o 
ddiwrnodau gwirfoddoli. 26 o ddigwyddiadau mewn person.  26 sgwrs ar-lein a 6 o 
ddiwrnodau ymgysylltu gydag ysgolion. 

 



Y dyfodol 

Mae’r Awdurdod a’i staff yn parhau i ddatrys, ffynnu a blodeuo yn eu tasgau, prosiectau 
a strategaethau trwy amseroedd anodd ac ansicr. Rydym yn edrych ymlaen i weld beth 
fydd yn wynebu’r Parc Cenedlaethol dros y flwyddyn nesaf. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
 

 
 

2.1. Parc Cenedlaethol Eryri  
  

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

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

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

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

 
 
 

2.2.  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
 

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

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

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

gwagio biniau ysbwriel a dyletswyddau eraill Awdurdod Lleol. 
 

 Â’r Ddeddf yn ei blaen i ddweud bod yn rhaid i Awdurdod y Parc Cenedlaethol  
 feithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol yn y Parc Cenedlaethol 

er mwyn bodloni Pwrpasau’r Parciau Cenedlaethol ac i'r diben hwnnw bydd yn 
cydweithredu ag awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus y mae eu swyddogaethau'n 
cynnwys hybu datblygiad economaidd a chymdeithasol o fewn ardal y Parc 
Cenedlaethol. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. GWELEDIGAETH 
 

 
 

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

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

 
 

 

4. DATGANIAD LLESIANT A’R EGWYDDOR  
DATBLYGU CYNALIADWY  

 

 

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

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

: 
 
 
 
 
 
 
I’r Awdurdod, dyletswydd graidd y Ddeddf (dyletswydd llesiant) yw bod yn rhaid i ni 
bennu amcanion llesiant sy'n gwneud y gorau o’n cyfraniad tuag at gyflawni'r nodau 
llesiant a nodir uchod. Wrth wneud hynny, mae'n rhaid i ni gymryd pob cam 
rhesymol i gwrdd â’r amcanion llesiant hynny yn unol â'r egwyddor o ddatblygu 
cynaliadwy.   
 

 Cymru 
Lewyrchus 

Cymru 
Gydnerth 

Cymru 
Iachach 

Cymru Fwy 
Cyfartal 

Cymru o 
Gymunedau 

Cydlynus 

Cymru â 

diwylliant 

bywiog lle 

mae’r 

Gymraeg yn 

ffynnu  

Cymru sy’n 

gyfrifol ar 

lefel fyd-

eang  

 



Dylai amcanion llesiant yr Awdurdod fod yn amcanion ar gyfer newid tymor hir. 
Byddwn yn cwrdd â'n hamcanion llesiant drwy gyfres o gamau a gall y camau 
gweithredu hyn fod yn rhai tymor byr, canolig neu hir ar gyfer newid, neu yn 
gyfuniad o'r rhain. 

 
Mae amcanion llesiant yr Awdurdod wedi’u nodi yn Natganiad Llesiant yr Awdurdod 
2021-26 ac maent hefyd wedi’u nodi yn Adran 6 y ddogfen hon.  Maent yn cael eu 
gosod allan yn y fath fodd fel eu bod yn dangos yn glir sut mae pob un ohonynt yn 
berthnasol i bob un o'r saith nod llesiant.  O dan yr amcanion llesiant unigol, ceir 
gyfres o gamau sydd angen eu cyflawni ac mae'r rhain unwaith eto wedi eu hasesu'n 
unigol o ran sut y maent yn berthnasol i bob un o'r saith nod llesiant. Bydd y camau 
sydd i'w cymryd fel y nodir uchod ac yn Adran 5 yn cael eu cefnogi gan Raglen 
Waith fanwl yr adroddir arni ac a archwilir gan yr Awdurdod yn rheolaidd drwy gydol 
y flwyddyn. Yna gellir mesur y cynnydd yn ôl y Dangosyddion Perfformiad Lleol a 
fabwysiadwyd at y diben penodol hwnnw. 
 
Mae cefnogi'r nodau llesiant yn ddyletswydd gyfochrog y mae'n rhaid i bob corff 
cyhoeddus ei chyflawni drwy ddatblygu cynaliadwy. Gweler isod fanylion pellach 
ynghylch yr hyn a olygir gan ddatblygu cynaliadwy. 
 

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

Mae datblygu cynaliadwy yn golygu pum gofyniad allweddol, sef: 

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

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

wneir i gwrdd ag anghenion tymor byr yn gallu cael effeithiau tymor hir niweidiol. 

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

sut y gall y nodau llesiant effeithio ar ei gilydd neu ar nodau llesiant cyrff 

cyhoeddus eraill, yn enwedig lle y gallai camau a gymerwyd gennym i gyfrannu 

at gwrdd ag un amcan fod yn niweidiol o ran cwrdd ag un arall. 

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

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

poblogaeth Cymru neu ardal ddaearyddol yr Awdurdod. 

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

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

Awdurdod i gyflawni ei nodau llesiant, neu gynorthwyo corff arall i gyflawni ei 

amcanion. 

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

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

corff arall. 

 
Ar ôl asesu gofynion datblygu cynaliadwy gydag amcanion llesiant yr Awdurdod, 
mae’n ymddangos bod datblygu cynaliadwy yn rhan annatod o’n hamcanion llesiant, 
a nodir manylion pellach isod: 
 
Tymor Hir:  Mae pob un o nodau llesiant yr Awdurdod yn cwmpasu dyheadau 
tymor hir yr Awdurdod, yn benodol sut y byddwn fel Awdurdod yn cynnal ein busnes 
yn y dyfodol ac ethos ein ffordd o feddwl. Mae hyn yn cynnwys mwy o gydweithio 
gyda'n rhanddeiliaid, mwy o ymwybyddiaeth o fanteision iechyd y Parc 
Cenedlaethol i bobl yn gyffredinol, heriau newid yn yr hinsawdd, grymuso ein 



cymunedau tra'n cydnabod bod rhaid i'r Awdurdod barhau i weithredu o fewn yr 
adnoddau ariannol llai sydd ar gael iddo. 
 
Integreiddio: Mae rhai o'n hamcanion llesiant yn cael mwy o effaith ar nodau 
llesiant unigol nag eraill. Fel rhan o'r broses o fabwysiadu ein hamcanion llesiant, 
ystyriodd yr Awdurdod sut maent yn cwrdd â’r nodau llesiant, a nodir y rhain nid yn 
unig mewn perthynas â phob un o'r amcanion llesiant ond hefyd ar gyfer y camau 
gweithredu tymor byr a thymor canolig penodol sy’n gysylltiedig ar hyn o bryd â'n 
amcanion llesiant.  
 
Cynnwys:  Mae'r rhan fwyaf o'n hamcanion llesiant yn cynnwys pobl eraill. Trwy 
gyfathrebu'n effeithiol ac ehangu dealltwriaeth y cyhoedd ar bynciau mor amrywiol 
â’r heriau a wynebir gan Eryri wrth ymateb i newid hinsawdd, mynd i’r afael ag 
unrhyw effeithiau negyddol hamdden tra’n gwella dealltwriaeth o’n treftadaeth 
ddiwylliannol, disgwylir y bydd cyfathrebu o’r fath yn adlewyrchu poblogaeth Cymru. 
Yn yr un modd bydd sicrhau bod ein cymunedau’n gydnerth yn wyneb yr heriau y 
maent yn eu hwynebu wrth gwrs yn ymwneud nid yn unig â phoblogaeth ardal 
ddaearyddol yr Awdurdod ond hefyd boblogaeth Cymru gyfan, gan mai dim ond 
trwy gynnwys pawb ym mhopeth rydym yn ei wneud y gallwn fod yn llwyddiannus 
yn y pen draw. Mae ein hamcan Ffyrdd Cydnerth o weithio, er nad yw'n cynnwys 
pobl eraill yn uniongyrchol, yw'r amcan sy'n sicrhau bod uchelgeisiau hirdymor yr 
Awdurdod yn parhau i fod yn gyraeddadwy. 
 
Cydweithio:  Fel Awdurdod Parc cymharol fach, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Eryri bob amser wedi cydnabod y manteision sylweddol a geir drwy gydweithio ag 
eraill a thrwy weithio mewn partneriaeth barhaus. Erbyn hyn, mae’r ffordd hon o 
feddwl wedi treiddio i mewn i ffabrig yr Awdurdod a'i staff, ac nid yw’n syndod bod 
ein holl amcanion llesiant yn golygu cydweithio.  Bydd ein holl amcanion llesiant yn 
cynnwys cymysgedd o gydweithio mewnol ac allanol. 
 
Atal:  Ni ddylai fod yn syndod bod atal yn elfen ganolog o amcanion llesiant yr 
Awdurdod, o ystyried ein pwrpasau statudol. Trwy gynnwys ein cymunedau ac eraill 
yng ngwaith yr Awdurdod; trwy gyfathrebu'n effeithiol o ran y cyfleoedd go iawn sydd 
gan y Parc Cenedlaethol i’w cynnig; drwy sicrhau ein bod yn cynnig amodau ffafriol 
ar gyfer adfer cynefinoedd; drwy gymryd y camau gweithredu hyn, a rhai eraill, yn 
awr, gallwn ddechrau ar y broses o addasu i heriau newid yn yr hinsawdd.   Os nad 
yw adnoddau'n cael eu defnyddio'n awr i ymdrin â’r materion hyn, mae perygl 
gwirioneddol y bydd yr heriau sy'n wynebu cenedlaethau'r dyfodol yn anorchfygol. 
 
Mae amcanion llesiant yr Awdurdod wedi’u nodi yn Adran 6.  Mae cynnydd ar 
weithredu ei amcanion llesiant yn cael ei adolygu’n rheolaidd gan Bwyllgor 
Perfformiad ac Adnoddau’r Awdurdod.  Mae’r ddogfen hon, sef Adroddiad Blynyddol 
yr Awdurdod, yn cael ei hystyried gan yr Awdurdod ar ôl i’r flwyddyn ariannol ddod i 
ben ac mae’n rhoi trosolwg o’r cynnydd a wnaed yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. GOSOD AMCANION LLESIANT YR AWDURDOD 
 

 
Yn 2018-19 cyfunodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ei amcanion gwella yn ei 
Gynllun Corfforaethol (datganiad llesiant) a chynhyrchodd un ddogfen.  Roedd y dull 
hwn yn gyson ar draws y tri Awdurdod Parc Cenedlaethol ac fe’i cefnogir gan ac fe’i 
archwiliwyd gan Archwilio Cymru. 
 
Ers cyhoeddi’r adroddiad “Gwerthfawr a Chydnerth” ym mis Gorffennaf 2018, a 
nododd flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Tirweddau Dynodedig Cymru, 
mae’n ofynnol i amcanion llesiant yr Awdurdod fodloni’r 10 thema drawsbynciol a 
geir yn y ddogfen: 
 
1. Tirweddau i bawb 
2. Enghreifftiau o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy 
3. Atal colli bioamrywiaeth 
4. Ynni gwyrdd a datgarboneiddio 
5. Gwireddu potensial economaidd tirweddau 
6. Datblygu twristiaeth a hamdden awyr agored 
7. Iaith Gymraeg ffyniannus 
8. Pob tirwedd yn bwysig 
9. Cyflawni drwy gydweithio 
10. Arloesi gydag adnoddau 
 
Roedd datgymhwysiad Mesur Llywodraeth Leol 2009 yn caniatáu i’r Awdurdod 
fabwysiadu amcanion tymor hwy a oedd yn hwyluso gwell alirhwng gwaith yr 
Awdurdod a Chynllun Rheoli’r Parc, y Cynllun Datblygu Lleol, mecanweithiau adrodd 
a sefydlu amcanion realistig a CAMPUS ar gyfer rhaglenni gwaith blynyddol. 
 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod yn rhaid i’r 
Awdurdod gyflawni datblygu cynaliadwy ac wrth wneud hynny mae’n rhaid iddo osod 
a chyhoeddi amcanion (“amcanion llesiant”) sydd wedi’u cynllunio i wneud y mwyaf 
o’i gyfraniad tuag at gyflawni pob un o’r nodau llesiant, a chymryd pob cam rhesymol 
(wrth arfer ei swyddogaethau) er mwyn cyflawni’r amcanion hynny. 
 
Mae’n ofynnol i’r Awdurdod adlewyrchu’r pwrpasau a’r dyletswyddau o dan Ddeddf 
yr Amgylchedd (Cymru) 1995. 
 
Yn 2019 cytunodd yr Aelodau ar yr angen i adolygu amcanion yr Awdurdod i sicrhau 
eu bod yn adlewyrchu ac yn cyd-fynd yn well â’r blaenoriaethau a nodwyd yn y 
dogfennau a nodir uchod ac yn darparu ar gyfer blaenoriaethau Llywodraeth Cymru 
ar gyfer tirweddau dynodedig Cymru. 
 
Mabwysiadwyd amserlen gan yr Awdurdod i fabwysiadu amcanion llesiant a 
strategol newydd ar gyfer y cyfnod 2021-26. 
 
 
 
 



Cynhaliwyd cyfres o sesiynau ymgysylltu wedi’u hwyluso gan Aelodau a/neu staff 
drwy gydol 2020 pryd y nodwyd meysydd allweddol.  Daeth tair prif thema i'r amlwg, 
dwy yn w arynebu allan ac un yn wynebu i mewn.  Yn unol â’r tair prif thema, 
datblygwyd pum is-thema arall er mwyn canolbwyntio ar: 
 
AMGYLCHEDDAU CYDNERTH:  
1. Gwella rheolaeth hamdden ac unrhyw effeithiau negyddol hamdden, 
2. Ymateb i heriau newid hinsawdd, 
3. Gwella rheolaeth a dealltwriaeth o'n treftadaeth ddiwylliannol, 
4. Mynd i'r afael â heriau a chyfleoedd senarios / amgylchiadau perthnasol i reoli tir ar ôl 
Brexit, 
5. Mynd i'r afael â'r dirywiad mewn natur. 
 

CYMUNEDAU CYDNERTH:  
1. Cynnal a chynyddu ansawdd bywyd trigolion, 
2. Cefnogi pobl ifanc, 
3. Hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy i ychwanegu gwerth at gymunedau lleol, 
4. Hyrwyddo a chefnogi'r Gymraeg yn weithredol, 
5. Datblygu economi leol sy'n cefnogi'r dynodiad a'r rheolaeth o 
    Eryri fel Parc Cenedlaethol. 

 
FFYRDD CYDNERTH O WEITHIO: 
1. Datblygu gweithlu medrus, 
2. Datblygu a hyrwyddo arfer gorau, 
3. Gweithio mewn partneriaeth yn effeithiol, 
4. Moderneiddio trefniadau llywodraethu, 
5. Cynnal a gwella dealltwriaeth a chefnogaeth cymunedau lleol i waith y Parc 

Cenedlaethol. 
 
Yn ystod haf 2020, cynhaliodd yr Awdurdod ymgynghoriad anffurfiol cychwynnol 
gyda rhanddeiliaid i bennu a oedd y themâu cychwynnol yn adlewyrchu’r amcanion a 
gweledigaeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol tra’n defnyddio’r adnoddau sydd ar 
gael yn y ffordd fwyaf cynaliadwy.  Roedd yr adborth yn cadarnhau'r themâu ac yn 
cynnig awgrymiadau ar gyfer newidiadau a gwelliannau pellach. 
  
Cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol ddiwedd 2020 cyn sesiynau Aelodau/Staff pellach i 
drafod, ystyried a datblygu amcanion llesiant drafft terfynol a Rhaglen Waith 
Gorfforaethol. 
 
Newidiodd sefyllfa’r Awdurdod fel pob sector arall yn ddramatig oherwydd yr angen i 
ddiogelu iechyd y cyhoedd yn erbyn pandemig Covid-19 a’r gofynion i ymdrin â’r 
bygythiad i gymdeithas.  Yn unol â hynny, roedd hyn yn golygu bod angen 
newidiadau i Flaenoriaethau Gwasanaeth yr Awdurdod ac i rai elfennau o’r 
amcanion llesiant eu hunain er mwyn galluogi’r Awdurdod i ganolbwyntio ymdrechion 
ac adnoddau ble mae eu hangen. 
 
Gellir gwneud sylwadau ar hwn neu fersiynau ar gyfer y dyfodol o'r Adroddiad Blynyddol 
trwy anfon e-bost at iwan.jones@eryri.llyw.cymru neu yn ysgrifenedig at Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6LF. 

 
Mae’r Amcanion Llesiant a fabwysiadwyd gan yr Awdurdod wedi’u nodi’n llawn yn Adran 6 
y ddogfen hon ynghyd â chrynodeb o werthusiad o gynnydd ar gyfer blwyddyn ariannol 
2021/22. 

mailto:iwan.jones@eryri.llyw.cymru


 
 

 

6. AMCANION LLESIANT YR AWDURDOD GYDA 
GWERTHUSIAD CRYNO O’R CYNNYDD A WNAED 
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Byddwn yn cyflawni hyn drwy:      

AC1 
Wella rheolaeth hamdden ac unrhyw effeithiau 
negyddol hamdden 

✓ ✓ ✓  ✓  ✓ 

AC2 
Ymateb i heriau newid yn yr hinsawdd ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

AC3 
Wella rheolaeth a dealltwriaeth o’n treftadaeth 
ddiwylliannol 

✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 

AC4 
Mynd i’r afael â heriau a chyfleoedd senarios rheoli 
tir ar ôl Brexit 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

AC5 
Mynd i’r afael â’r dirywiad mewn natur 

 ✓ ✓    ✓ 

 

AC1 – Gwella rheolaeth hamdden ac unrhyw effeithiau negyddol hamdden 
 

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

Monitro nifer yr ymwelwyr trwy ddefnyddio teclynnau cyfri pobl er mwyn sefydlu 
effaith defnyddwyr ar draws y Parc Cenedlaethol. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  
 

Ar hyn o bryd rydym yn 
gweithio ar gynnal a chadw 
nifer o declynnau cyfri pobl 
(cownteri) sydd wedi dod i 
ben eu hoes ond yn parhau i 
gasglu a dadansoddi data ar 
gyfer adroddiad 2021. 
Cynhelir rhywfaint o ymchwil 
marchnad i gwmnïau eraill 
sy'n darparu technolegau 
tebyg i sicrhau bod y 
dechnoleg fwyaf addas yn 
cael ei defnyddio am bris 
cystadleuol. Caiff adroddiad 
niferoedd ymwelwyr 2021 ei 
ddosbarthu cyn bo hir. 

Bydd data'n cael ei fonitro'n 
agos er mwyn nodi / cadw 
llygad ar unrhyw 
dueddiadau. 



AC1: Rydym wedi lleihau unrhyw 
effeithiau negyddol  
gweithgareddau hamdden  
(yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  
A1.5)  
 

 

Mae argymhellion yr adolygiad Parcio a Thrafnidiaeth ar gyfer ardaloedd Yr 
Wyddfa ac Ogwen yn cael eu symud ymlaen, gyda'r prosiectau canlynol yn cael 
eu hariannu gan Lywodraeth Cymru trwy Trafnidiaeth Cymru (TC): 
1. Sefydlu system rag-archebu awtomatig canol tymor ar gyfer Pen y Pass   
2. Nodi cynigion rhwydwaith beiciau a chynllun llogi beiciau  
3. Gweithdai uwchgynllunio cymunedol gyda 4 pentref porth ac adnoddau ar-lein  
4. Ymchwilio a datblygu system fonitro fyw gadarn traffig ar ffyrdd dynesu ac 

mewn meysydd parcio a ystyrrir yn ddulliau ‘ysgafn’ o ran adnoddau  
5. 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 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
AC1:  Byddwn 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, 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)  
 

1. System beilot yn ei lle o 
Ebrill-Tachwedd 2021. 
System rwystr ANPR wedi’i 
chyflwyno am Ganiatâd 
Cynllunio i’w drafodd ym 
mhwyllgor Rhagfyr 2021. 
2. Mae angen datblygu 
cynllun strategol i amlinellu'r 
rhwydwaith arfaethedig, sut 
y caiff ei ddatblygu dros 
amser a sut y caiff y broses 
ei llywodraethu ar draws y 
Bartneriaeth. Bydd angen i'r 
holl Bartneriaid allweddol 
gymeradwyo'r cynllun 
strategol hwn 
3. Cwblhawyd y cam 
cychwynnol ym mis 
Chwefror-Mawrth 2021. 
Adborth i gymunedau yn 
ystod Hydref-Gaeaf 2021 yn 
dilyn gweithdy Partneriaeth 
yr Wyddfa a chyflwyniad i 
Weithgor APCE ym mis 
Hydref. 
4.Cwblhawyd 
5. Cwblhawyd Mai 2021. 
Mae gwelliannau i'r 
rhwydwaith Sherpa 
presennol yn cael eu symud 
ymlaen erbyn mis Mawrth 
2022 ac mae ail-frandio 
Sherpa'r Wyddfa allan i  
dendr ar hyn o bryd ar y cyd 
â Chyngor Gwynedd. 

1. Wedi'i gyflawni ond yn 
parhau i gynnal trafodaethau 
gyda'r Landlord am ganiatâd 
i osod rhwystrau. 
 
 
2. Gwaith yn parhau i 
ddatblygu ymhellach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cwblhawyd y cam 
cychwynnol. I'w ddatblygu 
ymhellach yn 
ddarostyngedig i gyllid. 
 
 
 
 
 
4. Monitro effeithiolrwydd. 
5. Wedi'i gwblhau ond bydd 
angen parhau i weithio ar 
welliannau gyda'n 
partneriaid. 

 

 



Ymgyrch Negeseuon Tymor 2021 i godi ymwybyddiaeth o Rinweddau arbennig, 
dylanwadu ar ymddygiad cadarnhaol a mynd i'r afael â gwersylla anghyfreithlon – 
fe’i gweithredwyd ac adroddwyd ar y canlyniadau/cyrhaeddiad. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  

Cwblhawyd ymgyrch 2021 – 
adborth cychwynnol da iawn 
a ffigurau yn edrych yn 
addawol iawn. 
Cyfarfodydd rheolaidd gyda 
Chynghorau Gwynedd a 
Chonwy ynglŷn â heriau 
cartrefi modur. Mae Gwynedd 
ar hyn o bryd yn ymgynghori 
ar y potensial o dreialu Aires, 
a Chonwy yn edrych ar  
rwystro aros dros nos mewn 
cilfannau o amgylch ardal 
Capel Curig. 

Monitro effeithiolrwydd 
cynllun peilot Gwynedd a 
pharhau i drafod beth 
ellir ei wneud i gwrdd â 
heriau'r dyfodol. 

 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  

Cais cynllunio wedi’i gyflwyno 
Mehefin ‘21 am waith o ffordd 
Ffordd yr Orsaf. 
Disgwylir i'r gwaith 
uwchraddio gael ei gwblhau 
ddiwedd Gorffennaf 2022 

Prosiect wedi'i oedi 
ychydig ond bron wedi'i 
gwblhau 

 

Nodi a meintioli gwaith mynediad i liniaru effeithiau pwysau pobl. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
AC1:  Byddwn 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  

Mae gwaith yn parhau gyda'r 
“Rhestr blaenoriaethu 
prosiectau mynediad” – 
prosiectau bach i fawr. 
Enghreifftiau - prif safleoedd 
pwysau: Yr Wyddfa: gwaith 
ar gysylltiadau cymunedol ar 
y gweill ac ar y prif lwybrau i'r 
copa. Cadair Idris: Gwaith ar 
lwybr Mynydd Moel. 

Bydd gwaith yn parhau 
hyd y gellir rhagweld. 



erydiad a blaenoriaethu gwaith yn  
seiliedig ar nifer y defnyddwyr llwybrau 
troed  
(yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri  
 A1.2)  
 
AC1: Rydym wedi lleihau unrhyw effeithiau 
negyddol gweithgareddau hamdden (yn 
unol ag Allbwn  
Cynllun Eryri  A1.5)  

Cwblhawyd y gwaith ar 
brosiect Fridd Uchaf – 
prosiect mawr yn darparu 
dewis amgen diogel a chreu 
llwybr cylchol newydd. 
Mae gwaith diweddar yn 
cynnwys gwaith cynnal a 
chadw o Gapel Curig i 
Crafnant. Buddsoddi mewn 
cyswllt cymunedol pwysig. 

 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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: Rydym wedi lleihau unrhyw 
effeithiau negyddol  
gweithgareddau hamdden  
(yn unol ag Allbwn Cynllun Eryri   
A1.5)  

Mae gwaith yn parhau ac yn 
cael ei gofnodi gyda 
Dangosyddion Perfformiad 

Gweithredu parhaus. 

 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  

Adolygodd Pennaeth y 
Gwasanaeth Wardeiniaid ac 
Uwch Wardeiniaid gynlluniau 
ym mis Ebrill 2022 gyda 
dyraniad cyllideb 2022-23. Yn 
ogystal, cyfarfodydd gydag 
adrannau eraill i'w cynnal i 
sicrhau gwaith cydweithio 
pellach i'r dyfodol. 

I'w symud ymlaen yn 
2022. 

 
 
 
 
 



AC2 – Ymateb i heriau newid yn yr hinsawdd 
 
Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan gwella pan: 
 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
AC1, 2: Rydym wedi lleihau  
effeithiau parcio a thrafnidiaeth  
ar yr amgylchedd a'r dirwedd  
(yn unol ag Allbwn Cynllun  
Eryri  A1.4)  
 
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)  

Adolygodd Pennaeth y 
Gwasanaeth Wardeiniaid ac 
Uwch Wardeiniaid gynlluniau ym 
mis Ebrill 2022 gyda dyraniad 
cyllideb 2022-23. Yn ogystal, 
cyfarfodydd gydag adrannau 
eraill i'w cynnal i sicrhau gwaith 
cydweithio pellach i'r dyfodol. 

I’w symud ymlaen 
ymhellach yn 2022. 

 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
AC1, 2: Rydym wedi lleihau  
effeithiau parcio a thrafnidiaeth  
ar yr amgylchedd a'r dirwedd  
(yn unol ag Allbwn Cynllun  
Eryri  A1.4)  
 
AC2, 4: Mae allyriadau carbon 
Parc Cenedlaethol Eryri yn cael  
eu lleihau (yn unol ag Allbwn 
Cynllun Eryri  A3.1)  

Pob prosiect wedi'i gwblhau 
erbyn diwedd y flwyddyn 
ariannol 

Wedi ei gwblhau 

 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
AC2, 4: Mae allyriadau carbon 
Parc Cenedlaethol Eryri yn cael 
eu lleihau (yn unol ag Allbwn 
Cynllun Eryri  A3.1)  

Data Cyfrifiannell Carbon wedi’i 
gyflwyno ar gyfer blynyddoedd 
gwaelodlin 2019/20 a 2020/21 i 
Lywodraeth Cymru. Anfonwyd 
data hefyd at Aquaterra 
(ymgynghorwyr i DL yng 
Nghymru) a fydd yn adrodd 
gydag argymhellion ar feysydd 
targed allweddol ar gyfer lleihau 
carbon. Aros am ail adroddiad 
Cyllideb Garbon Llywodraeth 
Cymru. 

Parhau gyda'r gwaith yn y 
flwyddyn ariannol nesaf. 



 
 

Datblygu Cynllun Gweithredu i APCE fod yn garbon niwtral erbyn 2030. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  

Mae cyllid wedi’i sicrhau drwy 
grant Tirweddau Cynaliadwy, 
Lleoedd Cynaliadwy 
Llywodraeth Cymru. Bydd yr 
astudiaeth yn ystyried sut y 
gall y Tirweddau Dynodedig 
ddod yn sefydliadau carbon 
niwtral. Dyfarnwyd y contract 
i Aquatera ac Afallen. Roedd 
adroddiadau unigol i’w 
cyflwyno i bob sefydliad yn 
gynnar ym mis Mawrth 2022 
ond bu ychydig o oedi ac yn 
unol â hynny bydd cyflwyniad 
yn cael ei roi i Aelodau yn 
ystod Gweithgor Mehefin 

Mae angen datblygu'r Cynllun 
Gweithredu ymhellach. 

 

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. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  
 

Mae cyllid wedi’i sicrhau drwy 
grant Tirweddau Cynaliadwy, 
Lleoedd Cynaliadwy 
Llywodraeth Cymru. Mae 
Small World Consulting Ltd 
wedi eu penodi i wneud y 
gwaith. Er y rhagwelwyd yn 
wreiddiol y bydd adroddiad 
cyntaf Eryri ar gael erbyn 
diwedd y flwyddyn galendr bu 
oedi cyn derbyn yr adroddiad 
terfynol. Rhoddir cyflwyniad i 
Aelodau yn ystod Gweithgor 
Mehefin  

Bron a’i gwblhau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AC3 – Gwella rheolaeth a dealltwriaeth o’n treftadaeth ddiwylliannol 
 
Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan gwella pan: 
 

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. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  
 
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)  
 

Mae'r cynllun yn parhau i 
fynd rhagddo'n dda a 
chyflwynir hawliadau grant 
ac adroddiadau cynnydd 
mewn modd amserol. 
Cynhelir cyfarfodydd 
rheolaidd gyda Mentor y 
Gronfa Dreftadaeth i roi 
diweddariadau a cheisio 
cyngor. Mae prosiectau'n 
cael eu cynllunio a'u darparu 
yn unol â'r amserlen 
ddiwygiedig. Mae’r gwaith o 
adolygu amserlen y cynllun 
ac ailbroffilio gwariant yn 
unol â hynny yn dasg 
barhaus oherwydd effaith 
pandemig Covid 19, fodd 
bynnag mae’r ddarpariaeth 
yn sefydlog ac mae cynnydd 
da iawn yn cael ei wneud ar 
feysydd prosiect. 

Parhau i fonitro cynnydd o 
ran cwblhau erbyn 2025. 

 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  
 
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)  
 

Mae Cronfa Dreftadaeth y 
Loteri Genedlaethol wedi 
cymeradwyo estyniad amser 
ar gyfer y prosiect oherwydd 
effaith Covid-19 ar y 
prosiect. Dyddiad cwblhau'r 
prosiect newydd yw 31 
Rhagfyr 2022. 
Mae nifer o brosiectau 
bellach wedi'u cwblhau'n 
llwyddiannus ond, fel bob 
amser gyda phrosiectau o'r 
natur hwn 
Mae problemau gyda rhai. 
Mae'r rhain yn cael eu trafod 
yn rheolaidd gyda'r Gronfa 
Dreftadaeth ac mae'n 
debygol y bydd estyniad 
amser prosiect yn cael ei 
gynnig. Bydd Grŵp Gwlân 
Dolgellau yn cymryd rhan 
mewn gwaith ymgysylltu 

Mae’r Prosiect yn parhau yn 
foddhaol. Parhau i gysylltu 
â'r Gronfa Dreftadaeth i 
ddatrys unrhyw faterion sy'n 
weddill. 



cymunedol newydd gyda 
swyddogion yr Awdurdod, yn 
benodol yn gwneud gwaith 
arolwg archaeolegol o 
amgylch melinau yr Arran. At 
ei gilydd, mae'r prosiect yn 
datblygu'n dda iawn. 

 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  
 
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)  
 

Mae criw o wirfoddolwyr yn 
gweithio ar brosiect Hen 
Dref Harlech. 
Mae 4 adeilad masnachol yn 
Harlech wedi'u nodi ar gyfer 
grantiau cadwraeth. 
Mae pob un o'r 4 adeilad 
wedi cael cynnig cymorth ar 
gyfer gwaith cyfalaf allanol. 
Mae elfennau ymgysylltu 
cymunedol y prosiectau yn 
cael eu cynllunio ar gyfer 
2022 ac rydym yn hyderus y 
byddant yn cael eu cyflawni 
yn unol ag amserlen y 
prosiect. Mae’r rhaglen yn 
cynnwys teithiau tywys, 
arolygon archeolegol gyda 
Phrifysgol Sheffield, celf 
gymunedol a rhaglen 
barhaus o gofnodi hanes 
llafar. 

Parhau i weithredu'r 
prosiect. 

 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  
 
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)  

Mae swyddogion yn parhau i 
gyfrannu'n weithredol at 
waith y gwahanol grwpiau 
rheoli STB ac mae Headland 
Design wedi'u comisiynu i 
ymgymryd â gwaith dehongli 
newydd ym Melin Lechi 
Ynysypandy yng 
Nghwmystradllyn. Bydd 
Pensaer Cadwraeth yn cael 
ei benodi yn 2022/23 i roi 
cyngor ar waith cadwraeth 
pellach i lywio Cynllun 
Rheoli Ynysypandy. 

Monitro'r effaith y bydd 
penodi Pensaer Cadwraeth 
yn ei chael ar unrhyw raglen 
waith yn y dyfodol. 



 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  
 
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)  

Mae gwaith yn mynd rhagddo 
a disgwylir i'r Awdurdod gael 
ei benodi i ddarparu 
agweddau penodol ar becyn 
cymorth treftadaeth leol yn 
gynnar yn 2022/23. 

Monitro cynnydd. 

 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  
 
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)  

Mae cynllunio ar gyfer 
2022/23 yn parhau ac ail-
agorodd Yr Ysgwrn ar Ebrill 
1af, 2022. Mae archebion 
grŵp yn isel iawn ar hyn o 
bryd o gymharu â data 2019, 
fodd bynnag rydym yn 
hyderus y bydd prosiectau 
megis y cwricwlwm newydd 
ar gyfer Yr Ysgwrn yn gwella 
yn hwyluso ymgysylltiad 
ysgolion. Mae digwyddiadau 
a gweithgareddau yn cael eu 
cynllunio i ymgysylltu â 
chynulleidfaoedd newydd ac i 
gynyddu incwm. Mae rôl y 
Rheolwr Profiad Ymwelwyr 
yn cael ei hysbysebu ar hyn o 
bryd. 

Mae’n bwysig bod rôl y 
Rheolwr Profiad Ymwelwyr yn 
cael ei llenwi cyn gynted â 
phosibl a bod y cynllun busnes 
yn llwyddo. Bydd hyn yn cael ei 
fonitro yn ystod y flwyddyn 
ariannol nesaf a thu hwnt. 

 
 



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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
AC3, 4, 5:  Rydym wedi  
cydlynu a gweithredu cynllun  
nwyddau cyhoeddus uchelgeisiol  
sy'n canolbwyntio ar gynnal, adfer  
ac hangu cynefinoedd,  
rhywogaethau, nodweddion 
amgylcheddol anesyddol a  
nwyddau cyhoeddus ehangach  
(yn unol ag Allbwn Cynllun  
Eryri  A2.1)  
 
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)  

Mae'r gwaith hwn wedi dechrau 
gyda chanllawiau a gynigiwyd gan 
Brifysgol Cymru a swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg. Mae'r 
ffocws cychwynnol ar nodweddion 
daearyddol (y mae tua 3.5K 
ohonynt), a defnyddiwyd peilot o 
200 o enwau llynnoedd i 
ddechrau. 
Ar hyn o bryd mae swyddogion yn 
aros am adroddiad yr Athro Dylan 
Foster Evans gan gynnwys 
canllawiau ar gyfer defnyddio 
enwau lleoedd mewn cyd-destun 
topograffig. Bydd adroddiad yn 
cael ei gyflwyno i'r aelodau maes 
o law. 

Adroddiad i'w 
gyflwyno i'r aelodau. 

 

 

 
 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
AC3, 4, 5:  Rydym wedi cydlynu a 
gweithredu cynllun nwyddau  
cyhoeddus uchelgeisiol sy'n 
canolbwyntio ar gynnal, adfer ac  
hangu cynefinoedd, rhywogaethau, 
nodweddion amgylcheddol  
hanesyddol anwyddau cyhoeddus 
ehangach (yn unol ag Allbwn  
Cynllun Eryri  A2.1)  
 
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)  

Ym mis Ebrill 2021, sicrhawyd 
cyllid drwy gronfa Tirweddau 
Cynaliadwy, Lleoedd Cynaliadwy 
Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r 
prosiect hwn. Paratowyd briff i 
werthuso a chreu Cynlluniau 
Rheoli ar gyfer y 14 Ardal 
Gadwraeth gydag argymhellion 
ôl-osod ynni a elwir yn 'Ardaloedd 
Cadwraeth sy'n Addas ar gyfer yr 
21ain Ganrif'. Mae gwaith maes 
wedi'i gwblhau ar bob Ardal 
Gadwraeth, gyda Gwerthusiadau 
drafft a Chynlluniau Rheoli 
Cadwraeth wedi'u paratoi. Mae 
gwaith ar y gweill i ymgynghori â 
Swyddogion perthnasol APCE, 
Cynghorau Cymuned, a 
Swyddogion Cadw i baratoi 
fersiynau mwy terfynol a 
chyfieithedig o’r dogfennau i fod 
yn destun Ymgynghoriad 
Cyhoeddus ar ôl mis Mawrth 
2022. 

Symud ymlaen i'r cam 
nesaf cyn gynted â 
phosibl. 



AC4 – Mynd i’r afael â heriau a chyfleoedd senarios rheoli tir ar ôl Brexit 
 
Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan gwella pan: 
 

 

 
 
 
 
 

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. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  
 
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) 
 

Dim cynnydd gan 
Lywodraeth Cymru o ran 
datblygu'r rhaglen. 

Aros am gynnydd ar y mater 
gan Lywodraeth Cymru. 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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  
hangu cynefinoedd, rhywogaethau, 
nodweddion amgylcheddol  
hanesyddol anwyddau cyhoeddus 
ehangach (yn unol ag Allbwn  
Cynllun Eryri  A2.1)  
 
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) 
 

Gwaith parhaus. Parhaus 



AC5 – Mynd i’r afael â’r dirywiad mewn natur 
 
Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan gwella pan: 
 

 

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. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
AC3, 4, 5:  Rydym wedi cydlynu a 
gweithredu cynllun nwyddau  
cyhoeddus uchelgeisiol sy'n 
canolbwyntio ar gynnal, adfer ac  
hangu cynefinoedd, rhywogaethau, 
nodweddion amgylcheddol  
hanesyddol anwyddau 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) 

Wedi ymrwymo'n llwyr i 
raglen ERAMP a phrosiect 
ENRAW. 
Gwaith yn mynd rhagddo 
gyda phartneriaeth a 
swyddog Bioamrywiaeth 
newydd yn ei le. Yn parhau 
i fod yn debyg i ALlau eraill 

Mae angen datblygu'r 
Cynllun Gweithredu fel bod 
gennym well dealltwriaeth o'r 
her sylweddol iawn hon. 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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) 

Dal i aros am gyhoeddiad 
Canllawiau Llywodraeth 
Cymru ond mae 
gwelliannau bioamrywiaeth 
yn parhau i gael eu 
cyflawni trwy'r broses rheoli 
datblygu. 

Tra bod gwaith yn parhau ar 
lefel Awdurdod, disgwylir 
canllawiau Llywodraeth 
Cymru a all gyfyngu ar 
gynnydd. 



 

 

 
 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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) 

Dal i aros i ganllawiau 
Llywodraeth Cymru ar 
wella bioamrywiaeth gael 
eu cyhoeddi. Mae hyn yn 
golygu na all y CCA gael 
ei symud ymlaen ar hyn o 
bryd. 

Aros am ganllawiau 
Llywodraeth Cymru. 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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) 

Mae'r rhan fwyaf o 
brosiectau ar y trywydd 
iawn, ac mae Mind the 
Gap y Grid Cenedlaethol 
yn aros am y dyddiad 
dechrau. Mae cyfraniad y 
Carneddau yn segur 
oherwydd colli aelod 
allweddol o staff, mae 
mesurau ar gyfer llenwi'r 
bylchau ar waith. 

Mae angen monitro'r 
prosiectau hyn yn ofalus. Gall 
trosiant staff fod yn risg i 
brosiectau o'r fath ac mae 
angen i'r Awdurdod fod yn 
ymwybodol o hynny. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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) 

Arolwg a gwaith Blwyddyn 
2 wedi'i gwblhau. 

Aros am ddyfarniad o arolygon 
a gwaith blwyddyn 3. 
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Byddwn yn cyflawni hyn drwy: 
CC1 

Cynnal a gwella ansawdd bywyd preswylwyr 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CC2 
Cefnogi pobl ifanc 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CC3 
Hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy i ychwanegu 
gwerth i gymunedau lleol 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CC4 
Hyrwyddo a chefnogi’r Gymraeg yn weithredol  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CC5 
Datblygu economi leol sy’n cefnogi dynodiad a 
rheolaeth Eryri fel Parc Cenedlaethol 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 
 

CC1 – Cynnal a gwella ansawdd bywyd preswylwyr 
 
Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan gwella pan: 
 

 
 
 

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. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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, 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)  

Gwefan newydd wedi'i lansio 
gydag adnoddau ar-lein 
cysylltiedig. 

Monitro adborth ar wefan 
newydd ac ystadegau ar 
ddefnydd. 



 

 

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. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CC1, 2, 4:  Rydym wedi 
hyrwyddo a galluogi ystod 
amrywiol o weithgareddau sy'n 
gwella lles pobl  (yn unol â 
Chynllun Eryri B1.2) 
 

Lansio a chyflwyno cynllun 
Caru Eryri yn llwyddiannus y 
tymor hwn, lle bu Cymdeithas 
Eryri, APCE a’r Bartneriaeth 
Awyr Agored yn cydweithio i 
recriwtio a chydlynu 
gwirfoddolwyr i gynnal 
patrolau sbwriel a darparu 
gwybodaeth i ymwelwyr 
safleoedd 'pot mêl,' wedi’i 
hwyluso’n rhannol gan oriau 
ychwanegol i Wirfoddolwr. 
Swyddog Llesiant trwy gyllid 
gan Lywodraeth Cymru. Bydd 
data yn cael ei feintioli yn y 
chwarter nesaf. 
 
Yn ogystal â’r cynllun mawr 
hwn, mae gweithgareddau 
ychwanegol wedi cynnwys 
gweithio gyda’r Cyngor 
Astudiaethau Maes i 
ddarparu diwrnodau 
cadwraeth gwirfoddol ar gyfer 
grwpiau DofE, a gweithio 
gyda’r Adran Gadwraeth i 
ddarparu cyfleoedd 
gwirfoddoli gwerth chweil i 
grwpiau corfforaethol. 

Cwblhawyd 

Datblygu cyfleoedd gwirfoddoli i bobl anabl. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CC1, 2, 4:  Rydym wedi 
hyrwyddo a galluogi ystod 
amrywiol o weithgareddau sy'n 
gwella lles pobl  (yn unol â 
Chynllun Eryri B1.2) 
 

Fel rhan o gynllun Caru Eryri 
darparwyd amrywiaeth o 
lwybrau i weddu i ystod o 
alluoedd. Trwy hysbysebu’r 
diwrnodau gwirfoddoli mewn 
ffordd sy’n ei gwneud yn glir 
i’r gwirfoddolwr pa lefel o 
anhawster fyddai’r 
gweithgaredd. I bobl sy'n 
chwilio am ffordd i wirfoddoli 
gyda'r Parc Cenedlaethol nad 
yw'n cynnwys diwrnod 
mynydd llawn, rydym yn 
darparu'r opsiwn o lwybr 
patrôl sy'n cynnwys mwy o 
yrru cerbyd neu gael eu lleoli 
yn y maes parcio gyda'r fan 
wybodaeth hefyd. 

Cwblhawyd 



 

 

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. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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) 

Gwaith parhaus Mae'r cam hwn yn anghyflawn 
ac mae angen rhagor o waith 
arno yn ystod y flwyddyn 
ariannol nesaf. 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CC1, 2, 4:  Rydym wedi 
hyrwyddo a galluogi ystod 
amrywiol o weithgareddau sy'n 
gwella lles pobl  (yn unol â 
Chynllun Eryri B1.2) 

Lansiwyd y cynllun, 
gwirfoddolwyr wedi cael eu 
recriwtio ac yn cynnal 
diwrnodau gwirfoddoli gyda 
wardeniaid y de 

Cwblhawyd. 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  

Lansio cynllun gyda llawer o 
ddiddordeb gan gymunedau 
lleol. Ceisiadau yn cael eu 
rhoi ar y rhestr fer ac yn cael 
eu hystyried gan y panel i 
gael eu penderfynu. 
Cymeradwywyd 13 o 
brosiectau ar draws y 
rhanbarth. 
Dim ond nifer fach o 
brosiectau sydd ar ôl i wneud 
eu hawliadau terfynol. Bydd y 
Rheolwr Partneriaeth yn 
cynnig placiau i'w gosod ar 
leoliad i'r rhai sydd wedi 
derbyn grant. 

Prosiect bron wedi'i gwblhau. 



 
CC2 – Cefnogi pobl ifanc 
 
Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan gwella pan: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  

Roedd y gwaith i fod i gael ei 
arwain gan Swyddog 
Ieuenctid – i’w benodi ym mis 
Tachwedd 2021. 
 
Bu oedi gyda’r recriwtio, 
cynhaliwyd cyfweliadau ym 
mis Ionawr/Chwefror 2022, 
dechreuodd y Swyddog 
Ieuenctid yn ei swydd fis 
Ebrill 2022. Bydd gwaith yn 
cael ei flaenoriaethu nawr. 

Prosiect wedi’i oedi 

Ail ddechrau’r cynllun Ceidwaid Ifanc a mabwysiadu cynllun ar gyfer De'r Parc. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  

Roedd gwaith i fod i gael ei 
arwain gan Swyddog 
Ieuenctid – i’w benodi ym mis 
Tachwedd 2021. 
 
Oedi o ran recriwtio, 
cynhaliwyd cyfweliadau ym 
mis Ionawr/Chwefror 2022. 
Swyddog Ieuenctid wedi 
dechrau yn ei swydd Ebrill 
2022. Bydd gwaith i 
fabwysiadu Cynllun yn cael ei 
flaenoriaethu. 

Prosiect wedi’i oedi 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  

Methodd yr ymdrech recriwtio 
cychwynnol â denu 
ymgeiswyr. 
Mae swyddogion yn adolygu'r 
manylebau person ar gyfer y 
swyddi cyn ystyried proses 
recriwtio bellach. 

Prosiect wedi’i oedi 



CC3 – Hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy i ychwanegu gwerth i 
gymunedau lleol 
 
Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan gwella pan: 
 

 

 
 
 
 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  

Gwaith yn mynd rhagddo'n 
dda. Mae data gwaelodlin 
wedi'i gwblhau ar gyfer BL1, 
bydd adroddiad yn cael ei 
gyflwyno i'r Awdurdod maes o 
law. 

Adroddiad i'w gyflwyno i'r 
Awdurdod. 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  

Dadansoddiad wedi'i dderbyn 
a'i gyflwyno i staff ac 
aelodau'r Awdurdod mewn 
Gweminar ar 2/18/22. 
Adroddiad i’w gwblhau a’i 
gyflwyno i’r Tîm Rheoli ac 
aelodau’r Awdurdod yn ffurfiol 
cyn Medi 2022. 

Adroddiad i'w gyflwyno. 



 

 
 

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. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  

System beilot ar waith o 
Ebrill-Tachwedd 2021. 
System rwystr ANPR wedi'i 
chyflwyno ar gyfer Caniatâd 
Cynllunio. 
Mae cytundebau bws Sherpa 
yn cael eu datblygu gyda 
chynghorau Gwynedd a 
Chonwy; Mae Trafnidiaeth 
Cymru yn ariannu 
gwelliannau i’r rhwydwaith 
Sherpa ar gyfer 2022 drwy 
Lywodraeth Cymru. Mae 
gwaith parhaus ar 
drafnidiaeth gyhoeddus 
ehangach a strategaethau 
parcio yn cael ei symud 
ymlaen mewn Partneriaeth ar 
draws y rhanbarth. 
Cynllun rhag-archebu wedi'i 
ail-lansio ar gyfer 2022 ac yn 
rhedeg yn dda. Grŵp 
Cyflawni wedi'i gytuno a'i 
sefydlu gyda Gwynedd, 
Conwy a TC. 

Parhau i weithredu a monitro 
cynnydd/problemau. 

Gweithredu model Twristiaeth Gynaliadwy ar draws y rhanbarth. Cwmpasu Cam 1 
bron wedi'i gwblhau ac mae Cam 2 wedi'i gadarnhau, i'w ariannu gan TC. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  

Fel y prosiect uchod. Mae 
prosiectau pellach yng 
nghylch gwaith TC gan 
gynnwys Teithio Llesol; 
gwelliannau i'r rhwydwaith 
Sherpa ac ail-frandio bysiau 
Sherpa; astudiaeth rheoli 
parcio gan gynnwys datblygu 
cyfnewidfeydd i gysylltu â 
rhaglen Metro Gogledd 
Cymru. Ymgynghori 
cymunedol yn parhau gyda 
sesiwn adborth ar 2/16/22. 
Datblygu strategaeth 
Twristiaeth Gynaliadwy ar 
gyfer Gwynedd ac Eryri trwy 
Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth gyda Chyngor 
Gwynedd a chan gynnwys 
Conwy wledig. 

Parhau i ddatblygu yn 
ddarostyngedig i gyllid. 



 

 
 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  

Ymgyrch Tymor 2021 wedi'i 
chyflawni’n llwyddiannus. 
Canlyniadau ymgyrchoedd 2021: 
Argraffiadau: 6.42 miliwn. (Y nifer o 
weithiau y cafodd postiadau eu 
harddangos i ddefnyddiwr) 
Ymgysylltiad: 328,000. (Y nifer o 
weithiau y gwnaeth defnyddwyr 
ymgysylltu â phost trwy hoffi, roi 
atebion, ymatebion, sylwadau ac 
ati) 
Cliciau/gweithrediadau dolen 
postio: 24,633 (Y nifer o weithiau y 
gwnaeth defnyddiwr glicio ar ddolen 
yn y post/proffil): 
Ymweliadau â thudalen barcio 
newydd yr Wyddfa ar wefan y Parc 
Cenedlaethol, a oedd yn cynnwys 
gwybodaeth fanwl am archebu 
ymlaen llaw: 156,421 o ymweliadau 
â thudalennau a’r dudalen yr 
ymwelwyd â hi fwyaf ar wefan 
APCE yn ystod y cyfnod adrodd. 

Paratoi Ymgyrch newydd 
ar gyfer y tymor nesaf. 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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) 

Ar ddechrau’r flwyddyn roedd dros 
600 o Lysgenhadon wedi 
cymhwyso ac rydym wedi cael 
cyswllt rheolaidd â nhw ynglŷn â 
negeseuon, rhannu ein nodau a’n 
gwerthoedd craidd ac esblygiad 
parhaus y cynllun. 
Lansiwyd modiwl gloywi ar gyfer 
2022 ym mis Tachwedd 2021 gyda 
defnydd llwyddiannus o 
lysgenhadon presennol, ar hyn o 
bryd mae 687 o Lysgenhadon Eryri 
achrededig. Lansiwyd modiwl Di-
blastig ym mis Chwefror 2022 wedi’i 
anelu at y rheini sydd ym maes 
busnes lletygarwch ac mae wedi 
cael derbyniad da. Mae'r holl 
fodiwlau yn cael eu diweddaru ar 
hyn o bryd - erbyn diwedd mis 
Mawrth 2022. 

Parhau i ddatblygu 
Llysgenhadon Eryri 



 

 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  
 

Adroddiadau blynyddol – dim 
gwybodaeth ar gael 

I'w adrodd maes o law 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  
 
 

Yn cael ei datblygu fel rhan o 
wefan newydd i’w lansio ym 
mis Tachwedd 2021 
 
Lansiad mewnol wedi'i 
gwblhau, lansiad cyhoeddus 
ym mis Mawrth 2022 

Cwblhawyd 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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 

Yn cael ei datblygu fel rhan o 
wefan newydd i'w lansio ym 
mis Tachwedd 2021. Bydd 
gwaith yn parhau ar ôl ei 
lansio i ddatblygu cynnwys 
pellach. 
 

Cwblhawyd 



 

CC4 – Hyrwyddo a chefnogi’r Gymraeg yn weithredol 
 
Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan gwella pan: 
 

 

 

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)  
 

Lansiad mewnol y wefan 
wedi'i gwblhau, lansiad 
cyhoeddus ym mis Mawrth 
2022. Bydd gwybodaeth 
newydd a diddorol am 
amrywiol lwybrau yn rhan o 
hyn. 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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) 
 
 

Fel sy'n ofynnol yn unol â 
Safonau'r Gymraeg, lluniwyd 
adroddiad asesu a'i gyflwyno 
i'r Pwyllgor Perfformiad ac 
Adnoddau ym mis Tachwedd 
ar berfformiad y Strategaeth 
Hyrwyddo Iaith gyfredol. 
Roedd hyn yn sail i 
gynhyrchu strategaeth 
newydd ar gyfer y pum 
mlynedd nesaf. 
Fel rhan o'r adroddiad, 
cynhaliwyd arolwg ar-lein o 
ganfyddiadau a barn pobl am 
ddefnydd yr Awdurdod o'r 
Gymraeg a hyrwyddwyd trwy 
gyfryngau cymdeithasol. 
Ymatebodd cyfanswm o 
1,159 o bobl i’r arolwg. Mae 
gwaith wedi dechrau ar y 
Strategaeth newydd, a bydd y 
data o'r arolwg yn helpu i 
lywio'r broses ddatblygu. 
Bydd gwaith i gwblhau'r 
Strategaeth yn digwydd 
drwy’r haf. 
 

Bwrw ymlaen â gwaith ar y 
Strategaeth newydd 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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) 

Cynllun wedi ei ddatblygu, ei 
gymeradwyo gan yr 
Awdurdod ac yn awr yn cael 
ei weithredu. 

Cwblhawyd 



 

 
 

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. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CC1, 2, 4:  Rydym wedi 
hyrwyddo a galluogi ystod 
amrywiol o weithgareddau sy'n 
gwella lles pobl  (yn unol â 
Chynllun Eryri B1.2) 
 
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) 
 
CC4:  Rydym wedi darparu 
cyfleoedd i ddysgwyr Cymru yn 
yr ardal (yn unol ag Allbwn 
Cynllun Eryri  C1.2) 

Cyfyngwyd ar y cyfleoedd yn 
ystod y 2 chwarter cyntaf 
oherwydd cau’r safle 
(oherwydd Covid a gwaith 
mewnol yn cael ei wneud ar y 
caffi a’r gwasanaeth gweini). 
Fodd bynnag, bu Awst a Medi 
yn gymharol lwyddiannus a 
darperwyd sylfaen ar gyfer 
adeiladu gweithgareddau ar 
gyfer y flwyddyn nesaf. 
 
Cynhaliwyd gweithgareddau 
Wythnos Amgueddfa Cymru 
yn Yr Ysgwrn ar gyfer 
teuluoedd ac oedolion gan 
gynnwys gweithdy celf a 
digwyddiadau awyr dywyll. 
Cefnogwyd y gweithgareddau 
hyn yn ariannol gan arian 
Wythnos Amgueddfeydd 
Cymru. Mae'r safle bellach 
wedi cau am fisoedd y gaeaf. 
 

Parhaus 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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) 
 
CC4:  Rydym wedi darparu 
cyfleoedd i ddysgwyr Cymru yn 
yr ardal (yn unol ag Allbwn 
Cynllun Eryri  C1.2) 
 
CC4:  Rydym wedi amddiffyn 
enwau lleoedd Cymreig (yn 
unol ag Allbwn Cynllun Eryri  
C1.3) 

Canfuwyd nad oedd y syniad 
prosiect cychwynnol yn 
gyflawnadwy o fewn yr 
amserlen a roddwyd. Mae 
swyddogion wedi ailgynnau 
trafodaethau gydag APC 
Arfordir Penfro ac Amgueddfa 
Genedlaethol Cymru gyda'r 
bwriad o ddiwygio'r cynllun 
prosiect gwreiddiol a cheisio 
cyllid o ffynhonnell wahanol. 
Mae swyddogion yn obeithiol 
y gellir cyflawni’r prosiect yn 
2023. 

Prosiect i’w gyflawni yn 2023 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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) 
 
CC4:  Byddwn wedi  
amddiffyn enwau lleoedd  
Cymreig (yn unol ag Allbwn 
Cynllun Eryri  C1.3) 

Mae'r gwaith hwn wedi dechrau, 
gyda chanllawiau wedi'u 
defnyddio a chynllun peilot o 200 
o enwau lleoedd wedi'i gymhwyso. 
Bydd gwaith pellach yn parhau yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn ac yn 
gynnar yn 2022. Bydd hyn yn cael 
ei adrodd i'r Grŵp Llywio, ac yn y 
pen draw i'r Pwyllgor P&A. 
Mae'r rhestr beilot wedi'i 
chyflwyno i Bwyllgor Enwau 
Lleoedd Cymru i'w safoni. 
Cyfarfu’r grŵp llywio eto yn 
Chwarter 4 i ailedrych ar fentrau 
addysg a marchnata ynghylch 
enwau lleoedd ac i drafod y 
canllawiau drafft. 
Ar hyn o bryd mae swyddogion yn 
aros am adroddiad gan yr Athro 
Dylan Foster Evans yn darparu 
canllawiau arfaethedig ar gyfer 
defnyddio enwau lleoedd 
topograffig. 

Aros am adroddiad 
pellach. 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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) 
 
CC4:  Rydym wedi darparu 
cyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg 
yn yr ardal (yn unol ag Allbwn 
Cynllun Eryri  C1.2) 
 

Mae strategaeth newydd wedi'i 
chymeradwyo gan yr Awdurdod 
ac yn cael ei gweithredu ar hyn o 
bryd. 
Mae cynllun wardeniaid gwirfoddol 
newydd wedi'i lansio yn Ne'r Parc 
gan ddefnyddio'r un model â'r 
cynllun hirsefydlog ar Yr Wyddfa – 
gwirfoddolwyr rhugl eu Cymraeg 
yn cael eu paru â dysgwyr 
Cymraeg i'w galluogi i ymarfer eu 
sgiliau Cymraeg. 

Parhau 



 

 
 
 
 
 

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. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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) 
 
CC4:  Byddwn wedi  
amddiffyn enwau lleoedd  
Cymreig (yn unol ag Allbwn 
Cynllun Eryri  C1.3) 
 
 

Dechreuodd y prosiect yn 
llwyddiannus gyda sesiynau 
cyhoeddus yn cael eu cynnal 
yn ardal y Carneddau. Er y 
bu rhywfaint o oedi oherwydd 
y cyfyngiadau ar 
ddigwyddiadau cyhoeddus o'r 
fath a achoswyd gan y 
pandemig, ystyrir bod sylfaen 
dda i adeiladu arno 
ymhellach dros y flwyddyn 
nesaf. 
Cynhaliwyd nifer o sesiynau 
cofnodi enwau lleoedd yn 
ystod hydref 2021. Roedd yr 
ymateb yn wych a bydd y 
wybodaeth a gasglwyd yn sail 
i ddehongliad pellach o ardal 
y Carneddau. 
Mae'r gwaith hwn yn parhau. 

Gwaith yn parhau 

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. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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) 
 
CCC 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) 

Parhaus ac ar hyn o bryd 
rydym yn asesu ein prosesau 
mewnol i sicrhau bod y polisi 
hwn yn cael ei ddefnyddio'n 
effeithiol. 

Parhaus 



 
CC5 – Datblygu economi leol sy’n cefnogi dynodiad a rheolaeth Eryri fel 
Parc Cenedlaethol 
 
Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan gwella pan: 

 

 
 
 
 
 
 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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) 

Mabwysiadwyd y CCA wedi’i 
ddiweddaru ar Gynllunio a’r 
Iaith Gymraeg yn ffurfiol ym 
mis Mehefin 2021. 

Cwblhawyd 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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)  
 

Gwaith parhaus Parhaus 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economi Werdd: Sicrhau bod yr Awdurdod yn ymwneud yn llawn â chynigion 
datblygu. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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-ddefnyddwyr (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)  
 
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) 

Mae'n dal yn rhy gynnar i 
ystyried y mater hwn yn yr 
adolygiad o'r CDLl (yn 
debygol o ddechrau ym mis 
Hydref 2022?), ond mae 
swyddogion yn ymwybodol o 
faterion yn ymwneud â'r 
economi werdd ar gyfer 
gwneud penderfyniadau o 
ddydd i ddydd. 

I'w ystyried yn y flwyddyn 
ariannol nesaf. 
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Byddwn yn cyflawni hyn drwy: 
CW1 

Datblygu gweithlu medrus ✓ ✓ ✓     
CW2 

Datblygu a hyrwyddo arfer gorau ✓ ✓ ✓ ✓    
CW3 

Gweithio’n effeithiol mewn partneriaeth ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
CW4 

Moderneiddio trefniadau llywodraethu ✓ ✓  ✓   ✓ 
CW5 

Cynnal a gwella dealltwriaeth a chefnogaeth 
cymunedau lleol i waith y Parc Cenedlaethol 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
CW1 – Datblygu gweithlu medrus 
 
Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan gwella pan: 
 

 

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. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW1, 2:  Rydym wedi 
buddsoddi yn ein staff i 
sicrhau bod ganddynt yr 
arbenigedd a'r sgiliau sydd eu 
hangen i gwrdd â heriau 
presennol ac yn y dyfodol. 
 

Gwneir cynnydd parhaus 
gyda chynnal gwerthusiadau 
staff. 
Bydd anghenion hyfforddi yn 
cael eu nodi o’r 
gwerthusiadau a gwblhawyd. 
Gyda swydd y Pennaeth 
Personél bellach yn wag, bu 
llithriad eleni. 

Pennaeth Personél newydd 
bellach yn ei swydd. 
Gweithrediadau parhaus. 

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. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW1, 2:  Rydym wedi 
buddsoddi yn ein staff i 
sicrhau bod ganddynt yr 
arbenigedd a'r sgiliau sydd eu 
hangen i gwrdd â heriau 
presennol ac yn y dyfodol. 
 

Cynhelir cyfres o gyfarfodydd 
grwpiau cyfoedion yn yr 
Hydref. Bydd presenoldeb 
APCE yn rhithwir yn hytrach 
nag yn bersonol ar hyn o 
bryd. 
Mae cyfarfodydd rhith-
grwpiau cyfoedion yn cael eu 
cynnal yn barhaus y mae 
staff APCE yn eu mynychu fel 
y bo'n briodol. 

Parhaus ond gyda 
chyfyngiadau Covid bellach 
wedi eu codi mae symudiad 
tuag at gyfarfodydd wyneb yn 
wyneb yn gyffredinol. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW1, 2:  Rydym wedi 
buddsoddi yn ein staff i 
sicrhau bod ganddynt yr 
arbenigedd a'r sgiliau sydd eu 
hangen i gwrdd â heriau 
presennol ac yn y dyfodol. 
 

Parhaus. Mae cyfleoedd 
secondiad yn cael eu 
hystyried a'u cynnig lle bo 
hynny'n ymarferol. 

Parhaus. 

Datblygu a chefnogi Aelodau i reoli'r Awdurdod yn effeithiol. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW1, 2:  Rydym wedi 
buddsoddi yn ein staff i 
sicrhau bod ganddynt yr 
arbenigedd a'r sgiliau sydd eu 
hangen i gwrdd â heriau 
presennol ac yn y dyfodol. 
 

Gwahoddwyd yr holl Aelodau 
i fynychu’r cyrsiau canlynol: 
Hyfforddiant ar-lein GDPR / 
Seiberddiogelwch / 
Troseddau Seiber. 
Diwrnod Datblygu Aelodau 
Derbyniodd yr aelodau 
hyfforddiant gan Gymorth 
Cynllunio Cymru ar 
Gynlluniau Lle ym Mharc 
Cenedlaethol Eryri - (cwrs 
rhithwir ½ diwrnod) 
Partneriaeth Awyr Dywyll 
Gogledd Cymru 
Derbyniodd 14 aelod 
hyfforddiant ar y Bartneriaeth 
Awyr Dywyll (Gweithgor 
Aelodau). 
Ystyriodd y Grŵp Tasg a 
Gorffen Llywodraethu y mater 
hwn ymhellach a pharatowyd 
papur ar gyfer yr Awdurdod 
maes o law Cynhaliwyd 
diwrnod hyfforddi ar brosiect 
Partneriaeth y Carneddau a 
oedd yn cynnwys agweddau 
ar waith dehongli a 
chadwraeth. 
Sicrhawyd bod cyfanswm o 
10 diwrnod hyfforddi ar gael i 
Aelodau drwy gydol blwyddyn 
2021-22 gyda 59% yn 
manteisio arnynt. 

Parhaus 



CW2 – Datblygu a hyrwyddo arfer gorau 
 
Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan gwella pan: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rhannu cyflawniadau prosiectau Datgarboneiddio trwy gyllid TCLlC gyda chyrff 
eraill o fewn tirweddau dynodedig a’r ystad gyhoeddus ehangach. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW2, 3: Mae Cynllun Eryri yn 
cael ei weithredu'n 
llwyddiannus. 
 

Dechreuwyd hyn yn dilyn 
cyfarfod cychwynnol gyda 
grŵp Swyddogion 
Datgarboneiddio Sector 
Cyhoeddus Gogledd Cymru, 
sydd i'w gynnal yn rheolaidd. 
Bydd cysylltiadau gwaith 
agosach â thirweddau 
dynodedig yn cael eu sefydlu 
trwy weithdai ar Gyfrifo 
Carbon tirweddau dynodedig 
Cymru. 
 
Cynhelir cyfarfodydd deufisol 
rheolaidd yn awr, gan alluogi 
cyfleoedd i rannu arfer gorau 
a syniadau sydd hefyd wedi 
arwain at drafodaethau gyda 
staff tirweddau dynodedig 
eraill. Potensial ar gyfer 
cyfnewid 
gwybodaeth/ymweliadau 
safle yn y dyfodol er mwyn 
darparu cyfleoedd i weithio'n 
agosach. 

Parhaus. 

Pan y'i 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. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW1, 2:  Rydym wedi 
buddsoddi yn ein staff i 
sicrhau bod ganddynt yr 
arbenigedd a'r sgiliau sydd eu 
hangen i gwrdd â heriau 
presennol ac yn y dyfodol. 
 

Doedd neb wedi cael eu 
penodi i'r rôl hon ar ddiwedd 
y flwyddyn. 

Mae Pennaeth Personél 
newydd bellach wedi'i phenodi 
ac yn ei swydd. 



CW3 – Gweithio’n effeithiol mewn partneriaeth 
 
Byddwn yn gwybod ein bod yn llwyddo i gyflawni’r amcan gwella pan: 

 

 

 

 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW2, 3: Mae Cynllun Eryri yn 
cael ei weithredu'n 
llwyddiannus. 
 

Mae adroddiad blynyddol yn cael 
ei baratoi ar hyn o bryd. 
Mae holl bartneriaid Fforwm 
Eryri wedi rhoi adborth ar eu 
cynnydd yn ystod y flwyddyn 
gyntaf o weithredu. 
Mae drafft cyntaf yr adroddiad 
blynyddol wedi'i gyflwyno i'r Tîm 
Rheoli ac yn cael ei fireinio i'w 
gyflwyno i Aelodau'r Awdurdod a 
Phartneriaid. 

Monitro parhaus yn ystod 
oes  Cynllun Eryri. 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW2, 3: Mae Cynllun Eryri yn 
cael ei weithredu'n 
llwyddiannus. 
 

Mae cynnydd o ran gweithredu a 
DP wedi'u hadolygu a'u cyflwyno 
i Aelodau'r Awdurdod. Mae 
Cynllun Yr Wyddfa i gael ei 
adolygu yn ei gyfanrwydd yn 
2022-23. 

Aros am Gynllun Yr Wyddfa 
wedi’i adolygu 

Cefnogi gwaith y Bartneriaeth Tirweddau Dynodedig Cenedlaethol (PTDC) yng 
Nghymru. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW2, 3: Mae Cynllun Eryri yn 
cael ei weithredu'n 
llwyddiannus. 
 

Mae gwaith ar lefel swyddogion 
yn parhau gyda dau swyddog 
bellach wedi'u penodi i 
gynorthwyo gyda gwaith y PTDC 
(a gynhelir gan Barc 
Cenedlaethol Arfordir Penfro). 
Mae'r seminar cyntaf wedi'i 
gynnal ar gyfer sefydliadau 
partner. Cynhelir adolygiad o 
gynllun grant TCLlC yn y 
cyfarfodydd partneriaeth sydd i 
ddod. 
Mae PTDC yn gweithio gyda 
TDau (Tirweddau Dynodedig) a 
LlC i sicrhau y gall y TD gyflawni 
blaenoriaethau Llywodraeth 
Cymru. PTDC hefyd yn cydlynu 
gwaith ar y cyd TD o dan y 
rhaglen TCLlC. 

Parhaus 



 
CW4 – Moderneiddio trefniadau llywodraethu 
 

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

 

 

 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW2, 3: Mae Cynllun Eryri yn 
cael ei weithredu'n 
llwyddiannus. 
 

Mae'r cynllun busnes ar gyfer 
CPC yn cael ei adolygu am y 
tair blynedd nesaf. Mae'r 
trefniadau ar gyfer yr uned 
gyfathrebu ar y cyd wedi'u 
hymestyn am gyfnod o 12 
mis ac ar ôl hynny bydd y 
trefniadau'n cael eu 
hadolygu. 

Adolygu trefniadau maes o law 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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. 
 

Mae'r Grŵp Tasg a Gorffen 
wedi cynnal sawl cyfarfod yn 
ystod y chwarter. Cyflwynwyd 
yr adroddiad terfynol i’r 
Aelodau i gyfarfod mis 
Mawrth o’r Gweithgor 
Aelodau 

Bwrw ymlaen â chamau 
gweithredu y cytunwyd arnynt. 

Uwchraddio i system ffôn newydd a darparu hyfforddiant cysylltiedig i staff. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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. 
 

Gweithredwyd y system 
newydd yn llawn a darparwyd 
hyfforddiant cysylltiedig. 
Mae'r holl waith papur 
perthnasol wedi'i gwblhau. 

Cwblhawyd 

Gosod Gweinyddwyr Systemau Gwybodaeth newydd yn eu lle. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW2, 4: Rydym wedi cynnal 
adolygiad o'r trefniadau 
llywodraethu presennol i 
sicrhau bod yr Awdurdod yn 
parhau i weithredu'n effeithiol 

Contract wedi'i ddyfarnu. 
Oedi wrth ddosbarthu ar 
weinyddion oherwydd nad 
oes microsglodion ar gael 
ledled y DU. Wal dân, storfa 

Parhaus 



 

 
 

CW5 – Cynnal a gwella dealltwriaeth a chefnogaeth cymunedau lleol i waith y 
Parc Cenedlaethol 
 

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

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. 
 

ac ati ar amser a bydd 
agweddau o'r gwaith yn cael 
eu cwblhau. Mae'n bosibl y 
bydd gweinyddwyr yn cael eu 
gohirio tan fis Mai 2002 

Datblygu a lansio Gwefan newydd ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
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. 
 

Lansiwyd y wefan newydd Cwblhawyd 

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. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW5: Mae cyfleoedd i 
gymunedau lleol, ysgolion, 
grwpiau anodd eu cyrraedd a 
difreintiedig i ymgysylltu ag 
amgylchedd a threftadaeth 
ddiwylliannol Eryri, a dysgu 
amdano, a sut y gallant helpu i 
ofalu amdano wedi cael eu nodi. 
(yn unol â Chynllun Eryri 
Allbwn 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 â Chynllun Eryri Allbwn 
A5.2) 
 
CW5: Byddwn yn cynyddu 
cyfleoedd ar gyfer deialog rhwng 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol a 
sefydliadau cymunedol (yn unol 
â Chynllun Eryri Allbwn C4.1)   

Cyfyngwyd ar y cyfleoedd i 
ddechrau oherwydd cau’r 
Ysgwrn am gyfnod hir, tan fis 
Gorffennaf 2021 o ganlyniad 
i’r pandemig, yn ogystal â 
nerfusrwydd ymhlith 
gwirfoddolwyr ‘hŷn’ ynglŷn â 
bod yn agored i risgiau 
Covid. 
 
Trefnwyd ymweliad ar gyfer 
gwirfoddolwyr APCE yn 
hydref 2021. Caeodd y safle 
am y gaeaf ym mis Hydref 
2021, felly ni fu unrhyw 
gyfleoedd pellach i 
ymgysylltu â gwirfoddolwyr. 
Bydd Ffair Wirfoddolwyr yn 
cael ei chynnal yng 
ngwanwyn 2022. 

Parhaus 



 

 

 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW5: Mae cyfleoedd i 
gymunedau lleol, ysgolion, 
grwpiau anodd eu cyrraedd a 
difreintiedig i ymgysylltu ag 
amgylchedd a threftadaeth 
ddiwylliannol Eryri, a dysgu 
amdano, a sut y gallant helpu 
i ofalu amdano wedi cael eu 
nodi. (yn unol â Chynllun 
Eryri Allbwn A5.1) 
 
CW5: Byddwn yn cynyddu 
cyfleoedd ar gyfer deialog 
rhwng Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol a sefydliadau 
cymunedol (yn unol â 
Chynllun Eryri Allbwn C4.1)   

Strategaeth wedi'i datblygu, 
ei chymeradwyo gan yr 
Awdurdod, ac yn cael ei 
gweithredu ar hyn o bryd. 
Mae arolwg cymunedol a 
busnes yn rhoi 
mewnwelediad defnyddiol ar 
gyfer mireinio camau 
gweithredu. 
Gwaith yn mynd rhagddo i 
gyfleu negeseuon trwy’r 
cyfryngau cymdeithasol a 
thrwy gyfrwng y wasg 
draddodiadol a lleol a 
chenedlaethol. 

Parhaus 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW5: Byddwn yn cynyddu 
cyfleoedd ar gyfer deialog 
rhwng Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol a sefydliadau 
cymunedol (yn unol â 
Chynllun Eryri Allbwn C4.1)   

Gweler adroddiadau manwl  
yn gynharach o dan AC 1 am 
lawer o'r manylion. Yn 
ogystal, mae digwyddiad 
ymgysylltu sydd ar gael i'w 
ail-wylio ar wefan 
Partneriaeth yr Wyddfa. 

Mynd rhagddo 

Ymgysylltu â chymunedau a'u hysbysu trwy gyfarfodydd â Chynghorau Cymuned. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW5: Mae cyfleoedd i 
gymunedau lleol, ysgolion, 
grwpiau anodd eu cyrraedd a 
difreintiedig i ymgysylltu ag 
amgylchedd a threftadaeth 
ddiwylliannol Eryri, a dysgu 
amdano, a sut y gallant helpu 
i ofalu amdano wedi cael eu 
nodi. (yn unol â Chynllun 
Eryri Allbwn A5.1) 
 
CW5: Byddwn yn cynyddu 
cyfleoedd ar gyfer deialog 
rhwng Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol a sefydliadau 
cymunedol (yn unol â 
Chynllun Eryri Allbwn C4.1)   

Ar 18 a 20 Mai 2021, 
cynhaliwyd 2 weminar gyda 
Chynghorau Cymuned a 
Thref a rhanddeiliaid (un ar 
gyfer Gogledd y Parc ac un 
ar gyfer y De). Rhoddodd y 
weminar drosolwg o’r heriau 
a wynebwyd ers dechrau’r 
pandemig a gwybodaeth am 
y paratoadau ar gyfer tymor 
yr haf sydd i ddod. Roedd 
hyn yn cynnwys gwybodaeth 
am dwristiaeth gynaliadwy, 
ymgyrch gyfathrebu 
‘Cynllunio, Darganfod, 
Diogelu’ 2021, meysydd 
parcio a rheoli traffig a 
Chynllun Llysgenhadon Eryri. 
Dilynwyd y weminar gan 
holiadur i alluogi cymunedau 
lleol i godi materion sydd 

Mynd rhagddo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bwysicaf iddynt o ran effaith 
ymwelwyr ac i ofyn am 
adborth ar gamau 
gweithredu’r Awdurdod. 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW5: Mae cyfleoedd i 
gymunedau lleol, ysgolion, 
grwpiau anodd eu cyrraedd a 
difreintiedig i ymgysylltu ag 
amgylchedd a threftadaeth 
ddiwylliannol Eryri, a dysgu 
amdano, a sut y gallant helpu 
i ofalu amdano wedi cael eu 
nodi. (yn unol â Chynllun 
Eryri Allbwn 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 â 
Chynllun Eryri Allbwn A5.2) 
 
CW5: Byddwn yn cynyddu 
cyfleoedd ar gyfer deialog 
rhwng Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol a sefydliadau 
cymunedol (yn unol â 
Chynllun Eryri Allbwn C4.1)   

Cynhelir cyswllt gyda 3 
chyfarfod rhithwir yn cael eu 
cynnal ym mis Mawrth, 
Mehefin a Medi gyda 
Fforymau Mynediad Lleol 
Gogledd a De. 

Cwblhawyd 



 

 
 
 
 
 
 

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

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW5: Mae cyfleoedd i 
gymunedau lleol, ysgolion, 
grwpiau anodd eu cyrraedd a 
difreintiedig i ymgysylltu ag 
amgylchedd a threftadaeth 
ddiwylliannol Eryri, a dysgu 
amdano, a sut y gallant helpu 
i ofalu amdano wedi cael eu 
nodi. (yn unol â Chynllun 
Eryri Allbwn A5.1) 
 
CW5: Byddwn yn cynyddu 
cyfleoedd ar gyfer deialog 
rhwng Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol a sefydliadau 
cymunedol (yn unol â 
Chynllun Eryri Allbwn C4.1)   

Trefnwyd a chynhaliwyd 
Cyfarfod Blynyddol Grŵp 
Cyswllt Amaethyddol ar 23 
Tachwedd, 2021. 

Cwblhawyd 

Cynnwys ein cymunedau lleol ym mhob agwedd bwysig o waith yr Awdurdod e.e. 
cyflawni Cynllun Eryri, llunio Canllawiau Cynllunio Atodol, Strategaethau 
Ymgysylltu wrth ddatblygu prosiectau newydd ayb. 

Dangosydd Perfformiad Canlyniad Camau i’w Cymryd 
CW5: Mae cyfleoedd i 
gymunedau lleol, ysgolion, 
grwpiau anodd eu cyrraedd a 
difreintiedig i ymgysylltu ag 
amgylchedd a threftadaeth 
ddiwylliannol Eryri, a dysgu 
amdano, a sut y gallant helpu 
i ofalu amdano wedi cael eu 
nodi. (yn unol â Chynllun 
Eryri Allbwn 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 â 
Chynllun Eryri Allbwn A5.2) 
 
CW5: Byddwn yn cynyddu 
cyfleoedd ar gyfer deialog 
rhwng Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol a sefydliadau 
cymunedol (yn unol â 
Chynllun Eryri Allbwn C4.1)   

Prosiectau perthnasol wedi 
eu cyflwyno i Gynghorau 
Cymuned ac mae'r Rheolwr 
Partneriaethau yn aelod o 
sawl Fforwm Cymunedol. 
Mae Llysgennad Eryri wedi ei 
ddatblygu gyda mewnbwn 
sylweddol gan drigolion a 
chymunedau Eryri. 
Mae Strategaeth Parcio a 
Thrafnidiaeth ar gyfer Yr 
Wyddfa ac Ogwen yn cael ei 
datblygu law yn llaw â 
chymunedau'r ardal. 
Rheolwr Partneriaethau wedi 
cyflwyno Cynllun Eryri i Un 
Llais Cymru, Undebau 
Amaethyddol, grwpiau 
Merched a Wawr a 
Chynghorau Cymuned. 

Parhaus 



 
Gwerthusiad o'r cynnydd hyd yma: 
 
Er gwaethaf yr heriau presennol, gellir gweld bod cynnydd da wedi'i wneud.  O ystyried yr 
ystod eang o waith efallai nad yw'n syndod bod rhai agweddau nad ydynt wedi'u cwblhau 
yn unol â'r cynllun, yn enwedig o ystyried maint y gwaith dan sylw o ystyried yr adnoddau 
cyfyngedig sydd ar gael i'r Awdurdod.  Mae'r sefyllfa hon yn debygol o waethygu'n 
sylweddol dros y blynyddoedd nesaf gan fod yr Awdurdod wedi derbyn cyllideb sefydlog 
ddangosol ar gyfer y cylch cyllido nesaf.   Gyda chwyddiant ar hyn o bryd yn fwy na 10% y 
flwyddyn mae hyn yn debygol o fod yn gyfystyr â thoriad yn y byd go iawn o o leiaf 20% o 
gyllideb yr Awdurdod.  Mae'r Awdurdod yn parhau i ddangos cydnerthedd sylweddol wrth 
addasu a pharhau i ddarparu gwasanaeth tra ar yr un pryd yn cynllunio ar gyfer y dyfodol 
yn ystod y cyfnod anodd hwn, ond mae toriad byd go iawn o'r fath yn sicr o effeithio ar ei 
allu i ddarparu. 
 
 

 
7. RHEOLI  PERFFORMIAD 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

8. Y FFRAMWAITH GWELLIANT 
 

 
Mae gan Aelodau’r Awdurdod ran annatod i’w chwarae wrth sicrhau bod y fframwaith 
gwelliant yn darparu proses gadarn ar gyfer sicrhau ein bod yn cyflawni allbynnau 
llwyddiannus. 
 
Fel rhan o’r broses hon, mae’r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau yn ystyried adroddiadau 
chwarterol ar weithrediad Rhaglen Waith Gorfforaethol yr Awdurdod am y flwyddyn sy’n 
asesu llwyddiant yr Awdurdod wrth gyflawni ei Amcanion Llesiant. 
 
Mae’r broses werthuso a ddilynir gyda holl staff yr Awdurdod yn sicrhau bod perfformiad 
yn cael ei fonitro ac mae’n gyfle i’r staff gael adrodd ar ddiwedd tasgau unigol mewn 
perthynas â’r Amcanion Gwelliant yn ogystal ag unrhyw broblemau y deuir ar eu traws. 
 
Mae’r fframwaith gwelliant wedi’i nodi ar y dudalen nesaf. 
 
 
 
 
 
 



  



 

 

9. MANYLION CYSWLLT 
 

 
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y ddogfen hon, cysylltwch naill ai drwy ysgrifennu 
neu e-bostio: 
 
Iwan Jones 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol / Director of Corporate Services 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri / Snowdonia National Park Authority 
Ffôn / Phone: 01766 772204 
e-bost / e-mail: iwan.jones@eryri.llyw.cymru 
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