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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
DYDD MERCHER 25 EBRILL 2018
Mr. Owain Wyn (Cadeirydd) (Llywodraeth Cymru)
PRESENNOL:
Aelodau wedi’u penodi gan Gyngor Gwynedd
Cynghorwyr Freya Bentham, Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes,
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts;
Aelodau wedi’u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cynghorwyr Philip Capper, Wyn Ellis-Jones, Ifor Glyn Lloyd;
Aelodau wedi’u penodi gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Marian W. Jones;
Swyddogion
Mr. Emyr Williams, Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mr. Dafydd Edwards,
Mrs. Anwen Gaffey, Mrs. Sarah Roberts.
Ymddiheuriadau
Cynghorwyr Catrin Wager, Gethin Glyn Williams, Mr. Ceri Stradling.
1.

Cyhoeddiadau’r Cadeirydd
(1)
croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Wyn Ellis-Jones i’r cyfarfod. Roedd y
Cynghorydd Ellis-Jones wedi cael ei benodi i’r sedd Cyngor Bwrdeistref Sirol
Conwy adawyd yn wag gan y cynghorydd Chris Hughes. Dywedodd y
Cadeirydd ei fod wedi ysgrifennu at y Cynghorydd Hughes ar ran yr Aelodau, i
ddiolch iddo am ei gyfraniad a mynegi dymuniadau gorau iddo i’r dyfodol.
(2)
gofynnodd y Cadeirydd i’r Aelodau wneud pob ymdrech i ddod i’r Diwrnod
Datblygu Aelodau ddydd Gwener 27 Ebrill 2018.
(3)
dywedodd y Cadeirydd bod Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn AM,
wedi penderfynu ar ddau aelod i gael eu penodi gan Lywodraeth Cymru, a
bod disgwyl cyhoeddiad ar hynny yn ystod yr wythnosau nesaf. Cyfeiriodd y
Cadeirydd hefyd at ddau ddatganiad yn ddiweddar gan y Gweinidog, a
rhoddodd amlinelliad o’r prif bwyntiau fel a ganlyn:13 Mawrth 2018
- cadarnhaodd y Gweinidog bod yr adolygiad tirweddau dynodedig wedi
cael ei gwblhau erbyn hynny, heb unrhyw fwriad i newid pwrpasau Parc
Cenedlaethol. Roedd y Gweinidog wedi cydnabod gwerth Parciau
Cenedlaethol ac Egwyddor Sandford.
- roedd y Cadeirydd yn croesawu’r datganiad, er bod rywfaint o siom na
chafodd y trydydd pwrpas ei ymgorffori, a fyddai wedi bod o gymorth i’r
Parciau Cenedlaethol i gefnogi lles cymdeithasol ac economaidd eu
cymunedau.
17 Ebrill 2018
- ail flaenoriaeth y Gweinidog oedd gweithio efo’r Parciau Cenedlaethol a’r
Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol i wella gwerth natur i bobl ar
draws Cymru. Roedd hi wedi galw ar y Parciau Cenedlaethol a’r Ardaloedd
o Harddwch Naturiol Eithriadol i fod yn enghreifftiau o reolaeth tir
cynaliadwy.
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(4)

(5)
(6)

roedd y Gweinidog wedi rhestru ei blaenoriaethau mewn cyfarfod yn
ddiweddar, a dweud y cai datganiad polisi ei gyhoeddi yn ystod y misoedd
nesaf. Doedd dim addewid i newid y setliad am 2019/20 ac roedd
trafodaethau wedi canolbwyntio ar gymorth posibl ar gyfer cynhyrchu incwm
masnachol pellach.
longyfarchodd y Cadeirydd Mr. Gerald Williams ar gael Gwobr Arbennig y Prif
Weinidog fel rhan o Wobrau Dydd Gŵyl Dewi 2018, i gydnabod ei gyfraniad
fel ceidwad Yr Ysgwrn.
cadarnhaodd y Cadeirydd bod prosiect Yr Ysgwrn yn parhau i ennill
cydnabyddiaeth, a’i fod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau RICS ac
LABC 2018 (Cadw ac Adfywio) a’r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Celf a Busnes
Cymru 2018.

2.

Hawl i'r Cyhoedd Holi
Hysbyswyd yr aelodau nad oedd unrhyw gwestiynau wedi dod oddi wrth y
cyhoedd.

3.

Datgan Diddordeb
Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Ddiddordeb Personol mewn perthynas ag
unrhyw eitem.

4.

Cofnodion
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod yr Awdurdod a gynhaliwyd ar 7 Chwefror 2018
ac arwyddodd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir.

5.

Materion Er Gwybodaeth yn codi o’r cofnodion
Doedd dim materion yn codi.

6.

Adroddiad Gwella Blynyddol 2017/18
Cyflwynwyd – yr Adroddiad Gwella Blynyddol 2017-18 oddi wrth Archwilydd
Cyffredinol Cymru, ac Adroddiad Crynodeb hefyd.
Adroddwyd – Cyflynodd y Prif Weithredwr yr Adroddiad Gwella Blynyddol ar ran
Swyddfa Archwilio Cymru.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a derbyn y cynigion ar gyfer gwella.

7.

Cynllun Archwilio 2018
Cyflwynwyd – Cynllun Archwilio 2018 Swyddfa Archwilio Cymru.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr Gynllun Archwilio 2018. Dywedodd bod
ei gais am ostyngiad o 10% yn y Ffioedd Archwilio wedi cael ei wrthod ac y byddai’r
ffioedd yn aros yr un faint ag yr oeddent. Hefyd, pe byddai’r Swyddfa Archwilio’n
teimlo bod angen am fwy o waith mewn unrhyw faes, byddai’n rhaid i’r gost fod yn
ychwanegol at y taliad presennol.
Cadarnhaodd y Prif Swyddog Cyllid bod gwaith yn parhau i ddigwydd ar Gofrestr
Asedau Sefydlog yr Awdurdod, a oedd yn cymryd mwy nag a ragwelwyd i’w orffen.
Diolchodd yr Aelodau i’r Pennaeth Cyllid a’i dîm am eu gwaith.
PENDERFYNWYD nodi cynnwys Cynllun Archwilio 2018.
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8.

Cynllun Corfforaethol 2018/19
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaeth a chopi o
Gynllun Corfforaethol 2018/19, i gael ei fabwysiadu.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad a
Chynllun Corfforaethol 2018/19. Cytunodd i newid y logo yn yr adroddiad Cymraeg i
adlewyrchu’r fersiwn Saesneg, a byddai mân wallau gramadegol yn cael eu cywiro.
PENDERFYNWYD
1.
mabwysiadu’r gwelliannau drafft a’r Amcanion Llesiant.
2.
mabwysiadu Cynllun Corfforaethol 2018/19 a chymeradwyo ei gyhoeddi
yn unol efo’r canllawiau.

9.

Rhaglen Waith Gorfforaethol 2018-19
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i gyflwyno
Rhaglen Waith Gorfforaethol yr Awdurdod am 2018-19.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad
a’r Rhaglen Waith Gorfforaethol. Rhoddodd amlinelliad o’r prosiectau, cynlluniau a
chamau gweithredu penodol fyddai’n digwydd er mwyn cyflawni Amcanion Llesiant a
Gwelliant a Blaenoriaethau Gwasanaeth yr Awdurdod.
Roedd yr Aelodau’n croesawu’r adroddiad, ac yn llongyfarch y staff oedd wedi
paratoi’r ddogfen.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a mabwysiadu’n ffurfiol y Rhaglen Waith
Gorfforaethol fel dogfen weithio ar gyfer 2018-19, fel y cafodd ei chyflwyno.

10.

Adroddiadau o’r Gweithgor Aelodau
Cyflwynwyd – Adroddiadau o gyfarfodydd y Gweithgor Aelodau a gynhaliwyd ar 17
Ionawr a 7 Mawrth 2018.
Yn codi o hynny: Cofnodion 7 Mawrth 2018
Cyfeiriodd y Cadeirydd at Fargen Twf Gogledd Cymru, oedd yn cynnwys 24 prosiect,
ac un o’r rheiny oedd sicrhau seilwaith Gorsaf Bŵer Niwclear Trawsfynydd ar gyfer y
dyfodol.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiadau.

11.

Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol
Cyflwynwyd – Adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ar gyfer trafod
Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ei adroddiad
a bu’r Aelodau’n trafod y dewisiadau oedd ar gael iddyn nhw. Hefyd cytunodd yr
Aelodau i gynyddu eu cyfraniad ar gyfer cost prydau a lluniaeth ym Mhlas Tan y
Bwlch.
PENDERFYNWYD
1.
nodi’r adroddiad.
2.
mabwysiadu’r cyflog lefel uwch o £6,075.00 ar gyfer yr Is-gadeirydd a
Chadeirydd Pwyllgorau.
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3.

12.

yn amodol ar gytuno hynny’n wirfoddol yn unigol, bod gostyngiad o
£80.00 y flwyddyn ym maint y cyflog sylfaenol blynyddol, i dalu lwfans
cinio.

Calendr Cyfarfodydd
Cyflwynwyd – Amserlen o gyfarfodydd am y cyfnod 2018/2019.
Yn codi o hynny, gofynnodd Aelodau i swyddogion yrru dyddiadau cyfarfodydd yn
electronig, er mwyn sicrhau eu bod yn mynd i’r dyddiaduron electronig.
PENDERFYNWYD
1.
cymeradwyo’r amserlen am 2018/19, fel y cafodd ei chyflwyno.
2.
darparu’r wybodaeth mewn ffurf electronig.

13.

Cyfarfodydd Sefydliadau Eraill
Cyflwynwyd - Adroddiad llafar ar gyfarfod yn ddiweddar o sefydliad lle'r oedd Aelod
wedi mynychu fel cynrychiolydd yr Awdurdod.
Mr. Owain Wyn – Partneriaeth Biosffer Dyfi
- paratoi ar gyfer yr adolygiad 10 mlynedd gan Gyfoeth Naturiol Cymru;
trafodaethau am estyn yr ardal i gynnwys Bro Dysynni yn y gogledd, Carno yn y
dwyrain a Llanbadarn Fawr yn y de; trafodaethau am y perygl o golli’r canolbwynt
ar ddaearyddiaeth a bioamrywiaeth.
- cyflwyniad oddi wrth Adam Thorogood, yr Ymddiriedolaeth Coedlannau, ar ran
Prosiect Rewilding Britain, sef dad-ddofi tir. Trafodaeth hefyd ar baratoi cais
£3.8m dros 5 mlynedd “O’r Copa i’r Môr” (100 km sgwâr o ran ogleddol
Mynyddoedd Cymru a 200 km sgwâr o Fae Ceredigion).
- cyflwyniad gan Gwawr Price, Croeso Cymru ar “Ffordd Cymru”.
PENDERFYNWYD diolch i’r Aelod a nodi’r adroddiad.

14.

Y Strategaeth Ariannol: Mater Cyfalaf/Refeniw ‘Unwaith ac am Byth’
Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972: Eithrio rhag datgelu dogfennau
Cyflwynwyd - Adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn gofyn am
gymeradwyaeth yr Awdurdod i eithrio’r adroddiad oedd yn dilyn.
PENDERFYNWYD eithrio adroddiad “Y Strategaeth Ariannol: Mater
Cyfalaf/Refeniw ‘Unwaith ac am Byth’ rhag cael ei datgelu, am y rhesymau a
amlinellwyd.

15.

Y Strategaeth Ariannol: Mater Cyfalaf/Refeniw ‘Unwaith ac am Byth’
Cyflwynwyd – Adroddiad y Prif Weithredwr er mwyn i’r Aelodau drafod a
chymeradwyo’r argymhelliad.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a dywedodd er bod yr
ariannu cyfalaf posibl ar gyfer Plas Tan y Bwlch (Atodiad 1, Eitem 1.3) wedi methu,
bod yr Awdurdod wedi cael swm unwaith ac am byth o £970k, cyfalaf a refeniw, ar
gyfer prosiectau penodol wedi’u pennu gan Lywodraeth Cymru. Cadarnhaodd y Prif
Weithredwr ei fod yn dal i aros am hysbysiad ffurfiol o hynny.
Dywedodd Aelodau pe byddai Llywodraeth Cymru’n parhau i ariannu’r Parciau
Cenedlaethol efo dyraniadau ychwanegol unwaith ac am byth ar sail barhaol, yna
byddai angen trafodaethau pellach efo’r Gweinidog, gan fod y mater yn creu
trafferthion capasiti ar gyfer yr Awdurdod a’i staff.
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PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a rhoi cefnogaeth ffurfiol i opsiwn dau, fel
dangoswyd yn yr adroddiad i’r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau. Mae hyn
yn golygu trosglwyddo cyllideb sylfaenol o £18,200 yn flynyddol o’r
gwasanaeth Mynediad i’r gwasanaeth Wardeinio ar gyfer blynyddoedd ariannol
2018/19 a 2019/2020 yn unig.
Daeth y cyfarfod i ben am 11.05
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL
DYDD MERCHER 6ed MEHEFIN 2018
PRESENNOL:
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd
Cyng Freya Hannah Bentham, Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes,
Edgar Wyn Owen, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams;
Aelodau a benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd;
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Marian Wyn Jones, Mr. Ceri Stradling,
Mr. Owain Wyn;
Swyddogion
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. D. Edwards, Mr. E. Roberts,
Ms. B. Hughes, Ms. N. Jones, Mrs. H. Pye, Mrs. A. Gaffey, Mrs. Sarah Roberts.
Ymddiheuriad
Cyng Elfed Powell Roberts.
1.

Cadeirydd
Cynghorodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr Aelodau, yn unol â
Rheolau Sefydlog 5.2 a 5.3, ei fod wedi derbyn enwebiadau yn cynnig Mr Owain
Wyn fel Cadeirydd yr Awdurdod.
Etholwyd Mr. Owain Wyn yn Gadeirydd yr Awdurdod.
Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth.

2.

Is-Gadeirydd
Cynghorodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr Aelodau, yn unol â
Rheolau Sefydlog 5.2 a 5.3, fod wedi derbyn enwebiadau yn cynnig Cyng John
Pughe Roberts yn Is-Gadeirydd yr Awdurdod.
Etholwyd Cyng John Pughe Roberts yn Is-Gadeirydd yr Awdurdod.
Diolchodd yr Is-Gadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth.

3.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd
(i)
Mynegodd y Cadeirydd ddymuniadau gorau'r Awdurdod i Cyng Catrin Wager
a oedd wedi ymddiswyddo fel Aelod o'r Awdurdod oherwydd ymrwymiadau
eraill. Diolchodd y Cadeirydd, ar ran yr Aelodau, i Gyng Wager am ei gwaith a
dymunodd bob llwyddiant iddi yn y dyfodol.
(ii)
Dywedodd y Cadeirydd fod Mrs. Marian Wyn Jones yn mynychu ei chyfarfod
olaf ar yr Awdurdod. Roedd Mrs. Jones wedi cyrraedd terfyn ei chyfnod mewn
swydd fel aelod o Lywodraeth Cymru a byddai'n gadael yr Awdurdod ar 30
Mehefin 2018. Ar ran yr Aelodau, mynegodd y Cadeirydd ei werthfawrogiad i
Mrs. Jones am ei gwasanaeth ac arbenigedd gwerthfawr a'i pharodrwydd i
gynrychioli'r Awdurdod sawl gwaith.
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(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)

(viii)

Diolchodd Mrs. Jones i'r Cadeirydd a'r Aelodau a mynegodd ei bod wedi
mwynhau ei hamser gyda'r Awdurdod. Fel arsylwad, teimlai Mrs. Jones, gan
mai Eryri oedd yr unig Barc Cenedlaethol ym Mhrydain i beidio â chael menyw
mewn rôl flaenllaw, fe ddylai adlewyrchu cydraddoldeb menywod bellach yn
flaenoriaeth.
cadarnhaodd y Cadeirydd fod yr Awdurdod yn dal i ddisgwyl cadarnhad
ynghylch y ddau Aelod newydd o Lywodraeth Cymru sydd i ddechrau yn eu
swydd ar 1 Gorffennaf 2018.
llongyfarchodd y Cadeirydd yr Aelodau canlynol:
- y Cyng Annwen Hughes wedi ei hethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd ar
gyfer 2018/2019.
- Etholwyd y Cyng Edgar Owen yn Is-Gadeirydd Cyngor Gwynedd ar gyfer
2018/2019.
- Etholwyd y Cyng Elwyn Edwards yn Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio,
Cyngor Gwynedd ar gyfer 2018/2019.
- y Cyng Freya Bentham am ennill Gwobr Ffederasiwn Busnesau Bach
'Mentergarwr / Entrepreneur Ifanc'.
llongyfarchodd y Cadeirydd Ms. Beca Roberts, Tregarth, ar ennill Ysgoloriaeth
Geraint George 2018.
gofynnodd y Cadeirydd i'r Aelodau wneud pob ymdrech i fynychu'r Diwrnod
Datblygu Aelodau ddydd Gwener 29 Mehefin 2018.
roedd y Cadeirydd yn falch o gyhoeddi bod yr Awdurdod wedi ennill y
Gwobrau canlynol am ddatblygiad Yr Ysgwrn: - Gwobr Pensaernïaeth Cymru RSAW 2018, Gwobr Cadwraeth RSAW
2018, Pensaer Prosiect Blwyddyn 2018 RSAW ac Adeiladu Blwyddyn
2018 RSAW
- Gwobrau RICS Cymru 2018 - Enillydd Categori Cadwraeth Gorau
- rhestr fer ar gyfer Gwobr y Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc.
cynghorodd y Cadeirydd fod yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd,
Bwyd a Materion Gwledig, Michael Gove, wedi cyhoeddi adolygiad o Barciau
Cenedlaethol (10) ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (34) yn Lloegr,
i'w gynnal gan Banel Annibynnol a gadeirir gan yr awdur Julian Glover.

4.

Hawl i'r Holi Cyhoedd Holi
Hysbyswyd yr Aelodau nad oedd unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd wedi dod i law.

5.

Datgan Diddordeb
Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o fudd personol mewn perthynas ag unrhyw eitem.

6.

Aelodaeth yr Awdurdod
Cyflwynwyd - Adroddiad y Prif Weithredwr ar aelodaeth gyfredol yr Awdurdod.
Yn codi ar hynny, gofynnodd y Cadeirydd am un newid bach i'w fanylion cyswllt ffôn.
PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig y nodi'r gwelliant, derbyn yr adroddiad.

7.

Cofnodion
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod yr Awdurdod a gynhaliwyd ar 25 Ebrill 2018 a
llofnododd y Cadeirydd iddynt fel rhai cywir.
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8.

Briff Prosiect: Rhaglen Archwilio Perfformiad 2018-19 - Awdurdod Parc
Cenedlaethol Eryri
Cyflwynwyd - Adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad ar ran Swyddfa Archwilio
Cymru a dywedodd fod paragraffau 3 a 4 yn amlinellu eu rhaglen o archwiliadau
perfformiad ar gyfer 2018-19. Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn parhau i fonitro'r
camau a gymerir gan yr Awdurdod i gwrdd â'i Amcanion Lles a bydd hefyd yn edrych
ar ddulliau craffu'r Awdurdod.
Trafododd yr Aelodau Mesur Llywodraeth Leol 2009 a'i gymhwysedd parhaus i'r
Awdurdod. Cadarnhaodd y swyddogion eu bod yn aros am ganlyniad ymgynghoriad
cyfredol ar y mater.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad, er gwybodaeth.

9.

Dogfen "Ymholiadau Archwilio" gan Swyddfa Archwilio Cymru
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid yn gofyn i Aelodau gymeradwyo
ymateb swyddogion i ddogfen "Ymholiadau Archwilio" Swyddfa Archwilio Cymru.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad a rhoddodd wybod am y
newid yn ymarferol, sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r Awdurdod ystyried yr ymatebion a
chymeradwyo'r ddogfen yn ffurfiol, cyn ei gyflwyno i Swyddfa Archwilio Cymru erbyn
31 Gorffennaf 2018.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a chymeradwyo'r ymateb fel y'i
cyflwynwyd.

10.

Penodi Aelodau i wasanaethu ar Bwyllgorau, Paneli, Gweithgorau a
Chynrychiolaeth Allanol
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Weithredwr i benodi Aelodau i wasanaethu ar y
Pwyllgorau, y Paneli, y Gweithgorau a'r Cynrychiolaethau Allanol canlynol.

1.

PENDERFYNWYD
penodi Aelodau fel a ganlyn:-

(1)

PWYLLGORAU

i)

Pwyllgor Cynllunio a Mynediad - Holl Aelodau’r Awdurdod

ii)

Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau - Holl Aelodau’r Awdurdod

iii)

Pwyllgor Safonau (Hyd mewn Swydd wedi'i sefydlu gan Reoliadau Pwyllgor
Safonau (Cymru) 2001)
Cyng Alwyn Gruffydd, Philip Capper; Mr. Ceri Stradling
+ 3 Aelod Annibynnol

(2)
i)

PANELI
Panel Apeliadau Graddio Sengl
Tynnu 3 Aelod + 2 Aelod dirprwyol oddi wrth aelodaeth y Pwyllgor Safonau
gan y Pwyllgor Safonau
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(3)

GWEITHGORAU

i)

Gweithgor Aelodau - Holl Aelodau’r Awdurdod

ii)

Cyd-Weithgor Lleol
Cyng Ifor Glyn Lloyd, Elwyn Edwards, Edgar Wyn Owen;
Mr. Owain Wyn.

iii)

Grŵp Rheoli Yr Ysgwrn (Mae un swydd wag yn parhau i fod ar gyfer Aelod
Cynulliad newydd)
Cyng Alwyn Gruffydd, Elwyn Edwards, Annwen Hughes, Elfed Powell Roberts;
Mr. Owain Wyn.

iv)

Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch
Cyng Freya Bentham; Ms. Tracey Evans, Mr. Ceri Stradling.

(4)

PWYLLGORAU YMGYNGHOROL YR AWDURDOD

i)

Pwyllgor ymgynghorol Celyn, Tegid a Thryweryn
Cyng Elwyn Edwards, Ifor Glyn Lloyd, Gethin Glyn Williams;
Mr. Brian Angell.

ii)

Fforwm Eryri
Mr. Owain Wyn (Cadeirydd)
Cyng John Pughe Roberts (Is-Gadeirydd)
Cyng Alwyn Gruffydd, Ifor Glyn Lloyd; Mr. Brian Angell.

iii)

Fforymau Mynediad Lleol
De: Cyng Gethin Glyn Williams
Gogledd: Ms. Tracey Evans

iv)

Fforwm Cydraddoldeb Eryri
Cyng Ifor Glyn Lloyd

(5)

GRWPIAU TASG A GORFFEN

i)

Cydymffurfiaeth
Cyng Elwyn Edwards, Ifor Glyn Lloyd, Edgar Wyn Owen;
Mr. Ceri Stradling.

ii)

Canolfannau
Cyng Philip Capper, Alwyn Gruffydd, Wyn Ellis Jones, John Pughe Roberts,
Gethin Glyn Williams.

iii)

Is-grŵp Asedau (Mae un swydd wag yn parhau i fod ar gyfer aelod newydd o
Gyngor Gwynedd ac un swydd wag ar gyfer Aelod Cynulliad newydd).
Cyng Philip Capper, Gethin Glyn Williams;
Mr. Brian Angell, Mr. Ceri Stradling.
(Aelod Wrth Gefn: Mr. Owain Wyn)
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(6)

AELODAU - PENCAMPWYR

i)

Pencampwr Bioamrywiaeth
Cyng John Pughe Roberts

ii)

Pencampwr Treftadaeth Ddiwylliannol
Cyng Elwyn Edwards

iii)

Pencampwr Datblygu Aelodau
Cyng Wyn Ellis Jones

iv)

Pencampwr Iechyd a Lles
Ms. Tracey Evans

(7)

CYRFF ERAILL

i)

Grŵp Rhanddeiliaid Trawsfynydd
Cyng Elfed Powell Roberts

ii)

Cydgyngor Cymru
Mr. Ceri Stradling

iii)

Pwyllgor Cyswllt Lleol Beddgelert, Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Cyng Alwyn Gruffydd

iv)

Ymgyrch y Parciau Cenedlaethol
Mr. Owain Wyn (Cynrychiolir 3 Awdurdod Parc Cenedlaethol Cymru gan Aelod o'r
Awdurdod sy'n cynnal Ysgrifenyddiaeth Parciau Cenedlaethol Cymru)

v)

Cynghrair y Parciau Cenedlaethol Cymru
Mr. Owain Wyn

vi)

Cyngor Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Cyng Alwyn Gruffydd

vii)

Pen Llyn a’r Sarnau (AGA)
Cyng Freya Hannah Bentham

viii)

Grŵp Gweithredol Menter Goriad Gwyrdd Eryri
Cyng Alwyn Gruffydd

ix)

Grŵp Aelodau Datganiad Technegol Rhanbarthol Agregau
Mr. Owain Wyn (Aelod Wrth Gefn: Ms Tracey Evans)

x)

Fforwm Strategol Rhaglen Ynys Ynni
Cyng Alwyn Gruffydd

xi)

Partneriaeth Biosffer Dyfi
Mr. Owain Wyn

xii)

Cynhadledd Gyswllt Rheilffyrdd Arfordir Cambria
Cyng Freya Hannah Bentham
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11.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2017/18
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer i
gymeradwyo'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol a'i alluogi i gael ei lofnodi gan y
Cadeirydd a'r Prif Weithredwr.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad a
chynghorodd, ar gyfer eleni, fod Asesiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru
ar gyfer 2016/17 a 2017/18 wedi cael ei gynnwys yn yr adroddiad.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a chymeradwyo'r Datganiad Llywodraethu
Blynyddol yn ymgorffori Datganiad Rheolaeth Fewnol Awdurdod Parc
Cenedlaethol Eryri ar gyfer blwyddyn ariannol 2017/18.

12.

Adroddiad Alldro Refeniw a Chyfalaf 2017/18
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid yn cymharu, ar lefel maes
gwasanaeth, gynlluniau gwariant refeniw a chyfalaf yr Awdurdod ar gyfer 2017/2018
a'r gwir wariant alldro am y flwyddyn.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad sy'n rhoi manylion
symudiadau cyllid, trosglwyddiadau a chario cyllid ymlaen o gyllidebau refeniw a
chyfalaf i'w cymeradwyo'n ffurfiol. Dywedodd y Prif Swyddog Cyllid fod y balans sy'n
weddill ar gael i'w ailddosbarthu (para. 2.3) yn awr yn £1,980 ac nid £5,455 fel y
nodwyd yn yr adroddiad.
Diolchodd y Prif Swyddog Cyllid i'r Pennaeth Cyllid a'i staff am eu gwaith.
PENDERFYNWYD
1.
yn ddarostyngedig i’r newidiadau uchod, nodi cynnwys yr adroddiad
alldro a chymeradwyo'r trosglwyddiadau yn y cyllidebau refeniw a
chyfalaf fel yr amlinellir yn yr adroddiad (adran 3 ac atodiad 1 a
pharagraff 6.2).
2.
cymeradwyo'r trosglwyddiadau i ac o gronfeydd wedi'u clustnodi
(symudiad net £2,571,117) fel yr amlinellir yn yr adroddiad (tabl ym
mharagraff 3.2).
3.
nodi sefyllfa derfynol cyfarwyddiaethau a gwasanaethau o ran rheolaeth
gyllidebol (para 3.3 i 3.7 ac atodiad 2).
4.
cymeradwyo dyraniad llithriad ac ymrwymiadau (£787,069) (atodiad 4).
5
cymeradwyo gosod cydbwysedd incwm ychwanegol a thanwariant o
flwyddyn ariannol 2017/18 (£1,980) yn y gronfa risgiau penodol (para
4.1).
6.
cymeradwyo'r Datganiad Cyllido Cyfalaf (rhan 5).

13.

Adroddiad Blynyddol ar Weithgaredd Gwirioneddol Rheoli'r Trysorlys 2017/18
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid yn manylu ar weithgarwch
Rheoli'r Trysorlys yr Awdurdod yn ystod 2017/2018, er gwybodaeth.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad a chadarnhaodd fod y
Pennaeth Cyllid yn edrych i mewn i ddyddodi balansau dros y tymor hwy fel y
cytunwyd yng nghyfarfod yr Awdurdod ym mis Chwefror 2018.
Yn codi ar hynny, trafododd Aelodau a Swyddogion ddyfarniad untro Llywodraeth
Cymru o £2 filiwn ar gyfer prosiectau penodol fel y nodwyd ganddynt. Roedd yr
Aelodau'n pryderu pe bai Llywodraeth Cymru yn parhau i ariannu'r Parciau
Cenedlaethol fel hyn, y dylai'r Gweinidog gael gwybod bod y patrwm hwn o gyllid yn
creu problemau cynhwysedd i'r Awdurdod a'i staff.
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Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y byddai papur yn cael ei gyflwyno i'r Aelodau yn yr
hydref i ystyried a blaenoriaethu ceisiadau ar gyfer cronfeydd munud olaf ac i edrych
ar sut y gall yr Awdurdod gymryd agwedd wahanol pe bai'r patrwm cyllid hwn yn
parhau.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad, er gwybodaeth.
14.

Adroddiad Blynyddol y Swyddog Monitro
Cyflwynwyd - Adroddiad gwybodaeth gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau
Corfforaethol i roi gwybod i'r Aelodau am gwynion a gyfeiriwyd at yr Ombwdsman yn
ystod y cyfnod 2017/18 a gwaith Pwyllgor Safonau'r Awdurdod.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

15.

Presenoldeb yr Aelodau
Cyflwynwyd - Adroddiad gwybodaeth gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau
Corfforaethol yn manylu ar bresenoldeb Aelodau mewn cyfarfodydd Awdurdod a
Phwyllgorau o 1 Ebrill 2017 i 31 Mawrth 2018.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad, er gwybodaeth.

16.

Cynhadledd Flynyddol a Chinio C.Ll.L.C - Dydd Iau, 28 Mehefin 2018
Venue Cymru, Llandudno
Cyflwynwyd - Gwahoddiad i Gynhadledd a Chinio Blynyddol CLlLC.
PENDERFYNWYD y dylai'r Cyng Alwyn Gruffydd gynrychioli'r Awdurdod yng
Nghynhadledd Flynyddol CLlLC 2018.

17.

Safonau'r Iaith Gymraeg
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer ynghyd ag
Adroddiad Monitro Safonau Iaith Gymraeg 2017/18 yr Awdurdod.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad.
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi cywiriad i'r nifer o staff yn y Gwasanaeth Cyfathrebu ac
Addysg a ddylai ddarllen '25' a bod pob un o'r 25 yn siaradwyr Cymraeg.
PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig i'r gwelliant uchod, cymeradwyo'r
adroddiad ac awdurdodi'r Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer i gyhoeddi
Adroddiad Monitro 2017/18 ar wefan yr Awdurdod.

18.

Adroddiad y Gweithgor Aelodau
Cyflwynwyd - Adroddiad y Gweithgor Aelodau a gynhaliwyd ar 11 Ebrill 2018.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

19.

Dogfen Ymgynghori Cynllun Eryri
Cyflwynwyd - Adroddiad gan Reolwr Partneriaethau'r Parc Cenedlaethol yn gofyn
am gymeradwyaeth aelodau i Ddogfen Ymgynghori Cynllun Eryri cyn ei gyflwyno ar
gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Gorffennaf 2018.
Adroddwyd - Cyflwynodd Rheolwr Partneriaethau'r Parc Cenedlaethol yr adroddiad
ac fe ystyriodd yr Aelodau hyn yn fanwl.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a chymeradwyo Dogfen Ymgynghori
Cynllun Eryri ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.
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20.

Llywodraethu Yr Ysgwrn
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu i ddiweddaru
Strwythur Llywodraethu Yr Ysgwrn.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu yr adroddiad a
rhoddodd fanylion i'r Aelodau am y strwythurau rheoli newydd arfaethedig.
Nododd y Prif Weithredwr (cadeirydd presennol Grŵp Prosiect Yr Ysgwrn) er na
fyddai bellach yn aelod parhaol o'r Grŵp Prosiect, y byddai o bryd i'w gilydd yn
eistedd i mewn ar gyfarfodydd. Trafodwyd yr aelodaeth wedyn, yn arbennig y ffaith
bod tair swydd wag ar yr Awdurdod. Teimlwyd y dylid cynnwys holl sgiliau ac
arbenigedd Aelodau, cyn unrhyw benodiad ar y Bwrdd. Trafododd yr Aelodau'r
berthynas rhwng Bwrdd yr Ysgwrn a'r Grŵp Prosiect a argymhellodd Aelod y dylai un
aelod eistedd ar y ddau grŵp fel cyfaill beirniadol i ddarparu cyswllt rhwng y ddau
gorff.
Yn codi ar hynny, gofynnodd yr Aelodau i'r Pennaeth Addysg a Chyfathrebu gyfleu
eu llongyfarchiadau a diolch i dîm Yr Ysgwrn am eu gwaith a llwyddiannau diweddar.
PENDERFYNWYD
1. nodi'r adroddiad.
2. yn ddarostyngedig i'r newidiadau a nodir uchod, i gadarnhau strwythur
llywodraethu Yr Ysgwrn ar gyfer 2018 ymlaen.
3. aros am benodiad tri aelod newydd ar yr Awdurdod (1 swydd wag Cyngor
Gwynedd a 2 swydd wag Llywodraeth Cymru) cyn penodi aelodau ar Fwrdd
Yr Ysgwrn.
4. bod Cadeirydd Bwrdd yr Ysgwrn yn cael ei benodi'n aelod o Grŵp Prosiect
Yr Ysgwrn.

21.

Cynhadledd Ffederasiwn Europarc - APC Cairngorms, 18-21 Medi 2018
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Weithredwr i roi gwybod i'r Aelodau am
Gynhadledd EUROPARC 2018 a thrafod cynrychiolaeth APCE yn y digwyddiad.
Adroddwyd - Dywedodd y Prif Weithredwr mai thema'r Gynhadledd oedd "Wedi'i
Ysbrydoli gan y Genhedlaeth Nesaf" a bydd yn canolbwyntio ar y rôl bwysig i bobl
ifanc.
PENDERFYNWYD
1. nodi'r adroddiad ac awdurdodi cynrychiolaeth o Eryri yng Nghynhadledd
Europarc 2018. Nododd Ms. Tracey Evans ddiddordeb mewn cynrychioli'r
Awdurdod yn y Gynhadledd.
2. anfon 3 o gynrychiolwyr (1 aelod a 2 swyddog) i Gynhadledd Europarc a
dirprwyo'r penderfyniad ar y gwir gynrychiolaeth i'r Cadeirydd a'r Prif
Weithredwr.

22.

Cyfarfodydd Sefydliadau eraill
Cyflwynwyd - Adroddiad llafar ar gyfarfodydd diweddar sefydliadau y mae'r
Aelodau wedi mynychu fel cynrychiolwyr yr Awdurdod.
Mr. Owain Wyn
Cyngor Partneriaeth Cymru - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
- Diwygio Llywodraeth Leol
- Cyfraniad Plismona i Waith Partneriaeth yng Nghymru
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23.

Cofnodion
Cyflwynwyd y cofnodion canlynol er gwybodaeth:(1)
Cofnodion Cyfarfod Gweithredol Parciau Cenedlaethol Cymru a
gynhaliwyd ar 2 Hydref 2017.
(2)
Cofnodion y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 21
Mawrth 2018.
Daeth y cyfarfod i ben am 11.50
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
DYDD MERCHER 4 GORFFENNAF 2018
Mr. Owain Wyn (Cadeirydd) (Llywodraeth Cymru)
PRESENNOL:
Aelodau wedi eu penodi gan Gyngor Gwynedd
Cynghorwyr Freya Hannah Bentham, Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes,
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams;
Aelodau wedi eu penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cynghorwyr Philip Capper, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd;
Aelodau wedi eu penodi gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Mr. Ceri Stradling;
Swyddogion
Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. E. Roberts, Ms. N. Jones, Mr. R. Owen, Mrs. A. Gaffey.
Ymddiheuriadau
Cynghorydd Judith Humphreys; Ms. Tracey Evans;
Mr. E. Williams, Prif Weithredwr;
Mr. D.L. Edwards, Swyddog Adran 151.
1.

Datganiadau’r Cadeirydd
(i)
dywedodd y Cadeirydd fod y Cynghorydd Judith Humphreys wedi’i phenodi i
swydd wag Cyngor Gwynedd a adawyd gan y Cynghorydd Catrin Wager.
(ii)
cadarnhaodd y Cadeirydd fod y Gweinidog wedi anfon llythyrau cynnig at y
ddau ddarpar Aelod APCE newydd. Disgwylir o hyd am y datganiad i'r wasg
sy’n cyhoeddi eu penodiad, a lleisiodd y Cadeirydd a'r Aelodau siom ynghylch
yr amser a gymerodd Llywodraeth Cymru i lenwi'r swyddi gwag.
(iii)
dywedodd y Cadeirydd ei fod, ar ran yr Aelodau, wedi cyfleu dymuniadau
gorau i'r dyfodol i Mrs. Melanie Doel, Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog, wrth iddi gyrraedd diwedd ei thymor fel Aelod
Llywodraeth Cymru. Roedd y Cadeirydd hefyd wedi cyfleu cydymdeimlad
dwysaf yr Awdurdod â Mrs. Gwyneth Hayward, Cadeirydd Awdurdod Parc
Cenedlaethol Arfordir Penfro, ar farwolaeth ei gŵr.
(iv)
gofynnodd y Cadeirydd i'r Aelodau nodi y bydd ‘Beicwyr Elusennol Eryri’, y
mae’n Aelod ohono, yn codi arian ar gyfer Canser y Prostad ym mis Medi,
drwy feicio o Lyn Tegid i Lyn Windermere ac ymlaen i Loch Lomond.

2.

Datgan Diddordeb
Datganodd y Cynghorydd Gethin Glyn Williams ddiddordeb personol a rhagfarnllyd
yn eitem 3 ar y Rhaglen, o dan baragraffau 10 (2) (c) (i) a 12 (1) o’r Cod Ymddygiad i
Aelodau, ac aeth allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar y mater.

3.

Life+ Prosiect Coedwig Law Geltaidd
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Weithredwr er mwyn derbyn cyllid LIFE+ yn
ffurfiol ar gyfer y Prosiect Coedwig Law Geltaidd.
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Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad a
dywedodd fod Rhys Owen, y Pennaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth yn bresennol
yn y cyfarfod er mwyn darparu rhagor o fanylion. Diolchodd y Cyfarwyddwr Cynllunio
a Rheoli Tir i’r RSPB am y gwaith eithriadol a wnaed ganddynt i baratoi’r cyflwyniad,
a diolchodd hefyd i’r Pennaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth a’i staff a oedd wedi
cyflawni llawer mewn cyfnod byr iawn.
Trafododd yr Aelodau a’r Swyddogion y prosiect yn fanwl a chyflwyno’r sylwadau a
ganlyn:- cadarnhaodd y swyddogion y byddai Cyfreithiwr yr Awdurdod yn paratoi cytundeb
partneriaeth, a fyddai’n rhwymo’r partneriaid i’w hymrwymiad, ac yn lliniaru risg yr
Awdurdod.
- trafodwyd y goblygiadau o ran adnoddau, a dywedodd y swyddogion y gellid
rheoli ymrwymiad yr Awdurdod gan fod y prosiect dros dymor o 7 blynedd.
Roedd y Swyddog Adran 151 hefyd wedi cadarnhau ei fod yn cefnogi’r prosiect.
- cytunodd yr Aelodau a’r Swyddogion mai Brexit a chyfradd gyfnewid yr Ewro /
Sterling fyddai risg fwyaf y prosiect. Roedd yr RSPB wedi argymell gosod y
gyfradd gyfnewid ar 1.25, a chan ei bod yn 1.14 ar hyn o bryd, mae’n fanteisiol i’r
prosiect pan fydd y gyfradd yn is.
- cafodd yr Aelodau sicrwydd fod cyllid Llywodraeth Cymru wedi’i warantu.
Byddai’r Gronfa Seilwaith Gwyrdd yn darparu’r £2m mewn tri rhandaliad o £1m a
2 x £500k.
- cododd yr Aelodau fater gofynion archwilio a goblygiadau cadw cofnodion
cymhleth Ewropeaidd, ac roedd y swyddogion yn ymwybodol o’r rheiny. Mae gan
yr Awdurdod rywfaint o brofiad rheoli prosiectau Ewropeaidd eraill, megis Hafod
Eryri, a chan fod Cyfoeth Naturiol Cymru wrthi’n rhedeg 2 brosiect life ar hyn o
bryd, roedd y swyddogion yn gobeithio gweithio ochr yn ochr â hwy er mwyn
manteisio ar eu harbenigedd.
- cadarnhaodd y swyddogion fod yr holl bartneriaid yn ymwybodol o’r risgiau
cysylltiedig i enw da, ac fel cyrff proffesiynol roeddent yn ymwybodol o’r
goblygiadau.
- bydd y prosiect yn galluogi’r Awdurdod i weithio mewn partneriaeth a'r tu allan i’w
ffiniau.
- mae cynlluniau lliniaru yn cael eu paratoi ar gyfer sut y canfyddir y prosiect, y
modelau gwahanol sy’n cael eu defnyddio ar y gwahanol safleoedd, a
methodoleg i bennu sut y caiff yr wybodaeth ei chylchredeg. Bydd swyddog
cyfathrebu rhan amser yn rhan o’r tîm, a all ddarparu gwybodaeth ynghylch sut a
pham y mae’r gwaith yn cael ei wneud. Cytunodd yr Aelodau a’r swyddogion y
gallai fod yn anoddach rheoli rhai ardaloedd nag eraill, megis ‘Rhododendron yn
ei Flodau’ Nant Gwynant, ac mewn achosion o’r fath cynigir amnest i gyfnewid
am rywogaethau anymledol ac ati.
PENDERFYNWYD
1.
nodi’r adroddiad.
2.
derbyn cyllid LIFE+ yn ffurfiol ar ran y partneriaid.
3.
cadarnhau’r defnydd o’r cronfeydd wrth gefn, y cyllidebau refeniw a
nodwyd a’r cyfraniadau dynodedig mewn perthynas â staff fel y’u
pennwyd at ddibenion y prosiect hwn.
4.
darparu hyfforddiant i’r Aelodau ar y Prosiect a’r Strategaeth Gyfathrebu
maes o law, o bosibl ym mis Ionawr 2019.
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4.

Achrediad Amgueddfa’r Ysgwrn
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu ynghyd â
dogfennau achredu i’w mabwysiadu.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu yr adroddiad a
dywedodd fod manylion pob agwedd ar reolaeth y safle, ei nodau a’i amcanion dros
y 5 mlynedd nesaf, a’r adnoddau sydd ar gael i’w cyflawni wedi’u hamlinellu yn
Atodiad 1. Cylchredodd y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu hefyd gywiriad i baragraff
5.3 Dadansoddiad Ystadegol, gan nodi bod y gost net yn £11k yn fwy nag yr
adroddwyd ac fe ddylai fod wedi cynnwys costau staff a delir gan CDL ar hyn o bryd,
a fyddai’n dod â’r gost net i £63,323. Y targed i’r Awdurdod o fis Rhagfyr 2019 oedd
cyflawni cost net o £17k. Roedd y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu yn cydnabod yr
her, a rhoddwyd gwybod i’r Aelodau bod gweithdy’n cael ei drefnu i edrych yn fanwl
ar lefelau staffio a chostau, i ystyried achos busnes dros adolygu’r oriau agor
presennol, opsiynau ar gyfer cynnyddu incwm ac ati, â’r nod yn y pen draw o wneud
Yr Ysgwrn yn gynaliadwy.
Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth fanwl i’r adroddiad a’r dogfennau achredu, a
chyflwyno’r sylwadau a ganlyn:- mae’n rhaid i’r swyddogion sicrhau nad yw mesurau torri costau yn effeithio ar
gynhyrchu incwm.
- rhoddodd y swyddogion sicrwydd i’r Aelodau na fyddai arbed costau staff a
lleihau oriau agor dros fisoedd y gaeaf yn effeithio ar achrediad amgueddfa Yr
Ysgwrn a bod amgueddfeydd lleol hefyd yn addasu i dueddiadau tymhorol.
- bydd statws amgueddfa yn darparu mantais ariannol yn y tymor hir.
- dylid cynnwys yr oriau agor arfaethedig yn Atodiad 3.
Llongyfarchodd yr Aelodau dîm Yr Ysgwrn am eu gwaith a’u llwyddiannau a gwobrau
diweddar.
PENDERFYNWYD
1.
nodi’r adroddiad a’r atodiadau.
2.
yn amodol ar gynnwys yr oriau agor arfaethedig yn Atodiad 3, i
gymeradwyo eu cyflwyno fel rhan o gais yr Awdurdod am achrediad
amgueddfa, fel y’u cyflwynwyd.

5.

Llywodraethiant Yr Ysgwrn
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu i benodi Aelodau i
Fwrdd Yr Ysgwrn.
PENDERFYNWYD gohirio ystyriaeth ar hyn o bryd a dirprwyo awdurdod i’r
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau i benodi Aelodau, os oes angen.

Daeth y cyfarfod i ben am 11.50
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
DYDD MERCHER 26 MEDI 2018
Mr. Owain Wyn (Cadeirydd) (Llywodraeth Cymru)
PRESENNOL:
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd
Cyng Freya Hannah Bentham, Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes,
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Judith Humphreys;
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyng Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd;
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Mr. Ceri Stradling, Ms. Tracey Evans, Mr. Neil Martinson,
Ms Elinor Gwynn;
Swyddogion
Mr. Emyr Williams, Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mr. Emyr Roberts,
Mr. Dafydd Edwards, Ms. Naomi Jones, Mrs. Sarah Roberts.
Yn mynychu
Sioned Williams – Swyddfa Archwilio Cymru
Ymddiheuriadau
Cyng Philip Capper, Gethin Glyn Williams;
1.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd
(i)
croesawodd y Cadeirydd Cyng Judith Humphreys, Mr. Neil Martinson a
Ms. Elinor Gwynn i'w cyfarfod cyntaf o'r Awdurdod.
(ii)
cyfleodd y Cadeirydd, ar ran yr Aelodau, gydymdeimlad dyfnaf y Pwyllgor â
Mr Emyr Williams ar farwolaeth ei dad. Cododd yr aelodau a'r swyddogion ar
eu traed fel arwydd o barch.
(iii)
gofynnodd y Cadeirydd i'r Aelodau nodi bod Mr. Edward Evans wedi'i benodi'n
Gadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
(iv)
dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi mynychu derbyniad ar gyfer Llywydd
Llywodraeth Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar 9 Awst, 2018.
(v)
cynghorodd y Cadeirydd ar ymweliad y Gweinidog â'r Ysgwrn a Chanolfan
Dreftadaeth Trawsfynydd ar 15 Awst 2018.
(vi)
atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau fod y dyddiad cau ar gyfer yr ymateb i'r
ymgynghoriad i gynllun Eryri ddiwedd mis Medi.
(vii) dywedodd y Cadeirydd y bydd ymgynghoriad pellach ar unrhyw newidiadau
yn dilyn Gwrandawiad Cynllun Datblygu Lleol Eryri.
(viii) dywedodd y Cadeirydd y byddai Mr Gwilym H. Jones, y Pennaeth Treftadaeth
Ddiwylliannol, yn ymddeol o'r Awdurdod ar ddiwedd y mis ar ôl gwasanaeth
dros 20 mlynedd.

2.

Hawl i'r Cyhoedd Holi
Hysbyswyd yr aelodau nad oedd unrhyw gwestiynau wedi'u derbyn gan y cyhoedd.
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3.

Datgan Diddordeb
Datganodd Ms Elinor Gwynn fudd personol a rhagfarnol yn eitem 17, 18 a 19 ar yr
Agenda, o dan baragraffau 10 (2) (c) (i) a 12 (1) o'r Cod Ymddygiad i Aelodau, a
gadawodd y cyfarfod tra bod y materion yn cael eu trafod.

4.

Cofnodion
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod yr Awdurdod a gynhaliwyd ar 6 Mehefin a 4
Gorffennaf 2018 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel rhai cywir.

5.

Materion er gwybodaeth sy'n codi o'r cofnodion
Cofnodion 4ydd Gorffennaf, 2018
Eitem Rhif 3 - Prosiect Bywyd + Coedwig Law Geltaidd
Cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod contractau staff wedi'u paratoi a byddai
penodiadau i'r gwahanol swyddi yn cael eu gwneud maes o law.
Eitem Rhif. 4 - Achrediad Amgueddfa Yr Ysgwrn
Cadarnhaodd y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu y disgwylir ymateb erbyn 28 Medi
2018.
Cofnodion 6ed Mehefin, 2018
Swyddi Gwag y Pwyllgor
Gofynnodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i'r Aelodau gyfeirio at Eitem
Rhif 7 ar yr agenda.

6.

Cofnod Gweithredu
Cyflwynwyd – Cofnod Gweithredu o gamau strategol sy'n deillio o benderfyniadau a
wnaed yn ystod cyfarfodydd yr Awdurdod.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad ac
fe ystyriodd yr Aelodau hwy yn fanwl. Cadarnhaodd y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu:
Cyfarfod yr Awdurdod 04.07.18: Gweithredu Eitem 4 - Achrediad Amgueddfa Yr
Ysgwrn
Roedd y cam hwn bellach wedi'i gwblhau a gellid ei symud o'r Log Gweithredu.
PENDERFYNWYD nodi'r Cofnod Gweithredu a dileu Cam Gweithredu Eitem 4 fel
yr amlinellir.

7.

Swyddi Gwag y Pwyllgor
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i benodi
Aelodau i swyddi gwag pellach ar Bwyllgorau, Paneli, Gweithgorau'r Awdurdod ac i
gynrychioli'r Awdurdod yng nghyfarfodydd sefydliadau eraill ar gyfer y flwyddyn sydd
i ddod.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad
a'r cefndir. Hysbyswyd yr Aelodau bod Cyng Gethin G. Williams wedi cynghori na
allai barhau fel cynrychiolydd yr Awdurdod ar Fforwm Mynediad Ardal y De.
PENDERFYNWYD
1. Penodi Aelodau fel a ganlyn:
i) Bwrdd Rheoli Yr Ysgwrn - Cyng. Elfed P. Roberts,Cyng. Elwyn Edwards;
Ms Elinor Gwynn.
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ii) Is-grŵp Asedau - Cyng. Ifor G. Lloyd; Mr. Neil Martinson.
iii) Fforwm Mynediad Lleol Ardal y De - Cyng. John Pughe Roberts.
2. Rhoi rhestr gyfredol o asedau'r Awdurdod i Aelodau'r Is-grŵp Asedau.
8.

Llywodraethu Yr Ysgwrn
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu i roi'r wybodaeth
ddiweddaraf i'r Aelodau ar Strwythur Llywodraethu Yr Ysgwrn.
Adroddwyd – Cynghorodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol fod y mater
hwn wedi cael ei drin dan Eitem Rhif 7 uchod.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

9 (a) Datganiad Cyfrifon 2017/18
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid i gymeradwyo'r Datganiad
Cyfrifon a'r Llythyr Cynrychiolaeth Terfynol
Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad, y Datganiad o Gyfrifon
a'r Llythyr Cynrychiolaeth Terfynol i'w gymeradwyo. Ymddiheurodd y Prif Swyddog
Cyllid am gyflwyno papurau hwyr ar gyfer yr eitem hon oherwydd ail-leoli
atebolrwydd y Gronfa Bensiwn.
9 (b) ISA 260 Archwiliad o'r Datganiadau Ariannol - Awdurdod Parc Cenedlaethol
Eryri
Cyflwynwyd – Adroddiad ar yr Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol.
Adroddwyd – Cyflwynodd Ms. Sioned Williams, Swyddfa Archwilio Cymru yr
adroddiad a'r atodiad (a gynhwyswyd gyda'r papurau hwyr) a rhoddodd wybod am y
materion allweddol. Cadarnhaodd Ms Williams y byddai'n cyflwyno adroddiad
archwilio diamod i'r Awdurdod a diolchodd i dîm cyllid yr Awdurdod am eu cymorth
a'u cydweithrediad.
Diolchodd y Cadeirydd i Sioned Williams am fynychu i roi'r adroddiad.
PENDERFYNWYD
1. nodi’r adroddiad.
2. cymeradwyo'r Datganiad Cyfrifon a'r Llythyr Cynrychiolaeth.
3. awdurdodi'r Cadeirydd a'r Prif Swyddog Cyllid i arwyddo'r Llythyr
Cynrychiolaeth ar ran yr Awdurdod ar ôl cymeradwyo datganiadau ariannol
yr Awdurdod. (Atodiad 2 o'r Datganiadau Ariannol ac Atodiad 1 o'r
Adendwm i Adroddiad ISA 260)
10.

Diweddariad o'r Gyllideb
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid i roi gwybod i'r aelodau am
ychwanegiad llithriad 2017/18 i mewn i gyllideb sylfaenol 2018/19, ac i gynghori
ynghylch trosglwyddiadau sylweddol. Hefyd, rhoddodd yr adroddiad y wybodaeth
ddiweddaraf i'r Aelodau am gynnydd yn erbyn y cyllidebau refeniw a chyfalaf a'r
sefyllfa derfynol ar gyfer y flwyddyn ariannol.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid yr adroddiad a rhoddodd wybodaeth
bellach i'r aelodau ar y ffigyrau manwl.
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Diolchodd y Prif Swyddog Cyllid i'r Pennaeth Cyllid a'i staff am eu gwaith.
PENDERFYNWYD
1. nodi’r adroddiad a chadarnhau'r camau arfaethedig, sef dyraniad llithriad o
2017/18 (tabl ym mharagraff 3.1).
2. cymeradwyo'r trosglwyddiad cyllideb a nodwyd (para. 6.2).
11.

Adroddiad Blynyddol a Chynllun Gwella 2017/18
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i
fabwysiadu'r Adroddiad Blynyddol a'r Cynllun Gwella a chymeradwyo ei gyhoeddi
erbyn 31 Hydref 2018.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad
a'r Adroddiad Blynyddol a'r Cynllun Gwella.
PENDERFYNWYD mabwysiadu'r Adroddiad Blynyddol a'r Cynllun Gwella ar
gyfer 2017-18 a chymeradwyo ei gyhoeddi erbyn 31 Hydref 2018.

12.

Adroddiad Blynyddol - Y Strategaeth Ddysgu
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu i roi'r wybodaeth
ddiweddaraf i'r Aelodau ar y cynnydd.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu yr Adroddiad Blynyddol
a'r Strategaeth ac fe ystyriodd yr Aelodau hwn yn fanwl. Gwnaeth yr Aelodau'r
sylwadau canlynol:- croesawu'r Adroddiad Blynyddol a'r Strategaeth.
- ystyried y posibilrwydd o weithio gyda chanolfannau awyr agored lleol i elwa o'u
harbenigedd.
- angen annog mwy o bobl ifanc i gymryd rhan mewn cynlluniau.
- cadarnhaodd y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu bod yr Awdurdod yn darparu
adnoddau addysgol ar gyfer ysgolion.
- sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen i drafod y Strategaeth yn fwy manwl.
PENDERFYNWYD
1. nodi'r Adroddiad Blynyddol a'r Strategaeth Ddysgu a chymeradwyo'r
rhaglen ar gyfer 2018-19.
2. sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen Addysg i weithio gyda swyddogion i
ddatblygu a thrafod y Strategaeth yn fwy manwl. Penodwyd yr Aelodau fel
a ganlyn: Cyng Wyn Elis-Jones, Judith Humphreys; Ms. Tracey Evans, Ms. Elinor
Gwyn, Mr. Neil Martinson.

13.

Adroddiad Blynyddol - Y Strategaeth Gyfathrebu
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu i ddiweddaru'r
Aelodau.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu yr Adroddiad Blynyddol
a'r Strategaeth a ystyriodd yr Aelodau hwn yn fanwl. Gwnaeth yr Aelodau'r sylwadau
canlynol: - cytunodd yr aelodau ei fod yn faes heriol iawn.
21

-

mae angen bod yn glir ynghylch yr amcanion busnes.
nododd yr aelodau y diffyg adnoddau gan gynnwys staff.
mae angen sicrhau bod y delweddau a ddefnyddir yn y Ddogfen Strategaeth yn
rhoi'r neges gywir o ran diogelwch ac ati.
angen datblygu ymhellach y defnydd o wirfoddolwyr a chyfryngau cymdeithasol.
sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen i gynorthwyo swyddogion gyda'r gwaith hwn.

PENDERFYNWYD
1. nodi'r Adroddiad Blynyddol a'r Strategaeth Gyfathrebu a chymeradwyo'r
rhaglen ar gyfer 2018-19
2. sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen Cyfathrebu i weithio gyda swyddogion i
ddatblygu a thrafod y Strategaeth yn fwy manwl. Penodwyd yr Aelodau fel
a ganlyn: - Cyng Ifor Glyn Lloyd; Ms. Tracey Evans, Ms. Elinor Gwyn, Mr.
Neil Martinson.
14.

Adroddiadau'r Gweithgorau
Cyflwynwyd – Adroddiadau cyfarfodydd y Gweithgor Aelodau a gynhaliwyd ar 23
Mai a 4 Gorffennaf 2018.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiadau.

15.

Seminar Aelodau Cymru: 5ed - 6ed Tachwedd 2018
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Cyflwynwyd – Rhoddodd y Prif Weithredwr ddiweddariad llafar i'r Aelodau ar
drefniadau ar gyfer y Seminar Aelodau Cymru sydd i ddod.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad, er gwybodaeth.

16.

Cyfarfodydd Sefydliadau eraill
Cyflwynwyd – Adroddiadau llafar ar gyfarfodydd diweddar sefydliadau y bu'r
Aelodau yn eu mynychu fel cynrychiolwyr yr Awdurdod.
Cyng Alwyn Gruffydd
Cynhadledd Gynllunio Cymru
- cynhelir adolygiad o NCT 15 ym mis Ionawr 2019.
Cynhadledd Gynllunio, Llandudno
– roedd y trafodaethau wedi canolbwyntio ar yr economi / toriadau ariannol
Fforwm Strategol Rhaglen Ynys Ynni
- yn dal i ddisgwyl cadarnhad o ran diogelwch ariannol y cynllun. Rhagwelir
y byddai Wylfa newydd yn cael ei adeiladu o fewn dwy flynedd. Roedd
Mathew Clark bellach wedi gadael ei swydd a phenodwyd Chris Bowbrick
i'r swydd wag.
Dadgomisiynu Trawsfynydd
- mae'r dechnoleg yn dal i gael ei datblygu.
Ms. Tracey Evans
Cynhadledd Europarc 2018
- roedd angen ysbrydoli pobl ifanc. Roedd diffyg pobl ifanc ar yr Awdurdod.
- lansiwyd maniffesto ieuenctid newydd yn y Gynhadledd.
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rhoddir cyflwyniad i'r Aelodau yng nghyfarfod yr Awdurdod ym mis
Rhagfyr.

Mr. Owain Wyn
Partneriaeth Biosffer Dyfi
- roedd Dr. Iolo ap Gwynn wedi camu i lawr fel Cadeirydd.
- roedd y Bartneriaeth wedi derbyn tystysgrif Statws 10 mlynedd Statws
UNESCO.
Pen Llyn a’r Sarnau
- cytunwyd ar Gynllun Gweithredu ar gyfer y 3 blynedd nesaf.
- roedd problemau wedi codi o ran diffyg rheolaeth yn Lagwn Morfa Gwyllt
oherwydd ansicrwydd perchnogaeth.
- roedd grŵp o wirfoddolwyr yn rhan o gynllun a oedd yn helpu i gael
gwared â sbwriel o draeth Criccieth.
- Roedd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gweld cip o siarc Angel ym Mhenllyn.
PENDERFYNWYD diolch i'r Aelodau a nodi'r adroddiadau.
17.

Yr Her Ariannol 2018/19 – 2019/20
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Weithredwr i adolygu'r cynllun ariannol dwy
flynedd mabwysiedig yn ffurfiol.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad ac amlinellodd y prif
bwyntiau. Dywedodd y dylid ystyried adfer y gyllideb ar hyn o bryd fel "hwb ariannol".
Yn codi ar hynny, cadarnhaodd y Prif Swyddog Cyllid ei gefnogaeth i'r cynnig fel yr
amlinellir yn adroddiad y Prif Weithredwr.
PENDERFYNWYD
1. nodi'r adroddiad ac adolygu'r cynllun ariannol dwy flynedd a
fabwysiadwyd.
2. cynnal targedau cynhyrchu incwm ar gyfer y ddwy flynedd nesaf fel y
nodwyd yn y cynllun ariannol dwy flynedd.
3. adolygu costau lleihau / camau effeithlonrwydd fel y nodwyd ym
mharagraff 5.2 y papur hwn.
4. dileu'r targed ariannol ar gyfer ailstrwythuro ac ail-osod strwythur staff yr
Awdurdod o'r cynllun ariannol dwy flynedd.
5. Cytuno i ystyried yr adroddiad rhan-dau ar yr Agenda.

18.

Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972: Eithrio rhag datgelu dogfennau
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn gofyn
am gymeradwyaeth yr Awdurdod i eithrio'r adroddiad dilynol.
PENDERFYNWYD bod yr adroddiad "Adolygiad Her Ariannol 2018/19 - 2019/20
o'r Cynllun Ariannol Dwy Flynedd: Goblygiadau Staffio" wedi'i heithrio rhag
cael ei datgelu am y rhesymau a amlinellir.

19.

Yr Her Ariannol 2018/19 - 2019/20 Adolygiad o'r Cynllun Ariannol Dwy Flynedd:
Goblygiadau Staffio
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Weithredwr i adolygu'r cynllun ariannol dwy
flynedd mabwysiedig yn ffurfiol: Goblygiadau staffio.
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Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad ac amlinellodd y prif
bwyntiau.
Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad yn fanwl.
PENDERFYNWYD
1.
nodi'r adroddiad ac awdurdodi symud y camau gweithredu o'r cynllun
ariannol dwy flynedd fel yr amlinellir ym mharagraff. 2.1 o'r adroddiad.
2.
gweithio gyda'r swyddogion dan sylw i esblygu eu rolau o fewn yr
Awdurdod.

Daeth y cyfarfod i ben am 13.00
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
DYDD MERCHER 17 HYDREF 2018
Mr. Owain Wyn (Cadeirydd) (Llywodraeth Cymru)
PRESENNOL:
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd
Cyng Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys,
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams;
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyng Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd;
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Ceri Stradling;
Swyddogion
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. E. Roberts, Mrs J. Worrall,
Mrs. A. Gaffey.
1.

Ymddiheuriadau
Cyng Freya Bentham, Philip Capper; Ms. Elinor Gwynn, Mr. Neil Martinson;
Mr. D.L. Edwards, Swyddog Adran 151.

2.

Datgan Diddordeb
Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Ddiddordeb Personol mewn perthynas ag unrhyw
eitem.

3.

Ail strwythuro Staff APCE
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Weithredwr i ystyried a chymeradwyo cynigion ar
gyfer Strwythur Staff yr Awdurdod.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr ei adroddiad yn argymell bod yr
Aelodau'n cefnogi'r cynigion ac yn dod ag amser anodd i'r Awdurdod a'i staff i ben.
Cadarnhaodd fod staff yr Awdurdod yn awyddus i'r mater hwn gael ei gwblhau heb
oedi pellach, a'u bod yn ymwybodol o'r angen i newid arferion gweithio / strwythurau
staff cyfredol er mwyn bodloni'r nodau lles a amlinellwyd yn y Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.
Bu'r Aelodau'n ystyried yr adroddiad yn fanwl ac fe wnaethant y sylwadau canlynol:- mae papur blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Ardaloedd o Harddwch
Naturiol Eithriadol a Pharciau Cenedlaethol "Gwerthfawr a Chydnerth", bellach
yn rhoi cyfeiriad strategol i'r Awdurdod.
- nid oedd rhai Aelodau o blaid y Gwasanaeth Ymgysylltu newydd fel y'i
cyflwynwyd ac o'r farn y dylai'r swyddogaeth gynllunio strategol barhau o fewn y
gwasanaeth cynllunio. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir, yn ei
farn ef, bod symud y Cynllun i ffwrdd o'r gwasanaeth cynllunio wedi ei gwneud yn
fwy arwyddocaol i'r Parc Cenedlaethol yn ei gyfanrwydd a bod y ddogfen bellach
yn fwy cynhwysol. Derbyniodd yr aelodau'r farn hon.
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-

-

-

-

-

yn gyffredinol, roedd yr Aelodau yn cefnogi'r cynigion fel y’i hamlinellwyd, ond
gofynnodd am sicrwydd y byddai Penaethiaid Gwasanaethau yn cwrdd yn
rheolaidd. Cadarnhaodd y swyddogion bod cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob 4
wythnos.
Bu'r Aelodau'n trafod lefelau staffio yn y Gwasanaeth Cadwraeth, Coetiroedd ac
Amaethyddiaeth. Roedd yr adran hon yn gyfrifol am gyflawni prosiectau mawr ac
archwilio effeithiau Brexit ar yr Awdurdod. Dywedodd y swyddogion, yn dilyn
trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru, eu bod wedi cael sicrwydd nad oedd
disgwyl i'r Awdurdod gyflawni mwy nag y mae ar hyn o bryd
Trafododd yr Aelodau yr angen i ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth i'r staff a'r
aelodau yn dilyn y newid mewn diwylliant ac arferion gwaith. Cadarnhaodd y Prif
Weithredwr fod gweithdy wedi'i hwyluso ar gyfer staff ac aelodau yn cael ei
drefnu yn y Flwyddyn Newydd, i ddechrau ystyried elfennau o'r ddogfen
"Gwerthfawr a Chydnerth" a hefyd i ail-ffocysu a datblygu patrymau gweithio
newydd.
nododd Aelod bryderon bod ymateb staff i'r ymgynghoriad yn fach iawn.
Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol fod llawer o staff yr
Awdurdod wedi ymateb trwy eu Hundebau Llafur a / neu Grwpiau Cynrychiolwyr
Staff
Ystyriodd yr Aelodau ymateb y Swyddog Adran 151 i e-bost Mr. Neil Martinson, a
nododd nad oedd arbedion yn cael eu nodi pan oedd yr Awdurdod eisoes wedi
edrych ar opsiynau dull gweithredu gwasanaeth a rennir. Un rheswm efallai yw
achos bod y cyflogau yn is yn Eryri
Cytunodd yr aelodau a'r swyddogion mai gweithio mewn partneriaeth oedd y
ffordd ymlaen ac er bod yr Awdurdod ar hyn o bryd yn gweithio gyda'r Parciau
Cenedlaethol eraill yng Nghymru yn anffurfiol, roedd lle i wella.
roedd hefyd angen nodi beth yw'r gallu i'r Awdurdod ymgymryd â'i brosiectau ei
hun dros y blynyddoedd nesaf, naill ai'n fewnol neu drwy eu prynu i mewn.
Cytunodd y Prif Weithredwr, a chadarnhaodd fod y mater ar Agenda Parciau
Cenedlaethol Cymru i'w ystyried p'un a ddylid comisiynu hyn neu ddim.

PENDERFYNWYD
1.
nodi'r adroddiad.
2.
mabwysiadu'r cynigion yn ffurfiol fel yr amlinellir yn Adran 6 o'r
adroddiad.
Gwasanaethau Cynllunio:





Uno Rheoli Datblygu a Pholisi Cynllunio i un gwasanaeth.
Trosglwyddo cyfrifoldeb am Adeiladau Rhestredig a Chaniatâd Ardal
Gadwraeth i'r gwasanaeth hwn (gan gynnwys un swyddog).
Mireinio swydd ddisgrifiadau swyddogion polisi, chydymffurfiaeth a
chynllunio ac asesu integreiddio dyletswyddau i wella cydnerthedd.
Penodi swydd Pennaeth Gwasanaeth yn unol â’r drefn sydd wedi ei
fabwysiadu ar gyfer penodi yn dilyn ail-strwythuro.

Gwasanaeth Cadwraeth, Coetiroedd ac Amaethyddiaeth:
 Cadw'r gwasanaeth.
 Rheoli Adnoddau Naturiol a rheoli tir ôl-BREXIT i fod yn ffocws ar gyfer y
gwasanaeth a rheoli'r prosiectau ymrwymedig presennol yn barhaus.
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Gwasanaeth Wardeinio:
 Integreiddio polisi mynediad strategol i swyddogaeth ymgysylltu'r
Awdurdod
 Cadw gweithlu ystadau yn y gwasanaeth wardeinio
 Cadw dau dîm warden o fewn y gwasanaeth.
 Recriwtio swydd Pennaeth Gwasanaeth yn unol â’r Polisi Recriwtio sydd
wedi ei fabwysiadu gan yr Awdurdod.
Gwasanaeth Treftadaeth Ddiwylliannol:
 Ehangu cylch gwaith y Gwasanaeth i gynnwys prosiectau Treftadaeth
Ddiwylliannol sy'n cyfrannu at bwrpas y Parc Cenedlaethol.
 Trosglwyddo cyfrifoldeb am Ganiatâd Adeilad Rhestredig a Chaniatâd
Ardal Gadwraeth i'r Gwasanaeth Cynllunio.
 Darparu ffocws ar gyfer prosiectau treftadaeth a CTL
 Cadw swyddogaeth archeolegol o fewn y gwasanaeth
 Trosglwyddo cyfrifoldeb dros yr Ysgwrn i'r gwasanaeth
 Mynd i’r afael â materion adnoddau tymor canolig o fewn y gwasanaeth (o
danwariant) trwy ymgysylltu â swyddog prosiect dros y tymor canolig.
 Recriwtio swydd Pennaeth Gwasanaeth yn unol â’r Polisi Recriwtio sydd
wedi ei fabwysiadu gan yr Awdurdod.
Ymgysylltu:
 Integreiddio'r Gwasanaethau Partneriaeth a Chyfathrebu ac Addysg,
 Darparu ffocws corfforaethol ar gyfer Addysg, Gwirfoddoli ac Iechyd a Lles
o fewn y gwasanaeth a darparu cefnogaeth ar draws yr Awdurdod ar
faterion o'r fath.
 Integreiddio gwaith polisi Mynediad strategol i'r tîm ac unioni'r gwaith
mynediad gyda Chynllun Rheoli'r Parc.
 Penodi swydd Pennaeth Gwasanaeth yn unol â’r drefn sydd wedi ei
fabwysiadu ar gyfer penodi yn dilyn ail-strwythuro.
Plas Tan Y Bwlch:
 I Fwrdd Plas ystyried y strwythur staff yn y Plas mewn i sicrhau fod y Plas
yn cyrraedd ei dargedau.
Gwasanaethau Corfforaethol:
 Adolygu'r gwasanaethau hyn wrth i gyfleoedd ganiatáu.

Daeth y cyfarfod i ben am 11.40
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
DYDD MERCHER 12 RHAGFYR 2018
Mr. Owain Wyn (Cadeirydd) (Llywodraeth Cymru)
PRESENNOL:
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd
Cyng Freya Bentham, Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes,
Judith Humphreys, Edgar Owen, Elfed Roberts, Gethin Williams;
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis Jones;
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Ms. Elinor Gwynn, Mr. Neil Martinson,
Mr. Ceri Stradling;
Swyddogion
Mr. Emyr Williams, Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mr. Dafydd Edwards,
Mr. Emyr Roberts, Ms. Helen Pye, Mrs. Anwen Gaffey.
Ymddiheuriadau
Cyng Ifor Glyn Lloyd, John Pughe Roberts.
1. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd
(i)
Mynegodd y Cadeirydd ddymuniadau gorau am wellhad llwyr a buan i Mr.
Dewi Roberts, Uwch Dechnegydd Cynllunio'r Awdurdod, oedd wedi cael
llawdriniaeth trawsblannu yn ddiweddar.
(ii)
Ailstrwythuro - Cynghorodd y Cadeirydd ar ddau benodiad diweddar:- Ms. Naomi Jones, Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol
- Mr. Adam Daniel, Pennaeth y Gwasanaeth Wardeinio a Mynediad
(iii)
Mynegodd y Cadeirydd, ar ran yr Aelodau, longyfarchiadau i Ms. Naomi Jones
ar enedigaeth ddiweddar ei mab, Gronw Pwyll.
(iv)
Cynllun Datblygu Lleol Eryri
Cynghorodd y Cadeirydd fod yr Awdurdod bellach wedi derbyn adroddiad yr
Arolygydd ac y byddai'r Cynllun newydd yn cael ei gyflwyno i gyfarfod yr
Awdurdod ar 6 Chwefror 2019, i'w fabwysiadu.
2.

Hawl i'r Cyhoedd Holi
Hysbyswyd yr Aelodau na dderbyniwyd unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd.

3.

Datgan Diddordeb
Ni wnaed unrhyw Ddatganiad o Ddiddordeb Personol mewn perthynas ag unrhyw
eitem.

4.

Cofnodion
Yn ddarostyngedig bod y cofnodion dyddiedig 28 Medi 2018 yn cael eu cywiro fel eu
bod yn darllen, "Eitem 16 - roedd Partneriaeth Biosffer Dyfi wedi dechrau'r adolygiad
biosffer fel rhan o'u hail-gais am statws UNESCO am 10 mlynedd arall", derbyniwyd
cofnodion cyfarfodydd yr Awdurdod a gynhaliwyd ar 28 Medi a 17 Hydref 2018 ac fe
arwyddodd y Cadeirydd hwy fel rhai cywir.
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5.

Materion ar gyfer Gwybodaeth sy'n deillio o'r cofnodion
Cofnodion dyddiedig 28 Medi 2018
Eitem 9 (b) - ISA 260 Archwiliad o'r Datganiadau Ariannol
1.
Trafodion Parti Perthynol - Nododd aelod bryderon nad oedd wyth cyn-aelod
wedi cwblhau eu ffurflenni "Datgelu Datganiadau". Dywedodd y Pennaeth
Cyllid mai mater gweithdrefnol oedd hwn, ac yn y dyfodol byddai'r Awdurdod
yn fwy rhagweithiol ac yn gofyn am y wybodaeth gan yr Aelodau yn
gynharach ac ati.
2.
Dwy Gofrestr Asedau Sefydlog - Dywedodd y Pennaeth Cyllid, ar ôl ystyried
yn briodol, ei fod wedi dod i'r casgliad mai defnyddio taenlen ar gyfer
cyfrifiadau prisio a dibrisiant ar gyfer tir ac adeiladau, tra nad oedd yn
ddelfrydol, oedd yr opsiwn mwyaf ymarferol. Trafodwyd hyn gydag arweinydd
y tîm archwilio a dyma hefyd oedd y dull sy'n cael ei ddefnyddio ym Mannau
Brycheiniog ac Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Arfordir Penfro, lle mae
pob cyfrifiad ased sefydlog ar daenlen ac mae tir ac adeiladau yn cael eu trin
ar wahân i offer, cerbydau ac ati. Er eglurder, lle'r oedd angen cysoni,
cyflawnwyd hyn gan y Pennaeth Cyllid.
Cofnodion dyddiedig 17 Hydref 2018
Eitem 3 - Ailstrwythuro Staff APCE
Gofynnodd yr Aelodau am gadarnhad cynnar o ddyddiad ar gyfer y gweithdy wedi'i
hwyluso ar gyfer staff ac aelodau. Dywedodd y Prif Weithredwr ei fod yn trefnu
cyfarfod i'r holl staff ym mis Ionawr ac y byddai gweithdy ar gyfer staff ac aelodau yn
cael ei drefnu yn ystod mis Chwefror / Mawrth 2019.

6.

Cofnod Gweithredu
Cyflwynwyd – Cofnod o gamau gweithredu strategol sy'n deillio o benderfyniadau a
wnaed yn ystod cyfarfodydd yr Awdurdod, er gwybodaeth ac i weithredu arnynt.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad a
dywedodd fod y Cofnod Gweithredu nawr yn cynnwys colofn sy'n nodi pa eitemau y
dylid eu tynnu oddi arni.
Cyfarfod Awdurdod 06.06.18
Eitem Gweithredu 13 - Adroddiad Blynyddol ar Weithgaredd Gwirioneddol Rheoli'r
Trysorlys 2017/18
Dywedodd y Prif Weithredwr, gan fod Llywodraeth Cymru wedi tanwario eto eleni, bod
cyfle i wneud cais am gyllid pellach wedi codi. Nid oedd natur funud olaf yr arian wedi
caniatáu digon o amser i swyddogion gyflwyno adroddiad i'r Aelodau a bod cais am
£180k wedi'i gyflwyno at ddibenion corfforaethol.
Eitem Gweithredu 20 - Llywodraethu Yr Ysgwrn
Mae’r weithred hon bellach wedi ei chwblhau ac fe ellid ei dynnu oddi ar y Cofnod
Gweithredu.
Cyfarfod yr Awdurdod 04.07.18
Eitem Gweithredu 5 - Llywodraethu Yr Ysgwrn
Mae’r weithred hon bellach wedi ei chwblhau ac fe ellie ei dynnu oddi ar y Cofnod
Gweithredu.
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Cyfarfod yr Awdurdod 26.09.18
Eitem Gweithredu 7 - Swyddi Gwag y Pwyllgor
Mae’r weithred hon bellach wedi ei chwblhau ac fe ellir ei dynnu oddi ar y Cofnod
Gweithredu.
Yn codi yn sgil hynny, cytunwyd y dylai swyddogion drefnu cyfarfod o'r Is-Grŵp Asedau
yn gynnar yn 2019.
Eitem Gweithredu 17 – Yr Her Ariannol 2018/19 – 2019/20
Mae’r weithred hon bellach wedi ei chwblhau ac fe ellir ei dynnu oddi ar y Cofnod
Gweithredu.
Eitem Gweithredu 19 – Yr Her Ariannol 2018/19 – 2019/20 Adolygiad o’r Cynllun
Ariannol Dwy Flynedd: Goblygiadau Staffio
Mae’r weithred hon bellach wedi ei chwblhau ac fe ellir ei dynnu oddi ar y Cofnod
Gweithredu.
Cyfarfod yr Awdurdod 17.10.18
Eitem Gweithredu 3 – Ail strwythuro Staff
Mae’r weithred hon bellach wedi ei chwblhau ac fe ellir ei dynnu oddi ar y Cofnod
Gweithredu.
PENDERFYNWYD
1. nodi'r Cofnod Gweithredu a dileu'r camau gweithredu fel yr amlinellir.
2. trefnu cyfarfod o'r Is-Grŵp Asedau yn gynnar yn 2019
7.

Archwiliad o Asesiad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri o Berfformiad 201718
Cyflwynwyd – Archwiliad o asesiad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri o berfformiad
2017-18, er gwybodaeth.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

8.

Rheoli'r Trysorlys - Adroddiad Interim 2018/19
Cyflwynwyd – Adroddiad llafar gan y Prif Swyddog Cyllid, er gwybodaeth.
Adroddwyd - Dywedodd y Prif Swyddog Cyllid bod adroddiad Rheoli'r Trysorlys yn
cael ei gyflwyno i'r Aelodau deirgwaith y flwyddyn. Ers y diweddariad diwethaf, nid
oedd unrhyw newidiadau mawr i'w hadrodd, ac roedd cronfeydd a buddsoddiadau'r
Awdurdod yn parhau i fod yn ddiogel.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad, er gwybodaeth.

9.

Cynllun Ariannol Tymor Canolig (CATC) 2019/20 – 2022/23
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Weithredwr ynghyd â'r Cynllun Ariannol Tymor
Canolig, i'w drafod a'i fabwysiadu.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Weithredwr y Cynllun Ariannol Tymor Canolig
(CATC) a rhoddodd gefndir i'r Aelodau ar y gyllideb a adferwyd, a ddisgrifiwyd gan y
Gweinidog fel hwb ariannol dwy flynedd.
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Amlinellodd y Prif Weithredwr y materion dan sylw a chadarnhaodd y Prif Swyddog
Cyllid ei bod yn arferol i'r Awdurdod gynnal adolygiad strategol o gronfeydd wrth
gefn nad oeddent wedi'u hymrwymo'n llawn bob blwyddyn bob mis Rhagfyr, fel y
gallai'r Awdurdod fynd i'r afael â newidiadau mewn dyraniad grantiau, chwyddiant ac
unrhyw ansicrwydd o ran cynhyrchu incwm. Trafododd yr aelodau a'r swyddogion yr
hyn a ganlyn: - Hysbyswyd yr aelodau nad oedd yr Awdurdod yn bwriadu gwneud unrhyw
fesurau torri costau pellach o'r Gronfa Risg Benodol ar hyn o bryd.
- dywedodd y Prif Weithredwr fod paragraff 5.2 Egwyddorion Gweithredu wedi eu
tynnu o'r Cynllun Corfforaethol, ond cytunodd i newid y 4ydd pwynt bwled i
ddarllen "Defnyddio cyfryngau digidol …….”.
- Cytunodd yr Aelodau fod angen brys i gael y buddsoddiad mewn cyfryngau
digidol yn iawn a thrafod rhinweddau ymgysylltu arbenigwyr i gynorthwyo'r
Awdurdod.
- Trafododd yr aelodau drafod sefydlu cronfa unwaith ac am byth ar gyfer y cyllid a
adferwyd i fynd i'r afael â chyfres o ofynion cyllido, megis talu am gyngor
arbenigol, atgyweiriadau i Hafod Eryri ac ati. Roedd yr Aelodau'n bryderus bod
Hafod Eryri a Phlas Tan y Bwlch yn cael eu cyfeirio atynt fel costau unwaith ac
am byth gan fod cyfrifoldeb cynnal a chadw parhaus.
- dywedodd y swyddogion fod yr Is-Grŵp Asedau wedi ystyried Cynllun Rheoli
Asedau'r Awdurdod yn y gorffennol a gallai'r Grŵp nawr gael y dasg o osod
rhaglen gynnal a chadw a buddsoddi a gwneud dyfarniad ynghylch yr hyn y mae
angen i'r Awdurdod ei wario, beth i'w werthu a beth i'w gynnal.
- bydd yr adolygiad blynyddol o gronfeydd wrth gefn yr Awdurdod, ar yr achlysur
hwn, yn manteisio ar y cyfle i ystyried natur strategol y cronfeydd wrth gefn yn
hytrach na dim ond lefel y cronfeydd wrth gefn a gedwir.
- dywedodd y Prif Swyddog Cyllid nad oedd cymharu cronfeydd wrth gefn gyda'r
ddau Awdurdod Parc Cenedlaethol arall yn ymarferol. Roedd y tri Pharc
Cenedlaethol yng Nghymru yn eithaf gwahanol gydag amrywiadau o ran
targedau cynhyrchu incwm, ac Eryri yn fwy seiliedig ar brosiectau na'r ddau arall
- Dywedodd swyddogion y bydd y Rhaglen Waith Gorfforaethol, sy’n rhoi cyfeiriad
strategol i’r Awdurdod, yn cael ei chyflwyno i'r Aelodau yn y gwanwyn. Bydd
angen ystyried y blaenoriaethau a amlinellir yn nogfen Llywodraeth Cymru
'Gwerthfawr a Chydnerth' ymhellach cyn eu hintegreiddio i’r Rhaglen Waith
Gorfforaethol a bydd gofyn i'r Aelodau gyfrannu yr adeg hynny.
PENDERFYNWYD
1. nodi’r adroddiad a sefydlu cronfa unwaith ac am byth i fynd i'r afael â
materion cyllid corfforaethol ar gyfer 2019/20.
2. Adolygu'r cronfeydd wrth gefn a gedwir gan yr Awdurdod yn ystod 2019.
3. mabwysiadu'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig fel dogfen weithredol.
4. nodi y bydd cyfarfod o'r Is-Grŵp Asedau yn cael ei drefnu yn gynnar yn
2019.
10.

Cyllideb Refeniw Sylfaenol 2019/20
Cyflwynwyd – Adroddiad y Prif Swyddog Cyllid er mwyn i'r Aelodau nodi'r Gyllideb
Sylfaenol fel y’i hamcangyfrifir ar gyfer 2019/20 ac i adolygu lefel balansau
cyffredinol a chronfeydd wrth gefn penodol yr Awdurdod.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad a'r cefndir. Hysbyswyd
yr aelodau y byddai adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i'r Awdurdod ym mis
Chwefror, yn dilyn yr adolygiad strategol o gronfeydd wrth gefn yr Awdurdod 2019.
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Yn codi ar hynny, ac mewn ymateb i gwestiwn gan Aelod, cytunwyd y byddai'r
Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yn cyflwyno adroddiad i gyfarfod o'r Pwyllgor
Perfformiad ac Adnoddau yn y dyfodol ar ddyrannu arian Adran 106 a glustnodwyd
yn benodol ar gyfer dibenion tai fforddiadwy.
PENDERFYNWYD
1.
nodi’r adroddiad a'r gyllideb sylfaenol a gynlluniwyd ar gyfer 2019/20 fel
yr amlinellir.
2.
cymeradwyo'r defnydd arfaethedig o'r gwarged o £301,647 yn 2019/20
fel y nodir ym mharagraff 2.2.
3.
cymeradwyo'r trosglwyddiadau fel yr amlinellwyd ym mharagraff 2.6.
4.
cymeradwyo lefelau prif gronfeydd wrth gefn yr Awdurdod yn y
cyfamser hyd nes y cynhelir yr adolygiad strategol yn gynnar yn 2019.
5.
aros am adroddiad ar ddyraniad cyllid Adran 106 i gyfarfod o'r Pwyllgor
Perfformiad ac Adnoddau yn y dyfodol.
11.

Diweddariad o'r Gyllideb 2018/19
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid i hysbysu aelodau o'r cyllidebau
diwygiedig ar gyfer 2018/19 ac adrodd ar drosglwyddiadau sylweddol. Hefyd,
rhoddodd yr adroddiad y wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau ar y cynnydd yn erbyn
cyllidebau refeniw a chyfalaf a'r sefyllfa ragamcannol derfynol ar gyfer y flwyddyn
ariannol. Gofynnwyd am gymeradwyaeth yr Aelodau hefyd am newid i reoliad
ariannol 3.2.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid yr adroddiad, sy'n crynhoi'r cyllidebau
refeniw a chyfalaf diwygiedig am saith mis cyntaf y flwyddyn ariannol, a darparodd
ragor o wybodaeth am y ffigurau manwl.
Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn:- Trafododd yr aelodau system archebu cwrs Plas Tan y Bwlch, a allai, mewn
gwirionedd gael ei rhoi yn ei lle mewn hanner diwrnod. Teimlai'r Aelodau y dylai'r
Awdurdod gomisiynu ymgynghorydd allanol i gynghori ar dechnoleg ddigidol, a
allai fod yn ddefnyddiol hefyd i'r tri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru. Cytunwyd
y dylai'r Pennaeth Busnes, Plas Tan y Bwlch drafod y mater ymhellach gyda Mr.
Martinson er mwyn elwa o'i arbenigedd.
- Trafododd yr aelodau ddiwygio rheoliad ariannol 3.2 sy'n ymwneud â
chymeradwyo trosglwyddiadau o hyd at £30,000, er mwyn caniatáu i'r Prif
Weithredwr a'r Prif Swyddog Cyllid, mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd,
gymeradwyo trosglwyddiadau o rhwng £30,000 a £100,000 gydag adroddiad yn
cael ei gyflwyno i'r Awdurdod, er gwybodaeth. Nododd yr Aelodau y byddai
trefniant o'r fath yn darparu'r hyblygrwydd angenrheidiol i swyddogion pan fydd
Llywodraeth Cymru yn cynnig arian ar fyr rybudd pan fo angen ei ddefnyddio cyn
diwedd y flwyddyn ariannol. Heb yr hyblygrwydd hwn, byddai cynnig o'r fath yn ei
gwneud yn ofynnol i'r Awdurdod gynnull ar frys, ac efallai na fydd hynny'n
ymarferol bob tro, a gallai arwain at yr Awdurdod yn methu â gwneud cais am
arian ychwanegol.
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Yn codi ar hynny, diolchodd y Cadeirydd i'r Tîm Rheoli a'r Tîm Cyllid am eu gwaith o
dan amgylchiadau eithriadol.
PENDERFYNWYD
1. nodi cynnwys yr adroddiad a chadarnhau'r camau arfaethedig.
2. cymeradwyo'r trosglwyddiad cyllideb (yn ôl-weithredol) fel yr amlinellir ym
mharagraff 5.3 yr adroddiad.
3. cytuno i'r newid i reoliad ariannol 3.2 ynghylch cymeradwyo
trosglwyddiadau gwerth rhwng £30,000 a £100,000 fel yr amlinellir ym
mharagraff. 5.4 yr adroddiad.
12.

Adolygiad ac Argymhellion ar gyfer Cronfa Eryri
Cyflwynwyd – Adroddiad gan Reolwr Partneriaethau'r Parc Cenedlaethol i adolygu
Cronfa Eryri a darparu argymhellion ar gyfer ei dyfodol.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Rheolwr Partneriaethau'r Parc Cenedlaethol yr
adroddiad a'r cefndir. Trafododd yr Aelodau gynigion ar gyfer y dyfodol fel a ganlyn:-

Roedd yr Aelodau'n fodlon bod yr Awdurdod wedi'i gynnwys yn y broses asesu a
dadansoddi flynyddol o fewn y fframwaith comisiynu, yn ogystal â nodi'r
blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.
rhoddodd Rheolwr Partneriaethau'r Parc Cenedlaethol resymau pam na hawlir
rhai prosiectau CAE a roddwyd (neu a ddyfarnwyd) arian cyllido iddynt e.e. efallai
bod prosiect yn rhan o gais arall a fu'n aflwyddiannus ac ati
Nododd yr Aelodau bryderon ynglŷn â llywodraethu wrth weinyddu'r gronfa hon.
Dywedodd y swyddogion fod Aelodau Fforwm Eryri yn ddarostyngedig i'r un
ddisgyblaeth ag aelodau'r Awdurdod a bod y gofynion o ran datgan diddordeb yn
eu lle. Byddai Rheolwr Partneriaethau'r Parc Cenedlaethol yn ailystyried materion
sydd a wnelo atebolrwydd / llywodraethu ac, er bod y fframwaith ar gyfer
gweinyddu'r gronfa wedi'i gytuno, yn ei addasu yn unol â hynny i sicrhau na fyddai
gwrthdaro buddiannau yn codi. Nododd yr aelodau fod gan y Prif Weithredwr y
gair olaf ar yr holl benderfyniadau sy'n cael eu gwneud gan Fforwm Eryri a gallant
ddod ag unrhyw fater ger bron yr Awdurdod i gael ei gadarnhau.

Diolchodd yr Aelodau i Reolwr Partneriaethau'r Parc Cenedlaethol am ei gwaith a
fydd, yn y dyfodol, yn cynorthwyo'r Awdurdod i ymestyn llaw a gweithio gyda'i
gymunedau lleol.
PENDERFYNWYD
1.
nodi’r adroddiad a chymeradwyo'r argymhelliad i addasu'r dull cyllido
tuag at Gronfa Eryri i un sy'n comisiynu prosiectau, fel y nodir yn Adran
3 yr adroddiad yn amodol for pryderon yr Aelodau, mewn perthynas â
llywodraethu ac atebolrwydd, yn cael sylw yn y ddogfen derfynol.
2.
bod y Gronfa Prosiectau Cymunedol Bach (a elwir yn "Gronfa
Gymunedol a Phrosiectau Gwirfoddolwyr" yn y dyfodol) yn cael ei
chadw a bod y gyllideb yn cael ei chynyddu i £10,000 y flwyddyn.
13.

Adroddiadau'r Gweithgorau
Cyflwynwyd – Adroddiadau cyfarfodydd y Gweithgor Aelodau a gynhaliwyd ar 5
Medi a 17 Hydref 2017.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiadau.
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14.

Cyfarfodydd Sefydliadau eraill
Cyflwynwyd – Adroddiadau llafar ar gyfarfodydd diweddar sefydliadau, yr oedd
Aelodau wedi eu mynychu fel cynrychiolwyr yr Awdurdod.
Mr. Owain Wyn
Partneriaeth Biosffer Dyfi
- Mae'r Bartneriaeth wedi dechrau ar adolygiad o'r biosffer er mwyn ail-ymgeisio
am statws UNESCO am 10 mlynedd arall. Cynhelir cyfarfod arall ym mis Ionawr
2019.
Cyng Alwyn Gruffydd
CLlLC – Llandudno
- roedd y trafodaethau wedi canolbwyntio ar yr economi, er roedd yn ymddangos
nad oedd y Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yn
flaenoriaeth i CLlLC.
PENDERFYNWYD diolch i'r Aelodau a nodi'r adroddiadau.

15.

Cofnodion
Cyflwynwyd y cofnodion a ganlyn er gwybodaeth:(1)
Cofnodion Cyfarfod Gweithredol Parciau Cenedlaethol y DU (NPUK) a
gynhaliwyd ar 25 Hydref 2017.
(2)
Cofnodion Cyfarfod Gweithredol Parciau Cenedlaethol Cymru a
gynhaliwyd ar 16 Mawrth 2018.
(3)
Cofnodion y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 7 Medi

16.

Cynhadledd Europarc 2018
Derbyniwyd - Adroddiad gwybodaeth a chyflwyniad sleidiau gan Ms. Tracey Evans a
oedd wedi mynychu Cynhadledd Europarc 2018 gyda Ms. Naomi Jones, Pennaeth
Cyfathrebu ac Addysg a Rhys Wheldon Roberts, Warden Cynorthwyol (Yr Wyddfa).
Roedd y Gynhadledd yn canolbwyntio ar gefnogi'r genhedlaeth nesaf a bu Steffan
Gwynn, a enillodd Ysgoloriaeth Geraint George yn flaenorol, yn rhan o'r tîm sy'n
gweithio ar y Maniffesto Ieuenctid Europarc cydweithredol, a lansiwyd yn y
Gynhadledd, i alluogi pobl ifanc i lunio sut maent yn byw, dysgu a gweithio mewn
cymunedau gwledig ac ardaloedd gwarchodedig.
Croesawodd yr Aelodau'r cyflwyniad a gwneud y sylwadau a ganlyn:Dylai Eryri gymryd y cyfle i fabwysiadu fframwaith y maniffesto a bod yn
enghraifft arweiniol i Barciau Cenedlaethol eraill.
Teimlai'r Aelodau bod angen iddynt ymgysylltu â staff yr Awdurdod yn y
dyfodol a byddai'r gweithdy ar y cyd arfaethedig ar gyfer staff ac Aelodau yn
mynd rhyw ffordd i fynd i'r afael â datgysylltiad o'r fath.
Gallai Fforwm Eryri sefydlu is-grŵp a chael "Ieuenctid" fel thema.
gofynnwyd i'r Prif Weithredwr ystyried defnyddio arian untro i sefydlu
fframwaith Maniffesto Ieuenctid yn Eryri
PENDERFYNWYD croesawu'r cyflwyniad ac aros am gopi o'r Maniffesto
Ieuenctid Europarc, a fydd yn cael ei ddosbarthu i’r Aelodau.

Dymunodd y Cadeirydd Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb a diolch i'r staff a'r
Aelodau am eu gwaith.
Daeth y cyfarfod i ben am 12.00
34

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
DYDD MERCHER 6 CHWEFROR 2019
Mr. Owain Wyn (Cadeirydd) (Llywodraeth Cymru)
PRESENNOL:
Aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd
Cyng Freya Bentham, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys,
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts;
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyng Philip Capper, Ifor Glyn Lloyd;
Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Ms. Elinor Gwynn, Mr. Ceri Stradling;
Swyddogion
Mr. Emyr Williams, Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mr. Dafydd Edwards,
Mr. Emyr Roberts, Mrs. Rebeca Jones, Mrs. Anwen Gaffey, Mrs. Sarah Roberts.
Ymddiheuriadau
Cyng Elwyn Edwards, Wyn Ellis Jones, Gethin Glyn Williams;
Mr. Neil Martinson.
1.
(1)
(2)

(3)

(4)

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd
Cadarnhaodd y Cadeirydd benodiad Mrs. Rebeca Jones fel Rheolwr Cynllunio
newydd yr Awdurdod. Dywedodd hefyd fod cyfweliadau ar gyfer y swydd Pennaeth
Ymgysylltu newydd yn cael eu cynnal ar 18 Chwefror 2019.
Dywedodd y Cadeirydd fod y cyfarfod gyda staff yr Awdurdod bellach wedi'i aildrefnu
ar y 12 Chwefror 2019 ac y byddai cyfarfod pellach i Staff ac Aelodau i ystyried
dogfen flaenoriaethau Llywodraeth Cymru, “Gwerthfawr a Chydnerth”, yn cael ei
drefnu maes o law.
Adroddodd y Cadeirydd ar ailstrwythuro diweddar Llywodraeth Cymru yn dilyn
penodi'r Gwir Anrh. Anrhydeddus. Mark Drakeford AC yn Brif Weinidog Cymru.
- wrth newid terminoleg, gelwir aelodau'r cabinet bellach yn weinidogion yn hytrach
nac ysgrifenyddion.
- Penodwyd Hannah Blythyn yn Ddirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol,
er, fe fydd yn dal i fod yn gyfrifol am y Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o
Harddwch Naturiol Eithriadol.
- bydd materion cynllunio yn gyfrifoldeb un ai i'r Gweinidog dros Dai a Llywodraeth
Leol, Julie James AC, neu ei dirprwy, Hannah Blythyn AC. Roedd hyn yn aneglur
ar hyn o bryd.
- Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig fydd yn
gyfrifol am Gyfoeth Naturiol Cymru o hyd gyda Thîm Tirweddau newydd yn cael
ei greu
- dywedodd y Cadeirydd a'r Prif Weithredwr yn y dyfodol y gall fod llai o gyfleoedd
i'r Parciau Cenedlaethol elwa o lithriad cyllideb Llywodraeth Cymru.
dywedodd y Cadeirydd fod y swydd wag a adawyd gan Fiona Howie, cyn Brif
Weithredwr yr Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol bellach wedi'i llenwi a bod
disgwyl cyhoeddiad cyn bo hir.
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(5)

(6)
(7)

cynghorodd y Cadeirydd ar ddau lythyr a dderbyniwyd yn ddiweddar:i. llythyr gan Lesley Griffiths AC ar ddarparu sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn
2030, a
ii. llythyr gan Mr. John Bader, Cadeirydd y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth
Ariannol, yn gofyn am gyfarfod gydag Aelodau a Swyddogion i drafod y
fframwaith Lwfansau Aelodau. Yn codi wedi hynny, cytunodd yr Aelodau i
gyfarfod â'r Panel ar ddyddiad cyfleus i bawb.
Atgoffwyd yr aelodau y bydd Eryri yn llywyddu Seminar Aelodau Cymru ym Mhlas
Tan y Bwlch ar y 12fed a'r 13eg o Dachwedd 2019.
Mynegodd y Cadeirydd, ar ran yr Aelodau, ddymuniadau pen-blwydd i Mr. Gerald
Williams, Yr Ysgwrn, ar ei ben-blwydd yn 90 oed.

2.

Hawl i’r Cyhoedd Holi
Hysbyswyd yr aelodau nad oedd unrhyw gwestiynau wedi dod i law gan y cyhoedd.

3.

Datgan Diddordeb
Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Fuddiant Personol mewn perthynas ag unrhyw
eitem.

4.

Cofnodion
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod yr Awdurdod a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2018 ac fe
lofnododd y Cadeirydd hwy fel rhai cywir.

5.

Materion er Gwybodaeth yn codi o'r cofnodion
Nid oedd unrhyw faterion yn codi.

6.

Cofnod Gweithredu
Cyflwynwyd - Cofnod o gamau strategol yn deillio o benderfyniadau a wnaed yn
ystod cyfarfodydd yr Awdurdod, er gwybodaeth ac i'w gweithredu.
Cyfarfod yr Awdurdod 12.12.18
Cam Gweithredu Eitem 6 - Cofnod Gweithredu
Roedd y cam gweithredu hwn bellach wedi’i gwblhau a gellid ei ddileu o’r Cofnod
Gweithredu.
Cam Gweithredu 9 - Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2019/20 – 2020/2023
Roedd y cam gweithredu hwn bellach wedi’i gwblhau a gellid ei ddileu o’r Cofnod
Gweithredu.
Cam Gweithredu 16 – Cynhadledd Europarc 2018
Roedd y cam gweithredu hwn bellach wedi’i gwblhau a gellid ei ddileu o’r Cofnod
Gweithredu.
PENDERFYNWYD nodi'r Cofnod Gweithredu a dileu'r camau a amlinellwyd.

7.

Swyddfa Archwilio Cymru - Llythyr Archwilio Blynyddol 2017/18
Cyflwynwyd - Llythyr Archwilio Blynyddol 2017/18, er gwybodaeth.
Adroddwyd - Cyflwynwyd y Llythyr Archwilio Blynyddol ar ran Swyddfa Archwilio
Cymru.
PENDERFYNWYD nodi cynnwys y Llythyr Archwilio Blynyddol 2017/18.
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8.

Cyllideb yr Awdurdod ac Ardoll ar Awdurdodau Cyfansoddol 2019/2020
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid yn gofyn am gymeradwyaeth i
gyllidebau refeniw a chyfalaf 2019/20 ac awdurdod i godi ardollau ar awdurdodau
cyfansoddol yn seiliedig ar grant dangosol Llywodraeth Cymru.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid ei adroddiad a llythyr Llywodraeth
Cymru yn hysbysu'r Awdurdod o'i grant refeniw dangosol ar gyfer 2019/20 (Atodiad
1). Cadarnhaodd y Prif Swyddog Cyllid fod yr adroddiad yn cynnwys yr addasiad i’r
targed arbedion ar gyfer 2018/19 fel yr adroddwyd i gyfarfod y Gweithgor Aelodau
ym mis Ionawr 2019 (Atodiad 2). Hefyd, gofynnwyd i'r Aelodau nodi cywiriad i
baragraff 5.1 yr adroddiad a ddylai gofnodi“…… o gronfeydd wrth gefn yr Awdurdod”
ac nid “i”
Yn codi yn sgil hynny, trafododd yr Aelodau a'r Swyddogion y rhaglen gwariant
cyfalaf a'r cyfle i Aelodau ddylanwadu ar raglen waith yr Awdurdod yn y dyfodol, a
fydd yn seiliedig ar flaenoriaethau Llywodraeth Cymru fel yr amlinellir yn y ddogfen
“Gwerthfawr a Chydnerth”.
PENDERFYNWYD
1. nodi cynnwys yr adroddiad a'r llythyr.
2. cymeradwyo cyllidebau refeniw a chyfalaf 2019/20.
3. awdurdodi codi ardollau ar y ddau gyngor cyfansoddol i gyfanswm o
£1,248,420 yn unol â pharagraff 6.3 o adroddiad y Prif Swyddog Cyllid.

9.

Strategaeth Gyfalaf 2019/20
Cyflwynwyd - Adroddiad y Prif Swyddog Cyllid i gymeradwyo'r Strategaeth Gyfalaf ar
gyfer 2019/20 a'r argymhellion yn ymwneud â'r Cod Darbodus.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad a rhoddodd fanylion
pellach ar y Strategaethau Benthyca a Buddsoddi.
Yn codi wedi hynny, trafododd yr Aelodau a'r Swyddogion y canlynol yn fanwl:- Bydd yr Aelodau'n cymryd rhan wrth osod strategaeth gyfalaf yr Awdurdod cyn
cyflwyno'r adroddiad blynyddol ym mis Chwefror.
- dywedodd y Prif Swyddog Cyllid nad oedd gan yr Awdurdod unrhyw brydlesi
ariannol ar hyn o bryd, ond y gallai fod ganddo yn y dyfodol. Byddai asesiad
pellach yn cael ei gynnal ymhen 12 mis.
- Trafododd yr Aelodau a'r Swyddogion rwymedigaethau pensiwn yr Awdurdod a'r
trefniadau sydd ar waith i fynd i'r afael â diffyg y gronfa bensiwn.
- para. 3.10 - Eglurodd swyddogion fod peiriannau talu ac arddangos yr Awdurdod
wedi'u clymu i'r system feddalwedd hon.
- Trafododd yr Aelodau a'r swyddogion fuddsoddiadau moesegol ac amgylcheddol.
Dywedodd y Prif Swyddog Cyllid, er nad oedd yr Awdurdod yn buddsoddi mewn
ecwiti, bod sefyllfa'r Awdurdod fel corff cyhoeddus wedi'i gyfyngu, gan mai lefel yr
elw oedd y brif ystyriaeth.
PENDERFYNWYD
1.
nodi nad oedd unrhyw fwriad i fenthyca arian at ddibenion cyfalaf, ond
argymhellwyd y cyfyngiadau isod ar lefel ddarbodus fel mesur
rhagofalus rhag ofn y byddai argyfwng neu angen gwariant ar fyr
rybudd.
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2.
3.
4.

5.

10.

cymeradwyo'r Terfyn Benthyca Awdurdodedig presennol o £500,000 ar
gyfer 2019/20, a Ffin Weithredol o £100,000.
na ddylid gosod cyfyngiad ar y gyfran o log sy'n daladwy ar gyfradd
amrywiol.
mabwysiadu'r Strategaeth Benthyca Cyfalaf ar gyfer 2019/20 fel yr
amlinellwyd ym mharagraff 3.3 yr adroddiad, a nodi'r cynnwys sy'n
ymwneud â'r Cod Darbodus (gweler y tablau o dan baragraffau 2.2, 3.3 a
pharagraff 7.1 o'r adroddiad).
mabwysiadu'r Strategaeth Fuddsoddi ar gyfer 2019/20 fel yr amlinellwyd
ym mharagraffau. 3.5 i 3.14 o'r adroddiad, a nodi'r sefydliadau a restrir
ym mharagraff 3.7.

Adolygiad o Gronfeydd Wrth Gefn yr Awdurdod
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid i gyflwyno fframwaith cronfeydd
wrth gefn newydd ar gyfer cymeradwyaeth yr Awdurdod.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad a'r fframwaith newydd
arfaethedig fel y cytunwyd gan yr Aelodau yn eu cyfarfod o'r Gweithgor ar 23 Ionawr
2019. Cadarnhaodd y Prif Swyddog Cyllid y gallai'r Aelodau adolygu lefel y
cronfeydd wrth gefn ar unrhyw adeg, ac, yn y dyfodol, bydd adroddiad ar lefel y
cronfeydd wrth gefn yn cael ei gyflwyno i'r Gweithgor Aelodau ym mis Hydref bob
blwyddyn, ac fe ddylid gwybod bryd hynny beth fydd y ffigur ar gyfer y setliad
ariannol.
PENDERFYNWYD
1.
cymeradwyo'r fframwaith newydd arfaethedig ar gyfer Cronfeydd Wrth
Gefn yr Awdurdod.
2.
y bydd Gweithgor yr Aelodau yn ystyried lefelau'r cronfeydd wrth gefn
bob mis Hydref cyn cyflwyno'r adroddiad blynyddol i'r Awdurdod ym
mis Rhagfyr.

11.

Proffil Risg yr Awdurdod
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i
ddiweddaru'r Aelodau ar Broffil Risg yr Awdurdod.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad
a'r gofrestr risg, ac fe ystyriodd yr Aelodau hon yn fanwl.
Yn codi yn sgil hynny, gwnaeth yr Aelodau'r sylwadau canlynol:trafodwyd y risgiau a'r heriau yn sgil y prosiectau partneriaeth CTL a
phrosiectau LIFE. Roedd yr aelodau'n teimlo y dylid achredu Swyddogion
Rheoli Prosiect, gan gofio'r risgiau dan sylw. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y
bydd Pecyn Cymorth Rheoli Prosiect yn cael ei gyflwyno i Weithgor Aelodau.
Cytunodd yr Aelodau y gellid dileu'r tri risg (a amlinellir ym mharagraff.1.5 yr
adroddiad) ac y dylid eu nodi fel rhai sydd wedi'u lleihau ac i'w symud oddi ar
y gofrestr.
Argymhellodd yr Aelodau y dylid cofnodi “morâl staff” fel risg ychwanegol ar
Gofrestr Risg yr Awdurdod.
PENDERFYNWYD
1.
nodi'r adroddiad.
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2.
12.

yn ddarostyngedig bod y gofrestr yn cael ei diwygio fel yr amlinellwyd
uchod, cymeradwyo Proffil Risg yr Awdurdod fel y'i cyflwynwyd.

Materion National Parks UK
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Weithredwr i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r
Aelodau am y datblygiadau ac i ystyried diddymu NPUK Ltd.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a'r cefndir.
Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth fanwl i'r adroddiad a gwnaethant y sylwadau
canlynol:- Hysbyswyd yr Aelodau bod rhai o Barciau Cenedlaethol Lloegr wedi dewis peidio
â bod yn rhan o'r endid elusennol oherwydd pryderon ynghylch yr effaith andwyol
bosibl ar elusennau lleol. Roedd y Prif Weithredwr yn obeithiol y gallent ymuno yn
y dyfodol.
- Gofynnodd yr Aelodau a oedd swyddogion hefyd wedi ystyried y safbwynt
rhyngwladol. Dywedodd y swyddogion fod Eryri yn rhan o Ffederasiwn Europarc
a'i fod hefyd wedi'i gefeillio â Pharc Cenedlaethol Triglav, Slofenia.
- nododd Aelod nad oedd yr iaith Gymraeg yn ystyriaeth i Barciau Cenedlaethol y
DU yn y gorffennol.
- Roedd yr Aelodau o blaid gwella cydweithio ac yn cytuno â'r cynnig i gomisiynu
gwaith ar “gyfathrebu a marchnata”, dros gyfnod o dair blynedd, am gost o
£6,800 y.f. i Eryri.
- cytunodd y Prif Weithredwr i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau.
PENDERFYNWYD
1.
nodi'r cynnydd o ran sefydlu endid elusennol; ac i Gadeirydd yr
Awdurdod a'r Prif Weithredwr gytuno ar enwebiad neu ail enwebiad ar
gyfer Ymddiriedolaeth Elusen.
2.
nodi'r sefyllfa mewn perthynas â'r Bartneriaeth Parciau Cenedlaethol.
3.
cefnogi'r cydweithio arfaethedig rhwng y 15 Parc Cenedlaethol a
chefnogi'r “cyfeiriad teithio” o ran y llywodraethu diwygiedig. Cytunodd
yr Aelodau i'r cynnig i gomisiynu gwaith ar “gyfathrebu a marchnata”
dros gyfnod o dair blynedd am gost amcangyfrifedig o £6,800 y.f. i'r
Awdurdod.
4.
parhau gyda NPUK Ltd am y tro.
5.
y dylai Aelodau gael diweddariadau rheolaidd.

13.

Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Rheolwr Cynllunio i fabwysiadu Cynllun Datblygu
Lleol Eryri 2016-2031 yn ffurfiol.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Rheolwr Cynllunio yr adroddiad a Chynllun Datblygu Lleol
Eryri 2016-2031. Nododd yr Aelodau y mân newidiadau i'r Cynllun a'r camau nesaf.
Manteisiodd y Cadeirydd ar y cyfle i longyfarch y Rheolwr Cynllunio a'i thîm am eu
gwaith yn cyflwyno'r adolygiad byr cyntaf yng Nghymru ar amser ac o fewn y
gyllideb. Diolchodd y Cadeirydd hefyd i Rhian Randall, y Swyddog Rhaglen, am ei
gwaith.
PENDERFYNWYD mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Eryri ar ei ffurflen
gyflawn (Atodiad 2) yn ffurfiol yn unol ag argymhellion yr Arolygydd, a'i
ddefnyddio, o hyn ymlaen, i reoli datblygiadau newydd yn y Parc Cenedlaethol.
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14.

Cyfarfodydd Sefydliadau eraill
Cyflwynwyd - Adroddiadau llafar ar gyfarfodydd diweddar sefydliadau yr oedd yr
Aelodau wedi'u mynychu fel cynrychiolwyr yr Awdurdod.
Cyng Alwyn Gruffydd, Fforwm Strategol Rhaglen Ynys Ynni
- Roedd Hitachi wedi cyhoeddi'n ffurfiol eu bod yn gohirio gwaith ar y Prosiect
Wylfa Newydd oherwydd costau cynyddol. Nododd yr aelodau bryderon am
Barthau Menter Eryri.
Mr. Owain Wyn
Cyngor Partneriaeth Cymru - (Cynrychiolydd Awdurdodau Parciau Cenedlaethol)
- roedd y trafodaethau'n canolbwyntio ar baratoi Cymru ar gyfer Brexit heb
gytundeb.
Partneriaeth Biosffer Dyfi
- derbyniwyd adroddiad cynnydd ar yr adolygiad perfformiad.
- nid yw'r dalgylch presennol yn cynnwys Tywyn, sydd wedi dangos diddordeb
mewn dod yn rhan o'r Biosffer. Roedd Cyngor Cymuned Llanfihangel y Pennant
yn erbyn y cynnig.
- Cynhelir Gweithdy ym mis Chwefror i drafod y ffordd ymlaen ar gyfer y biosffer.
PENDERFYNWYD diolch i'r Aelodau a nodi'r adroddiadau.

15.

Cofnodion
Cyflwynwyd - Cofnodion y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 14
Tachwedd 2018, er gwybodaeth.
PENDERFYNWYD nodi’r cofnodion.

Daeth y cyfarfod i ben am 11.55
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
DYDD MERCHER 11 EBRILL 2018
Cyng Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd)
PRESENNOL:
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd
Cyng Freya Bentham, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Edgar Wyn Owen,
Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Catrin Wager, Gethin Glyn Williams;
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis-Jones, Ifor Glyn Lloyd;
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru
Ms. Tracey Evans, Mrs. Marian Wyn Jones, Mr. Ceri Stradling, Mr. Owain Wyn;
Swyddogion
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mr. Aled Lloyd, Mr. Richard Thomas,
Mrs. Rebeca Jones, Ms. Iona Thomas, Mr. Dewi Roberts, Mrs. Anwen Gaffey,
Ms. Llinos Angharad.
Ymddiheuriad
Mr. Brian Angell.
1.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Wyn Ellis-Jones i'r cyfarfod. Y Cynghorydd
Ellis-Jones oedd cynrychiolydd newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a
benodwyd i lenwi'r swydd wag a adawyd gan y Cynghorydd Chris Hughes.

2.

Datgan Diddordeb
Datganodd Ms. Tracey Evans fudd personol a rhagfarnol yn Eitem 4 (2) ar yr
Agenda, o dan baragraffau 10 (2) (a) (ii) a 12 (1) o'r Cod Ymddygiad i Aelodau, a
gadawodd y cyfarfod tra roedd y mater yn cael ei drafod.
Datganodd y Cynghorydd Freya Bentham fudd personol a rhagfarnol yn Eitem 4 (3)
ar yr Agenda, o dan baragraffau 10 (2) (c) (i) a 12 (1) o'r Cod Ymddygiad i Aelodau,
a gadawodd y cyfarfod tra roedd y mater yn cael ei drafod.
Datganodd y Cynghorydd Gethin Williams fudd personol a rhagfarnol yn Eitem 4 (5)
ar yr Agenda, o dan baragraffau 10 (2) (c) (i) a 12 (1) o'r Cod Ymddygiad i Aelodau,
a gadawodd y cyfarfod tra roedd y mater yn cael ei drafod.
Datganodd Mr. Aled Lloyd ddiddordeb yn eitem 4 (4) ar yr Agenda a daeth yn ôl o'r
cyfarfod pan drafodwyd yr eitem.

3.

Cofnodion
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 7
Mawrth 2018 ac arwyddodd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir.

4.

Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
Cyflwynwyd – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth.
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio ynghlwm.
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5.

Adroddiadau Diweddaru
Cyflwynwyd – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth.
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio ynghlwm.

6.

Penderfyniadau Dirprwyedig
Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau a benderfynwyd yn unol ag
awdurdod a ddirprwywyd.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.
Daeth y cyfarfod i ben am 10.50 yb.

42

ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 11 Ebrill 2018
Eitem Rhif.
4.
(1)

Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
NP3/12/14V – Codi estyniad unllawr i'r cefn, Castell Cidwm, Betws Garmon.
Adroddwyd – Gofynnodd yr Aelodau i'r Swyddog Achos drafod cyflwr y safle gyda'r
ymgeiswyr.
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â’r argymhelliad.

(2)

NP3/12/34G – Gosod offer monitro tywydd ar y to, Hafod Eryri, Copa'r Wyddfa.
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â’r argymhelliad.

(3)

NP5/58/299B – Codi sied gardd o bren, 45 Llwyn Ynn, Talybont.
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â’r argymhelliad.

(4)

NP5/59/683C – Cais ôl-weithredol i gadw estyniad ochr a ffliw, Cil-y-Coed, Llan
Ffestiniog.
Adroddwyd – Argymhellodd yr Aelodau y dylid cadw ffens y ffin a dylai ei
ymddangosiad fod yn unffurf o ran steil.
PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig i nodi'r gwelliant uchod, i roi caniatâd yn unol
â'r argymhelliad.

(5)

NP5/65/352 – Dymchwel estyniad unllawr presennol ac adeiladu estyniad deulawr
newydd, Dwynant, Bontddu.
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â’r argymhelliad.

(6)

Diweddariad ar y gweithdrefnau a'r gwelliannau i'r system brosesu ceisiadau
cynllunio APAS
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Rheoli Datblygu a Chydymffurfiaeth yr
adroddiad a'r cefndir. Rhoddwyd arddangosiad o swyddogaethau'r system i'r
Aelodau ac yn sgil hynny, gwnaed y sylwadau canlynol:-

yn y cyfarfod blynyddol gyda Chynghorau Cymuned, dylai swyddogion drafod y
ffyrdd mwyaf effeithiol i Gynghorau Cymuned ymateb i ymgynghoriadau, gyda'r
pwyslais ar ddarparu rhesymau cynllunio cadarn.
- yn ystod y cyfarfod blynyddol, dylai swyddogion ddarparu hyfforddiant ar
gyfathrebu electronig a dangos sut i gael mynediad at y ddolen at y rhestrau
wythnosol ac yn y blaen.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad, er gwybodaeth.

5.
(1)

Adroddiadau Diweddaru
Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er gwybodaeth
Yn codi yn sgil hynny,
22.
Gwesty Dewi Sant, Harlech - Cyflwr blêr adeilad
Rhoddodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ddiweddariad i'r Aelodau ar y
sefyllfa ddiweddaraf.
25/26 5 Fron Goch, Maentwrog – Addasiadau i Simnai
Bydd yr Aelodau yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf yn y cyfarfod nesaf.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.
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(2)

Hysbysiadau Cynllunio, Gorfodaeth a Thystysgrifau Apeliadau Defnydd Cyfreithlon
Apeliadau wedi'u cyflwyno ac yn aros am benderfyniad – Er gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.

(3)

Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.

(4)

Ceisiadau heb eu penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio –
Er Gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
DYDD MERCHER 23 MAI 2018
Cyng Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd)
PRESENNOL:
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd
Cyng Freya Bentham, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Elfed Powell Roberts,
John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams;
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis-Jones, Ifor Glyn Lloyd;
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Ceri Stradling, Mr. Owain Wyn;
Swyddogion
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Ms. Iona Thomas, Mr. Peter Rutherford,
Mrs. Anwen Gaffey, Mrs. Sarah Roberts.
Ymddiheuriadau
Cyng Edgar Wyn Owen, Catrin Wager; Mrs. Marian Wyn Jones.
1.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd
1)
Cydymdeimlad
Mynegodd y Cadeirydd, ar ran yr Aelodau, gydymdeimlad dwysaf y Pwyllgor i
Mr. Aled Lloyd ar farwolaeth ei dad. Cododd yr aelodau a'r swyddogion fel
arwydd o barch.
2)

Cynhadledd Cynllunio RTPI Cymru 2018: 7 mis Mehefin 2018, Caerdydd
Cyflwynwyd – Adroddiad llafar yn gofyn am gynrychiolaeth yng Nghynhadledd
Gynllunio RTPI Cymru a Noddir gan GLlLC 2018.
PENDERFYNWYD y dylai'r Cyng Alwyn Gruffydd gynrychioli'r Awdurdod
yng Nghynhadledd Cynllunio RTPI Cymru 2018.

2.

Datganiad Diddordeb
Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Ddiddordeb Personol mewn perthynas ag
unrhyw eitem.

3.

Cofnodion
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 11
Ebrill 2018 ac arwyddodd Cadeirydd hwy fel rhai cywir.

4.

Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
Cyflwynwyd – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth.
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio ynghlwm.

5.

Adroddiadau Diweddaru
Cyflwynwyd – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth.
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio ynghlwm.
45

6.

Cymeradwyo penodi Swydd Wag Achlysurol ar gyfer Fforwm Mynediad
Lleol De Eryri
Cyflwynwyd – Adroddiad ar y cyd gan y Swyddog Mynediad ac Ysgrifennydd y
Fforymau Mynediad Lleol yn ceisio cymeradwyaeth i benodi aelod achlysurol ar
Fforwm Mynediad Lleol De Eryri.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Swyddog Mynediad yr adroddiad a dywedodd fod swydd
wag Fforwm Mynediad De Eryri ar gyfer aelod i gynrychioli buddiannau ceffylau.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a chymeradwyo penodi Mrs. Lucinda
Gibson ar Fforwm Mynediad Lleol De Eryri.

7.

Adroddiad y Fforymau Mynediad
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Swyddog Mynediad i ddarparu crynodeb o'r
trafodaethau a'r materion a godwyd yng nghyfarfodydd Fforwm Mynediad
Gogledd a De Eryri yn ystod Mawrth 2018.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad, er gwybodaeth.

8.

Apêl Cynllunio
Cyflwynwyd a Derbyniwyd - copi o'r penderfyniad apêl a ganlyn: Apêl gan Mr A. Sutton yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod i wrthod caniatâd
cynllunio ar gyfer annedd newydd, Plot 4 a 5, Felindre, Pennal, Gwynedd.
(Caniatawyd yr apêl)

9.

Penderfyniadau Dirprwyedig
Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau a benderfynir yn unol ag
awdurdod dirprwyedig.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.

Daeth y cyfarfod i ben am 10.35 y.b.
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 23 Mai, 2018
Eitem Rhif.
4.
(1)

Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
NP5/55/60G – Adeiladu 4 annedd (2 farchnad agored a 2 agored) ynghyd â sefydlu
gwaith trin carthffosiaeth ac estyniad i ffordd y stad, tir gerllaw Clydfan, Ffordd y
Felin, Bryncrug.
Adroddwyd – Cynllun tirlunio wedi'i gyflwyno'n ddiweddar iawn. Swyddog Achos yn
disgwyl gwybodaeth bellach / cynlluniau diwygiedig boddhaol ar y deunyddiau
allanol, cynllun tirlunio a chysylltiad â'r rhwydwaith carthffosydd cyhoeddus.
Siarad Cyhoeddus
Anerchodd Mr. Geraint Lewis, yr asiant, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a
gofynnodd i'r Aelodau ystyried y canlynol:- Nid oes gan Awdurdod Priffyrdd Gwynedd wrthwynebiad.
- cymeradwywyd yr asesiad canlyniadau llifogydd.
- nid oedd unrhyw faterion gor-edrych.
- diwygiwyd y lleoliad a'r cynllun o ganlyniad i benderfyniad yr apêl.
- byddai unrhyw gynnydd mewn traffig a sŵn am gyfnod byr iawn yn ystod y cyfnod
adeiladu.
- prynwyd y stribed pridwerth gan drydydd parti i sicrhau nad oedd unrhyw
ddatblygiad pellach ar y safle.
- mae'r datblygwr wedi derbyn ymholiadau gan ddarpar brynwyr.
- Bydd 2 o'r 4 annedd yn ddarostyngedig i Gytundeb Adran 106 i sicrhau
fforddiadwyedd ac anghenion lleol.
- mae'r datblygwr yn bwriadu cysylltu â'r brif system garthffosiaeth
PENDERFYNWYD awdurdodi’r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i benderfynu’r
cais gydag amodau neu resymau priodol.

5.
(1)

Adroddiadau Diweddaru
Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er gwybodaeth
Yn codi ar hynny, trafododd yr Aelodau broblem carafanau a cherbydau modur yn
cael eu parcio dros nos mewn cilfannau ar draws y Parc Cenedlaethol.
PENDERFYNWYD
1.
nodi’r adroddiad.
2.
aros am adroddiad i gyfarfod o'r Gweithgor Aelodau yn y dyfodol
Aelodau i ystyried y farchnad dwristiaeth yn fanylach fel rhan o baratoad
Cynllun Eryri.

(2)

Cynllunio, Hysbysiadau Gorfodi a Thystysgrifau Apeliadau Defnydd Cyfreithlon
wedi'u cyflwyno ac yn aros am benderfyniad – Er gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(3)

Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(4)

Ceisiadau heb eu penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio – Er
gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.
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(5)

Adroddiad yr Adran Bolisi ar yr Ymgynghoriadau a Dderbyniwyd – Er gwybodaeth
Yn codi ar hynny, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y bydd yr
Aelodau'n gallu ystyried ymateb y 3 Parc i'r "Fframwaith Datblygu Cenedlaethol:
Materion, opsiynau a'r opsiwn a ffefrir" cyn diwedd y Cyfnod Ymgynghori ym mis
Gorffennaf 2018.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
DYDD MERCHER 4 GORFFENNAF 2018
PRESENNOL:
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd
Cyng Freya Bentham, Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes,
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams;
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis-Jones, Ifor Glyn Lloyd;
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Mr. Ceri Stradling, Mr. Owain Wyn;
Swyddogion
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mr. Aled Lloyd, Ms. Iona Thomas,
Mrs. Sara Roberts, Mrs. Anwen Gaffey.
1.

Cadeirydd
Etholwyd Cyng Elwyn Edwards yn Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad.
Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth.

2.

Is-Gadeirydd
Etholwyd Cyng Ifor Glyn Lloyd yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a
Mynediad.
Diolchodd yr Is-Gadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth.

3.

Ymddiheuriadau
Cyng Judith Humphreys; Ms. Tracey Evans.

4.

Datgan Diddordeb
Ni wnaed unrhyw Ddatganiadau o Ddiddordeb Personol mewn perthynas ag unrhyw
eitem.

5.

Cofnodion
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 23
Mai 2018 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel rhai cywir.

6.

Penodi Aelodau i wasanaethu ar Banelau Ymweld y Pwyllgor Cynllunio a
Mynediad
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i benodi Aelodau
ar Baneli Ymweld yr Awdurdod.
PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig i ddirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr
Cynllunio a Rheoli Tir i neilltuo dau Aelod Llywodraeth newydd newydd i'r
swydd wag o'u dewis, i benodi Aelodau fel a ganlyn:-
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7.

Panel Ymweld y Gogledd
(9 Aelod)

Panel Ymweld y De
(9 Aelod)

1) Cyng. Philip Capper
2) Cyng. Alwyn Gruffydd
3) Cyng. Wyn Ellis Jones
4) Cyng. Ifor Glyn Lloyd
5) Cyng. Edgar Wyn Owen
6) Mr. Owain Wyn
7) Ms. Tracey Evans
8) Swydd Wag (Aelod Llywodraeth Cymru)
9) Swydd Wag (Aelod Llywodraeth Cymru)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cyng. Freya Bentham
Cyng. Elwyn Edwards
Cyng. Annwen Hughes
Cyng. Elfed Powell Roberts
Cyng. John Pughe Roberts
Cyng. Gethin Glyn Williams
Mr. Brian Angell
Mr. Ceri Stradling
Swydd Wag (Aelod Llywodraeth Cymru)

Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
Cyflwynwyd – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth.
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio ynghlwm.

8.

Adroddiadau Diweddaru
Cyflwynwyd – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth.
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio ynghlwm.

9.

Adroddiad y Fforymau Mynediad
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Swyddog Mynediad i ddarparu crynodeb o'r
trafodaethau a'r materion a godwyd yng nghyfarfodydd Fforwm Mynediad
Gogledd a De Eryri yn ystod Mehefin 2018.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad a
chadarnhaodd y byddai'n mynychu Fforwm Mynediad Ardal y Gogledd ym mis
Medi lle bydd yn rhoi diweddariad ar y strwythur newydd arfaethedig ar gyfer y
Gwasanaeth Wardeinio a Mynediad.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad, er gwybodaeth.

10.

Penderfyniadau Dirprwyedig
Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau a benderfynwyd yn unol ag
awdurdod dirprwyedig.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.
Daeth y cyfarfod i ben am 10.50 y.b.
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 4 Gorffennaf 2018
Rhif yr Eitem
7.
(1)

Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
NP5/73/41Z - Codi poli twnnel 20m x 6m ar fan caled ar gyfer meithrinfa goed,
Meithrinfa Plas Tan y Bwlch, Maentwrog.
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â’r argymhelliad gydag amod
ychwanegol i sicrhau y gwaredir â'r poli twnnel unwaith y daw'r defnydd i ben.

(2)

NP5/74/T6B - Dymchwel annedd presennol ac adeiladu annedd newydd, adleoli
mynediad i gerbydau, ffurfio llwybr newydd a man parcio a thirlunio cysylltiedig, Cae
Glas, Aberangell.
ADRODDWYD – Nodwyd pryderon ynglŷn â dymchwel adeilad traddodiadol ac fel
arsylwad dywedodd aelod fod addasiadau yn ddarostyngedig i TAW 20% tra nad oes
unrhyw ddyletswydd ar adeiladu o'r newydd.
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â’r argymhelliad gydag amod tirlunio
ychwanegol i leddfu effaith.

(3)

NP4/16/404 - Gosod tanc septig newydd, 1 Teras Tywysog Llewelyn, Dolwyddelan, er
gwybodaeth.
ADRODDWYD - Cyflwynodd y Pennaeth Rheoli Datblygu'r adroddiad a chyfeiriodd at
y penderfyniad apêl a anfonwyd yn ddiweddar i'r Aelodau.
Yn codi ar hynny, ystyriodd yr Aelodau benderfyniad yr apêl a thrafod y canfyddiadau
diweddar yn erbyn Network Rail. Ystyriodd yr aelodau ymhellach briodoldeb cyhoeddi
datganiad i'r wasg gyffredinol i atgoffa tirfeddianwyr o'u cyfrifoldebau mewn perthynas
â rheoli'r Canclwm Siapaneaidd.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

8.
(1)

Adroddiadau Diweddaru
Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(2)

Cynllunio, Hysbysiadau Gorfodi a Thystysgrifau Apeliadau Defnydd Cyfreithlon wedi'i
gyflwyno ac yn aros am benderfyniad – Er gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(3)

Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth
Yn codi yn sgil hynny, NP5 / 61 / LB32J - Newid defnydd rhan o fwyty llawr gwaelod i
annedd, Y Plas, Stryd Fawr, Harlech. Cytunodd y swyddogion i gyflwyno adroddiad
pellach i gyfarfod nesaf o'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a disgwyl am adroddiad pellach i gyfarfod
nesaf o'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ar y 5ed o Fedi 2018.

(4)

Ceisiadau heb eu penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio – Er
gwybodaeth
NP5/62/399 – Adeiladu ffordd newydd, tir i'r gorllewin o Bentref Llanbedr, Llanbedr.
Cytunodd y swyddogion i gyflwyno adroddiad pellach i gyfarfod nesaf y Pwyllgor
Cynllunio a Mynediad.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a disgwyl am adroddiad pellach i gyfarfod
nesaf o'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ar y 5ed o Fedi 2018.
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
DYDD MERCHER 5 MEDI 2018
Cyng Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd)
PRESENNOL:
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd
Cyng Freya Bentham, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Edgar Wyn Owen,
Gethin Glyn Williams;
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Elinor Gwynn, Mr. Ceri Stradling;
Swyddogion
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mr. Aled Lloyd, Mr. Richard Thomas,
Ms. Iona Thomas, Mrs. Sara Roberts, Mrs. Anwen Gaffey, Mrs. Gwen Aeron.
1.

Ymddiheuriadau
Cyng Philip Capper, Judith Humphreys, Wyn Ellis-Jones, Ifor Glyn Lloyd,
Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts; Mr. Neil Martinson, Mr. Owain Wyn.

2.

Datgan Diddordeb
Datganodd yr Aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd fuddiant personol yn
eitem 4 (1) ar yr Agenda, o dan baragraff 10 (2) (a) (ix) (aa) a 12 (1) o'r Cod
Ymddygiad i Aelodau, ond fe wnaethant gymryd rhan yn y cyfarfod, gan
ddibynnu ar y goddefeb a roddwyd gan y Pwyllgor Safonau ar 7 Gorffennaf,
2017.
Datganodd Mrs. Elinor Gwynn fuddiant personol yn Eitem 4 (3) ar yr Agenda, o
dan baragraff 10 (2) (c) (i) o'r Cod Ymddygiad i Aelodau.

3.

Cofnodion
Eitem 6 - Penodi Aelodau i wasanaethu ar Banelau Ymweld y Pwyllgor Cynllunio a
Mynediad
Yn ddarostyngedig bod y cofnod yn cael ei gywiro i gofnodi mai Mr Brian Angell, ac
nid Mrs. M. June Jones, oedd yr Aelod ar y Panel Ymweld ar gyfer Ardal y Gogledd,
derbyniwyd cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf
2018 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir.
Yn codi ar hynny, cytunodd yr aelodau ymhellach i newid aelodaeth fel a ganlyn: Mr. Brian Angell a Mrs. Elinor Gwynn i fod yn aelodau ar Banel Arolygu'r De a Ms.
Tracey Evans ac Mr. Neil Martinson yn aelodau o Banel Ymweld y Gogledd.

4.

Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
Cyflwynwyd – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar geisiadau
cynllunio a materion cydymffurfiaeth.
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio ynghlwm.
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5.

Adroddiadau Diweddaru
Cyflwynwyd – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth.
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio ynghlwm.

6.

Penderfyniadau Dirprwyedig
Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau a bennir yn unol ag awdurdod
dirprwyedig.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.

Daeth y cyfarfod i ben am 13.30
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 5 Medi 2018
Eitem Rhif.
4.
(1)

Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
NP5/62/399 – Adeiladu ffordd newydd mewn toriadau ac ar arglawdd oddeutu 1.5km
o hyd i'r gorllewin o Lanbedr, gan adael yr A496 i'r gogledd o Lanbedr yn agos at y
gwaith trin carthion, gan bontio Afon Artro a Ffordd Mochras i ailymuno â'r A496 yn
agos at Llwyn y Pin, tir i'r gorllewin o Bentref Llanbedr, Llanbedr.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir manwl.
Dywedodd nad oedd Amodau Cynllunio wedi'u cynnwys gyda'r adroddiad ac, pe
bai'n cael ei gymeradwyo, byddai'n cael ei gyhoeddi yn dilyn trafodaethau gyda'r
ymgeisydd. Dywedodd y Swyddog Achos fod yr Aelodau wedi ymweld â'r safle yn y
bore i edrych ar aliniad y ffordd ac ati. Adroddwyd ar sylwadau Cymdeithas Eryri.
Siarad Cyhoeddus
Anerchodd Mr Meirion Williams, Cyngor Gwynedd, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad
a gofynnodd i'r Aelodau ystyried y canlynol:- mae'r swyddog achos wedi darparu, yn fanwl, y cefndir a'r gwaith a gynigir yn
Llanbedr i'r Pwyllgor. Cytunodd Mr. Williams y bydd y cynllun yn cael effaith ar y
dirwedd ac ar y gymuned.
- byddai pob cam yn cael ei gymryd i liniaru effaith y gwaith a'r gwaith paratoadol
gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ac mae hyn wedi bod yn parhau ers peth amser.
- bydd y cynllun o fudd i Lanbedr a faint o draffig sydd yno dros fisoedd yr haf, yn
hanesyddol ac yn bresennol. Bydd y cynllun yn lleihau problemau’n sylweddol ac
fe fydd o fudd i les a diogelwch poblogaeth pentref Llanbedr.
- y budd eilaidd fydd datblygu'r maes awyr ac mae’r cynllun yn bwysig i ddenu
cwmnïau i'r ardal ac ehangu cyflogaeth yn yr economi leol.
Anerchodd Mr. Kevin Titley, Cyngor Cymuned Llanbedr, y Pwyllgor Cynllunio a
Mynediad a gofynnodd i'r Aelodau ystyried y canlynol: - Mae Cyngor Cymuned Llanbedr yn cefnogi'r datblygiad i ddenu busnes newydd
i'r ardal.
- roedd y Cyngor Cymuned yn pryderu am ddiogelwch ffyrdd a therfynau cyflymder
cerbydau - y teimlant y dylid cyfyngu arnynt. Roedd y Cyngor Cymuned yn
siomedig nad oedd cylchfanau wedi'u cynnwys yn y cynllun a gofynnwyd i'r
ymgeisydd ystyried ymhellach y defnydd o oleuadau traffig.
- gofynnodd y Cyngor Cymuned am ymrwymiad i ddiogelu economi Llanbedr a
gofynwyd, fel rhan o'r gwaith i barcio ychwanegol gael ei gynnwys ac arwyddion
ychwanegol i ddenu ymwelwyr i'r pentref.
- Llanbedr yw'r porth i Gwm Nantcol, Cwm Bychan a Mynyddoedd y Rhinogydd.
- angen sicrhau bod y datblygiad yn gynaliadwy a bod y camau lliniaru yn cael eu
cyflawni'n llawn.
- gofynnodd y Cyngor Cymuned am gael gwybod am unrhyw ddatblygiadau a
newidiadau i'r cynllun a bod system yn cael ei datblygu i roi cyngor i'r Cyngor
Cymuned ar y cynnydd a wneir
Anerchodd Mr. Richard Thomas, gwrthwynebydd, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a
gofynnodd i'r Aelodau ystyried y gwrthwynebiadau canlynol:- Diolchodd Mr. Thomas i'r Pwyllgor am y cyfle i siarad a nodi bod pawb am gael y
gorau i'r gymuned a'r amgylchedd.
- Cyfeiriodd Mr. Thomas at ei lythyr a ddosbarthwyd i'r Aelodau cyn y Pwyllgor yn
amlinellu ei bryderon.
- roedd diffygion dylunio sylfaenol.
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-

dylid mynd i'r afael â materion diogelwch ffyrdd.
gofynnwyd i'r Pwyllgor roi sylw i rybudd taer Mr Thomas o ran goblygiadau
cymeradwyo'r cynllun.
Nododd Mr. Thomas wrthwynebiad yr ymgeisydd i ymgysylltu â'r gymuned.
mae'r ymgeisydd yn cytuno bod y cynllun yn symud traffig twristiaid oddi wrth y
pentref.
pryderus iawn parthed y cynnydd posibl mewn llifogydd yn Sarn Hir.
ni ymgynghorwyd â busnesau ac roedd y cynnig yn groes i NCT 15.
mae adroddiad y swyddog achos yn gwneud i bwysau negyddol CNC ymddangos
yn anneglur.
bydd cynnydd mewn llifogydd yn atal datblygiadau newydd yn y Parth Menter.
yr eliffant yn yr ystafell yw'r cynnydd posibl mewn llifogydd, cynlluniwyd y cynllun
yn wael am y rhesymau anghywir ar yr adeg anghywir.

Anerchodd Mr. Ed Bailey, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofynnodd i'r Aelodau
ystyried y gwrthwynebiadau canlynol:- nid oedd hyn yn ymwneud â chleient Mr Bailey yn erbyn y parth menter gan fod
pawb eisiau gweld Llanbedr yn cael ei wella.
- cwestiynwyd y cynnydd rhagamcanol mewn swyddi.
- nid oedd y cyngor ar berygl llifogydd presennol yn cydymffurfio â NCT 15.
- roedd mynediad i'r Parth Menter o gyfeiriad Dyffryn Ardudwy hefyd yn cael ei
ystyried.
- mae'r cais yn gwrthdaro â dymuniadau Cyngor Cymuned Llanbedr.
- ni ymgynghorwyd â chleient Mr Bailey ynghylch perygl llifogydd.
- roedd y cynllun allan o ddyddiad oherwydd mae'r system ddosbarthu tir
amaethyddol wedi cael ei huwchraddio ers ei gyflwyno ac mae'r tir bellach yn dod
o fewn graddau 1 i 3. Nid oedd unrhyw arolwg safle penodol ac mae hyn yn mynd
yn groes i'r Fframwaith Cynllunio Cenedlaethol.
- cynigiwyd tir fel rhodd i'r ymgeisydd am barcio ychwanegol gan gleient Mr. Bailey
er na dderbyniwyd cydnabyddiaeth dda o'r cynnig hwn erioed.
PENDERFYNWYD awdurdodi'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i roi caniatâd, yn
ddarostyngedig i amodau priodol.
(2)

NP4/16/377D – Trosi ac ymestyn adeilad allanol wedi'i dymchwel yn rhannol ac a
ailadeiladwyd yn rhannol i annedd gan gynnwys mynediad newydd, dreif a gwaith
cysylltiedig, tir gyferbyn â Fferm Tanycastell, Dolwyddelan.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir manwl.
Siarad Cyhoeddus
Anerchodd Mr. Rhys Davies, yr asiant, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofynnodd
i'r Aelodau ystyried y canlynol: - Ymddiheurodd Mr. Davies ar ran yr ymgeisydd nad oedd yn gallu mynychu'r
cyfarfod oherwydd profedigaeth teuluol.
- byddai gwella cyflwr y safle o fudd i'r ardal gyfagos.
- roedd hwn yn gyfle i ddarparu tŷ fforddiadwy i ddyn ifanc lleol.
- ni fyddai'r ysgubor fler yn broblem mwyach.
- cafodd yr ymgeisydd ei eni yn yr ardal ac mae'n rhedeg busnes sy'n cefnogi
busnesau lleol eraill, yr iard sydd yng nghanol y pentref cyfagos.
- dim ond 20 oed oedd yr ymgeisydd ac nid oedd mewn sefyllfa i brynu eiddo.
- roedd yr ymgeisydd yn bendant bod y gwaith ar yr adeilad yn cael ei wneud am
resymau strwythurol ac i fynd i'r afael â phryderon swyddogion y Parc
Cenedlaethol.
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-

dyluniad sensitif oedd hwn ac ni chafwyd unrhyw wrthwynebiadau gan
gymdogion.
- gofynnwyd i'r pwyllgor gefnogi'r cais a helpu i adeiladu cymuned gref yn y Parc
Cenedlaethol.
PENDERFYNWYD gwrthod caniatâd yn unol â'r argymhelliad.
(3)

NP4/29/48D – Trosi ysgubor i lety gwyliau, Ysgubor Bryn y Grug, Penmachno.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a dywedodd fod cynllun
lleoliad anghywir wedi'i gynnwys gyda'r agenda a bod y fersiwn cywir wedi'i
arddangos ar gyfer Aelodau yn y cyfarfod.
Siarad Cyhoeddus
Anerchodd Mr. Alun Davies, yr ymgeisydd, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a
gofynnodd i'r Aelodau ystyried y canlynol: - Roedd Mr. Davies yn cynrychioli buddiannau'r partneriaid yn y fferm.
- mae pob un o'r 4 o blant Mr Davies yn mynychu'r ysgolion lleol.
- roedd y cais yn unol â chanllawiau a pholisïau'r Awdurdod a'r nod oedd
ychwanegu gwerth at y busnes.
- roedd y buddsoddiad er mwyn denu ymwelwyr i'r ardal a byddai'n darparu gwaith
i bobl leol.
- bydd y buddsoddiad hwn yn dod ag incwm i'r tafarndai a'r bwytai lle mae plant
lleol yn dod o hyd i waith yn ystod eu gwyliau ysgol.
- mae'r ardal angen buddsoddiad ac mae angen i'r fferm arallgyfeirio wrth baratoi
ar gyfer Brexit.
- bydd tirlunio gofalus yn digwydd a bydd y bwthyn yn garbon niwtral.
- bydd peiriannydd proffesiynol yn cael ei gyflogi i leddfu pryderon ynglŷn â'r waliau
a'r to.
- ar hyn o bryd mae'r ysgubor yn dirywio oherwydd ei fod yn cael ei ddefnyddio i
gadw deunyddiau ffensio.
- mae'r teulu'n buddsoddi ar gyfer dyfodol eu teulu a gofynnwyd i'r aelodau
gymeradwyo'r cais er budd y gymuned, yr iaith a'r diwylliant.
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â’r argymhelliad.

(4)

NP5/50/L450 – Addasiadau i'r annedd presennol ac estyniadau ar lefel y ddaear a'r
lefel isaf, adeiladu ardal patio allanol newydd gan gynnwys addasiadau i'r wal gynnal
presennol, adeiladu modurdy gyda phwll nofio uwchben a gwaith peirianyddol i greu
mannau parcio ychwanegol, Froneithyn, Aberdyfi.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a dywedodd fod Dŵr
Cymru yn argymell amodau. Cynllun diwygiedig wedi’i dderbyn a disgwylir cynllun
pellach yn dangos manylion y deunyddiau.
PENDERFYNWYD yn groes i argymhelliad y Swyddog, i wrthod caniatâd ar sail
gorddatblygu'r eiddo gwreiddiol sy'n groes i Bolisi Datblygu 15 Cynllun Datblygu Lleol
Eryri sy'n datgan na fydd estyniadau i annedd yn cael ei ganiatáu yn unig gan fod
arwyneb y llawr yn llai na'r eiddo gwreiddiol.

(5)

NP5/61/LB32J – Y Plas, Stryd Fawr, Harlech.
Cyflwynwyd – Adroddiad diweddaru gan y Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad, er gwybodaeth.

8.
(1)

Adroddiadau Diweddaru
Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.
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(2)

Hysbysiadau Cynllunio,Gorfodi a Thystysgrifau Apeliadau Defnydd Cyfreithlon wedi'u
cyflwyno ac yn aros am benderfyniad – Er gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(3)

Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(4)

Ceisiadau heb eu penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio – Er
gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
DYDD MERCHER 17 HYDREF 2018
Cyng Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd)
PRESENNOL:
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd
Cyng Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen,
Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams;
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyng Wyn Ellis-Jones, Ifor Glyn Lloyd;
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Owain Wyn, Mr. Ceri Stradling;
Swyddogion
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mr. Aled Lloyd, Mr. Richard Thomas,
Ms. Iona Thomas, Mr. Sion Roberts, Mrs. Anwen Gaffey.
1.

Ymddiheuriadau
Cyng Freya Bentham, Philip Capper; Mrs. Elinor Gwynn, Mr. Neil Martinson.

2.

Datgan Diddordeb
Datganodd y Cyng Annwen Hughes ddiddordeb personol a rhagfarnol yn Eitem 4 (1)
ar yr Agenda, o dan baragraffau 10 (2) (c) (i) a 12 (1) o'r Cod Ymddygiad i Aelodau,
a gadawodd y cyfarfod tra roedd y mater yn cael ei ystyried.

3.

Cofnodion
Yn ddarostyngedig bod y cofnod yn cael ei gywiro'r i gofnodi - o dan Eitem 4 (1) o'r
Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio, bod Cymdeithas Eryri wedi cwestiynu a oedd y
ffordd newydd yn ddatblygiad mawr ac mai asesiad y swyddog oedd ei fod yn fwy lleol
na chenedlaethol, derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a
gynhaliwyd ar 5 Medi 2018 ac arwyddodd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir.

4.

Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
Cyflwynwyd – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth.
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio ynghlwm.

5.

Adroddiadau Diweddaru
Cyflwynwyd – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth.
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio ynghlwm.

6.

Penderfyniadau Dirprwyedig
Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau a benderfynwyd yn unol ag
awdurdod dirprwyedig.
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Yn codi yn sgil hynny
NP5/51/LU684A - Lleoli carafán sefydlog sengl ar dir a ddefnyddir fel llety preswyl
parhaol, tir a elwir yn Tan y Bryn, Glandŵr, Abermaw.
Cytunodd y Pennaeth Rheoli Datblygu a Chydymffurfiaeth i gyflwyno adroddiad
pellach i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad, er gwybodaeth.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a disgwyl am yr adroddiad pellach fel yr
amlinellir.
7.

Cynllun Datblygu Lleol Eryri - Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer 2017-18
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Swyddog Polisi Cynllunio i gymeradwyo'r Adroddiad
Monitro Blynyddol i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Polisi Cynllunio yr adroddiad monitro a
rhoddodd fanylion pellach i'r Aelodau am y prif ganfyddiadau.
Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad Monitro yn fanwl a gwneud y sylwadau a ganlyn:- mynegwyd pryderon nad oedd yr Awdurdod wedi diweddaru ei asesiadau ardal
gadwraeth ers peth amser, a allai arwain at fethu â chyflawni ei bwrpas 1af i'r
Awdurdod. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod pwysau diweddar
ar adnoddau ac amser staff wedi arwain at gynnal yr asesiadau yn unigol, a
chytunodd, yn dilyn ymddeoliad diweddar y Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol, y
byddai'n amserol adolygu gwaith yr adrannau. Roedd yn fodlon nad oedd pwysau
arwyddocaol wedi cael eu rhoi ar Ardaloedd Cadwraeth ac fe argymhellodd bod yr
adolygiad drafft, a wnaed ychydig yn ôl ond na chafodd ei weithredu, yn cael ei
ddefnyddio fel man cychwyn.
- 3.6 Cyfarfod blynyddol gydag asiantau a chynllunwyr - dylid cynnwys adborth o'r
cyfarfod blynyddol yn y ddogfen fonitro.
- dylai'r Awdurdod fod yn rhagweithiol wrth fonitro newidiadau sy'n effeithio ar yr
economi leol, megis colli gofod cyflogaeth oherwydd newid defnydd siopau ac ati.
PENDERFYNWYD
1.
nodi’r adroddiad
2.
yn ddarostyngedig bod y sylwadau a amlinellir uchod yn cael eu nodi, cymeradwyo'r Adroddiad Monitro Blynyddol i'w gyflwyno'n ffurfiol i
Lywodraeth Cymru.

8.

Adroddiad y Fforymau Mynediad
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Swyddog Mynediad i ddarparu crynodeb o'r
trafodaethau a'r materion a godwyd yng nghyfarfodydd Fforwm Mynediad
Gogledd a De Eryri yn ystod Medi 2018.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad, er
gwybodaeth.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

9.

Apeliadau Cynllunio
Cyflwynwyd a Derbyniwyd –
copïau o'r penderfyniadau apêl canlynol: (1)
Apêl gan Mr. J. Anwyl yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod i wrthod caniatâd
cynllunio ar gyfer codi adeilad amaethyddol gan gynnwys gweithdy, siop
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gyffredinol, storfa cerbydau fferm, storfeydd gwellt, bwyd ac offer, swyddfa
fferm, cegin, wc ac ystafell gawod a ffurfio man caled, Bettws, Cwrt, Pennal,
Machynlleth. SY20 9JZ (Gwrthodwyd yr apêl)
(2)

Apêl gan Mr. N. Martindale yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod i wrthod
caniatâd cynllunio ar gyfer adeiladu pedwar tŷ ar wahân (dau fforddiadwy a
dau ar gyfer y farchnad agored), adeiladu pedair pont droed a ffurfio mynedfa
newydd i gerbydau / cerddwyr, tir ger Coed y Glyn , Gellilydan, Blaenau
Ffestiniog, Gwynedd. LL41 4SL (Gwrthodwyd yr apêl)
Daeth y cyfarfod i ben am 10.50
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ATODLEN PENDERFYNIADAU CYNLLUNIO – 17 HYDREF 2018
Eitem rhif.
4.
(1)

Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
NP5/69/16C – Cynnig i godi uned ddofednod 2,700 metr sgwâr (135m x 20m x
7.03m) ar gyfer gyfer cynhyrchu wyau, gwelliannau i fynediad trac a gwaith tir
cysylltiedig,Fferm Castell Mawr, Llanegryn. LL36 9NH
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos adroddiad rhagarweiniol a rhoddodd
wybod am faterion sydd angen mynd i'r afael â hwy o hyd. Dywedodd mai dim ond y
diwrnod cynt yr oedd wedi derbyn yr ymateb i'r ymgynghoriad gan yr Uned Diogelu'r
Amgylchedd a oedd angen ystyriaeth bellach. Hysbyswyd yr aelodau fod yr
ymgeisydd wedi ceisio barn gan Lywodraeth Cymru a oedd angen Asesiad Effaith
Amgylcheddol ar y cais hwn. Cyfeiriodd Llywodraeth Cymru nad oedd AEA yn
angenrheidiol a chadarnhau nad oedd o arwyddocâd cenedlaethol ac felly nid yw'n
ddatblygiad mawr. Gwahoddwyd yr aelodau i ymweld â safle'r cais a hefyd safle
sefydledig, ar ddyddiad i'w gytuno. Hysbyswyd yr Aelodau y byddai adroddiad
pwyllgor llawn gydag argymhellion yn cael ei gyflwyno i'r cyfarfod nesaf.
PENDERFYNWYD – Ymweliad Safle. Gwahodd holl aelodau'r Pwyllgor Cynllunio a
Mynediad i fynychu. Gwahodd holl aelodau'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad i
fynychu.

(2)

NP5/50/563B – Dymchwel yr hen ysgol gynradd ac adeiladu 11 annedd fforddiadwy
gyda ffyrdd mynediad newydd a mannau parcio, tir yn yr hen Ysgol Gynradd,
Aberdyfi. LL35 0NU
Adroddwyd – Dywedodd y Swyddog Achos nad oedd unrhyw wrthwynebiadau gan
ymgyngoreion na chymdogion. Dim ond yn ddiweddar y derbyniodd y cynllun
tirweddu a ofynwyd amdano gan y Swyddog Coedwigaeth.
PENDERFYNWYD yn amodol bod y cynllun tirlunio yn foddhaol, awdurdodi'r
Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i roi caniatâd gydag amodau priodol a Chytundeb
Adran 106 i sicrhau bod yr anheddau yn meddiannu pobl sydd angen tai ac yn
bodloni'r meini prawf lleol, ac yn ddiogel am byth, fforddiadwyedd yr anheddau.

5.
(1)

Adroddiadau Diweddaru
Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er gwybodaeth
Yn codi ar hynny,
NP5/61/ENF23P – Cyflwr blêr adeilad, Gwesty Dewi Sant Harlech
Cynghorodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar y sefyllfa ddiweddaraf.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(2)

Cynllunio, Hysbysiadau Gorfodi a Thystysgrifau Apeliadau Defnydd Cyfreithlon
wedi'u cyflwyno ac yn aros am benderfyniad
– Er gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(3)

Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(4)

Ceisiadau heb eu penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio – Er
gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
DYDD MERCHER 5 RHAGFYR 2018
Cyng Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd)
PRESENNOL:
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd
Cyng Freya Bentham, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys,
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams;
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis-Jones;
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Elinor Gwynn, Mr. Neil Martinson,
Mr. Ceri Stradling, Mr. Owain Wyn;
Swyddogion
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mr. Aled Lloyd, Mr. Richard Thomas,
Ms. Sara Roberts, Mrs. Anwen Gaffey, Mrs. Gwen Aeron.
Ymddiheuriad
Cyng Ifor Glyn Lloyd.
1.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd
(1)
Hysbyswyd yr Aelodau fod Mr Dewi Roberts, Uwch-Dechnegydd Cynllunio'r
Awdurdod, wedi cael llawdriniaeth trawsblannu yn ddiweddar.
PENDERFYNWYD gofyn i'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
ysgrifennu at Mr. Roberts, ar ran yr Aelodau, i gyfleu dymuniadau
gorau'r Pwyllgor am adferiad llawn a chyflym.
(2)
Llongyfarchodd yr Aelodau Mrs. Jane Jones, Uwch Swyddog Cynllunio'r
Awdurdod (Cydymffurfiaeth), a benodwyd yn ddiweddar fel Is-Gadeirydd Iau
ar Bwyllgor Gweithredol RTPI Cymru.
(3)
Nododd yr Aelodau fod yr Awdurdod, ynghyd â Purcell UK a Cadw, wedi
derbyn gwobr Canmoliaeth Uchel gan yr RTPI am brosiect Yr Ysgwrn.
(4)
Hysbyswyd yr aelodau y byddai'r holl benderfyniadau a gymerwyd yng
nghyfarfod heddiw yn ddarostyngedig i Bolisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 10,
diwygiedig.
PENDERFYNWYD dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Cynllunio a
Rheoli Tir i asesu penderfyniadau'r Pwyllgor yn erbyn Polisi Cynllunio
diwygiedig Cymru, Argraffiad 10. Os bydd y Cyfarwyddwr Cynllunio a
Rheoli Tir o’r farn bod Polisi Cynllunio diwygiedig Cymru, Argraffiad 10,
yn codi ystyriaethau perthnasol newydd ar unrhyw gais a ystyriwyd yn y
cyfarfod, yna bydd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yn cyflwyno
unrhyw gais o’r fath i’w ystyried ymhellach gan y Pwyllgor Cynllunio a
Mynediad.
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2.

Datgan Diddordeb
Datganodd y Cyng Annwen Hughes fudd personol a rhagfarnol yn Eitem 4 (2) ar yr
Agenda, o dan baragraffau 10 (2) (c) (i) a 12 (1) o'r Cod Ymddygiad i Aelodau, a
gadawodd y cyfarfod tra roedd y mater yn cael ei ystyried.

3.

Cofnodion
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar
5 Medi 2018 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir.
Yn codi yn sgil hynny,
Eitem 6 - Penderfyniadau Dirprwyedig
Lleoli carafán sefydlog unigol ar dir a ddefnyddir fel llety preswyl parhaol ar dir a
elwir yn Tan y Bryn, Glandŵr, Harlech.
Cadarnhaodd y Pennaeth Rheoli Datblygu fod tystiolaeth ddigonol wedi cael ei
gyflwyno i swyddogion roi caniatâd a bod y wybodaeth wedi'i cael ei gyfleu i'r
Aelod a oedd wedi codi pryderon.

4.

Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
Cyflwynwyd – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth.
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio ynghlwm.

5.

Adroddiadau Diweddaru
Cyflwynwyd – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth.
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio ynghlwm.

6.

Penderfyniadau Dirprwyedig
Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau a benderfynwyd yn unol ag
awdurdod a ddirprwywyd.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.

Daeth y cyfarfod i ben am 12.55
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 5 Rhagfyr 2018
Eitem Rhif.
4.
(1)

Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
NP4/29/482 - Codi polyn mast telathrebu latis 25m o uchder yn cynnwys 3 antena a
2 antena dysgl 0.6m ynghyd â 3 cwpwrdd offer ar y ddaear, generadur, dysgl lloeren,
a datblygiad atodol wedi ei amgáu mewn compownd diogel, tir ym Moel Llechwedd
Hafod, Cwm Penmachno
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir manwl.
Siarad Cyhoeddus
Anerchodd Catherine McLean, gwrthwynebydd, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a
gofynnodd i’r Aelodau ystyried y gwrthwynebiadau a ganlyn:- sefydlwyd grŵp gweithredu'r mast i amddiffyn harddwch eithriadol y pentref
gwirioneddol anghysbell hwn, un o ddim ond 2% a leolir o'r fath bellter o ffordd 'A'.
- mae'r montage ffotograffau yn dangos coed tal ar gyfer integreiddio gweledol. Nid
yw'r coed hyn yn eu lle.
- Mae CNC wedi cadarnhau y bydd unrhyw goed sy'n weddill yn cael eu cynaeafu
maes o law ac nid yw'r swyddfa gartref yn ymwybodol o'r ffaith hon.
- mae'r mast yn sylweddol a bydd yn cael effaith negyddol ar drigolion a thwristiaid.
- dylai'r mast gael ei godi ar safle dewisol arall, mewn ffordd sensitif, lle mae
gorchudd coed uchel.
- byddai'r mast yn agos at gartrefi ac yn agos at ran o safle treftadaeth UNESCO
arfaethedig
- nid oedd digon o fanylion ar gyfer cymhathu, cuddliwio a sgrinio ac mae yna
ddiffyg ystyriaeth ar gyfer pob amwynder gweledol.
- Mae ymateb CNC i'r Asesiad o Effaith Weledol ar y Dirwedd (AoEGT) yn nodi nad
yw'n darparu digon o asesiad.
- roedd y cais wedi dyddio.
Anerchodd Mr. Kenny Stott, ar ran yr ymgeisydd, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a
gofynnodd i’r Aelodau ystyried y canlynol:- Mae Clarke Telecom yn gweithredu ar ran y Swyddfa Gartref ar y Rhwydwaith
Cyfathrebu Gwasanaethau Brys newydd sy'n cael ei gyflwyno.
- bydd y rhaglen yn disodli'r system gyfredol a elwir yn "Airwave" gyda rhwydwaith
newydd a elwir yn Rhwydwaith Gwasanaeth Brys (RhGB).
- bydd y gwasanaeth yn darparu cyfathrebiadau data llais critigol a band eang
integredig i fodloni gofynion diogelwch y cyhoedd yn swyddogaethol, o ran signal,
argaeledd a diogelwch a bydd yn gwella'r rhwydwaith 4G masnachol.
- mae'r Gwasanaethau Brys i gyd yn cael eu cynrychioli ar lefelau strategol a
gweithredol.
- mae'r Swyddfa Gartref wedi nodi gofynion penodol ar gyfer gorsaf radio newydd
yn y lleoliad hwn i ddarparu signal ar gyfer Cwm Penmachno ac ar fân ffyrdd.
- bydd y mast wedi'i leoli o fewn compownd diogel ar dir gerllaw trac sydd eisoes
yn bodoli yng Nghoedwigaeth CNC.
- mae cynnig wedi'i leoli yn erbyn planhigfa gonwydd fawr er mwyn cysgodir
cyfarpar yn y dirwedd
- ni fydd y mast yn ymddangos yn amlwg yn y tirlun tan 2027 a bydd y
ddarpariaeth ar gyfer y gwasanaethau brys yn gorbwyso'r mân niwed i'r ardal
gyfagos.
- yr uchder yw'r isaf y gall y strwythur fod, oherwydd byddai unrhyw beth is yn
golygu bod gofyn cael gosodiadau ychwanegol ac yn arwain at gynyddu'r
mastiau yn yr ardal.
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(2)

mae'r cynnig yn unol â chanllawiau cynllunio cenedlaethol a byddai'n darparu
darpariaeth gyfathrebu sydd mawr ei hangen ar gyfer y Gwasanaethau Brys ar
gyfer Cwm Penmachno a'r ardal gyfagos
PENDERFYNWYD – Ymweliad Safle. Swyddogion o Cyfoeth Naturiol Cymru a
Swyddog Coed a Choedlannau'r Parc Cenedlaethol i'w gwahodd i fynychu.

NP5/69/16C - Codi uned 2,700 medr sgwâr (135m x 20m x 7.03m) i 32,000 o ieir i
gynhyrchu wyau, gwelliannau i’r trac mynedfa a gwaith daear cysylltiol, Fferm Castell
Mawr, Llanegryn.
Adroddwyd – Adroddodd Swyddog Achos ar gynllun tirlunio gwell a chynllun
mynediad gwell. Dywedodd swyddogion nad oeddent wedi cael copi o'r llythyr gan
Gymdeithas Eryri a anfonwyd at yr aelodau. Gofynnwyd i'r Aelodau nodi bod y cynnig
hwn ar gyfer datblygiad amaethyddol ac nid yn fater o arallgyfeirio.
Siarad Cyhoeddus
Anerchodd Alma Gabriel, gwrthwynebydd, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a
gofynnodd i’r Aelodau ystyried y gwrthwynebiadau a ganlyn:- tynnwyd sylw at fynd yn groes i bolisi cynllunio.
- roedd y cynnig yn groes i'r cynllun datblygu yn enwedig mewn perthynas â'r
datganiad 'heb fod yn rhy amlwg'.
- ni chynhyrchwyd model i asesu'r effaith.
- bydd y datblygiad yn weledol iawn o'r ardal gyfagos, yn enwedig Bwthyn Castell
Mawr.
- bydd llwch yn cyrraedd cymdogion cyfagos, gan fod yr eiddo agosaf ddim ond
20m i ffwrdd.
- ni chafwyd unrhyw asesiad arogl.
- byddai'r uned yn ddwys yn fecanyddol am 365 diwrnod y flwyddyn.
- ni fydd bwnd / tirlunio ychwanegol yn atal llwch ac arogl.
- bydd y cynnig yn achosi niwed sylweddol ac yn groes i bolisi cynllunio 1 is-adran
xii
- mae'r datblygiad o fudd i un teulu yn unig heb unrhyw gyfleoedd gwaith
ychwanegol yn cael eu creu.
- mae gan y Parc Cenedlaethol ddyletswydd i ddiogelu, ac o'r herwydd, dylid
gwrthod y cais cynllunio hwn
Anerchodd Llion Pugh, yr ymgeisydd, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofynnodd
i’r Aelodau ystyried y canlynol:- yn y 90au cynnar roedd 4,000 o ieir ar y fferm. Gyda 3 o blant, gostyngwyd y nifer
hon oherwydd cyfyngiadau amser.
- roedd y busnes wyau bellach wedi cynyddu, ac mae'r fferm yn cyflenwi 1,700 o
wyau bob wythnos i ardal gogledd orllewin Cymru.
- mae'r uned ar hyn o bryd yn cyflogi 2 aelod llawn amser a 2 aelod o staff rhan
amser a'r gobaith oedd cynyddu’r gwerthiant wyau a chyflogi mwy o bobl leol.
- dylid ategu'r fath arallgyfeirio yng ngoleuni pryderon Brexit, am gymhorthdal cig
eidion ac ati.
- bydd yn amhosib i'r ymgeisydd a'i frawd ddychwelyd adref heb y prosiect hwn
- nid oedd unrhyw wrthwynebiadau gan ymgyngoreion statudol. Nid oedd CNC yn
gwrthwynebu, ac nid oedd unrhyw wrthwynebiadau i lygredd sŵn ac ati.
- Nid oes gan swyddogion Iechyd yr Amgylchedd unrhyw wrthwynebiadau.
- Mae cerbydau Nwyddau Trwm ar hyn o bryd yn defnyddio'r ffordd yn rheolaidd.
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Gofynnwyd i'r Aelodau gefnogi'r cynnig a chaniatáu i'r meibion ddychwelyd adref
i'r fferm deuluol a chynnal ei phroffidioldeb.
PENDERFYNWYD awdurdodi'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i roi caniatâd yn
ddarostyngedig i amodau priodol.

(3)

NP4/11/160T – Bwriedir adeiladu datblygiad defnydd cymysg sy'n cynnwys llety â
gwasanaeth 21 ystafell wely, cyfleuster sba, 3 uned fasnachol, parcio ceir, tirlunio a
newidiadau i'r fynedfa gerbydau presennol, tir ger Gwesty Waterloo, Betws y Coed.
Siarad Cyhoeddus
Anerchodd Glenn Evans, yr ymgeisydd, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a
gofynnodd i’r Aelodau ystyried y canlynol:- yr ymgeisydd oedd perchennog Gwesty'r Royal Oak a Gwesty Waterloo ym
Metws y Coed.
- cynhaliwyd ymgynghoriad cynnar gyda swyddogion.
- byddai'r cynnig yn mynd rhyw ffordd tuag at wella'r casgliad presennol o
adeiladau.
- byddai pob gorffeniad o ddeunyddiau naturiol i adlewyrchu'r ardal leol.
- byddai'r ymgeisydd yn sicrhau bod y cynnig yn cydymffurfio â deddfwriaeth
gynllunio.
- roedd yr ymgeisydd wastad wedi cefnogi'r pentref, gwyliau celfyddydol noddedig,
cyflenwyr lleol lleol a thyfwyr ac yn teimlo'n ffodus i fyw mewn ardal o'r fath.
- roedd angen arallgyfeirio er mwyn i'r busnes barhau.
- cyfeiriodd yr ymgeisydd at ddyfeisgarwch y dyluniad, ei fwriad i ddiogelu ffordd o
fyw yr ardal, a darparu dilyniant cyflogaeth
- Roedd Coleg Llandrillo ac arbenigwyr hyfforddiant lleol ac awyr agored eraill wedi
elwa o'r busnes ar ffurf prentisiaethau ac ati.
- mae'r ymgeisydd yn darparu cyfleusterau 4 * o ansawdd uchel, caffi a chyfleuster
sba, ac roedd pob un ohonynt ar agor trwy gydol y flwyddyn
PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig y derbynnir manylion boddhaol ar orffeniadau,
i roi caniatâd yn unol â'r argymhelliad.

(4)

Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio (ABC) 2017-18: Asesiad
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i dynnu sylw at
gynnwys Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2017-18.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad ac fe
drafododd yr Aelodau a'r swyddogion y materion a'r camau allweddol a nodwyd.
Yn codi yn sgil hynny, cytunodd y swyddogion:- i ystyried ymhellach y broses ymgysylltu yn gyffredinol. Teimlai'r Aelodau fod
mynediad at arsylwadau / sylwadau ar geisiadau cynllunio yn anghymalog ac yn
dameidiog. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod sylwadau gan yr
ymgyngoreion ar gael ar-lein, ac er y cydnabuwyd bod angen diweddaru'r wefan,
cytunwyd i asesu ymhellach sut ac ar ba ffurf y mae gwybodaeth yn cael ei
darparu. Dywedodd mai Eryri oedd yr unig Awdurdod Cynllunio yng Ngogledd
Cymru sy'n darparu pecyn gwybodaeth o lythyrau gan wrthwynebwyr, cefnogwyr
ac ymgynghoreion a byddai adroddiad pellach ar y materion a godwyd yn cael ei
gyflwyno i gyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad yn y dyfodol.
- i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r cyhoedd ar y weithdrefn o annerch y pwyllgor, o
bosibl ar ffurf taflen yn y cyfarfod, i atgyfnerthu'r wybodaeth sydd eisoes ar gael
ar-lein.
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asesu'r pwysau sydd ar y Gwasanaeth Cydymffurfiaeth a'i staff a chyflwyno
adroddiad ar sut y gellir cyflawni gwelliannau yn y dyfodol.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a disgwyl am adroddiadau pellach, fel yr
amlinellir, i gyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad yn y dyfodol.
(5)

Gweithredu Systemau Draenio Cynaliadwy ar Ddatblygiadau Newydd
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Rheoli Datblygu a Chydymffurfiaeth i
dynnu sylw at y rhwymedigaethau sy'n deillio o weithredu Atodlen 2 o Ddeddf Rheoli
Llifogydd a Dŵr 2010.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Pennaeth Rheoli Datblygu a Chydymffurfiaeth yr
adroddiad a'r cefndir.
Yna cyflwynwyd yr aelodau i Mr. Owain Griffith, Swyddog Amgylchedd Grŵp Cyngor
Gwynedd, a roddodd gyflwyniad byr ar ofynion y ddeddfwriaeth newydd, a ddaw i
rym ar 7 Ionawr 2019. Rhoddodd wybod am fanteision y Systemau Draenio
Cynaliadwy newydd, sy'n anelu at reoli dŵr glaw mewn ffordd sy'n debyg i brosesau
naturiol, trwy ddefnyddio'r tirlun naturiol a llystyfiant i reoli llif a chyfaint y dŵr wyneb.
Dilynwyd y cyflwyniad gan gwestiynau ac arsylwadau gan yr Aelodau.
Diolchodd y Cadeirydd i Mr. Griffiths am y cyflwyniad.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a'r cyflwyniad er gwybodaeth.

5.
(1)

Adroddiadau Diweddaru
Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er gwybodaeth
Yn codi yn sgil hynny,
NP5/61/ENF23P – Cyflwr blêr adeilad, Gwesty Dewi Sant Harlech
Cynghorodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar y sefyllfa ddiweddaraf.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(2)

Cynghorodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar y sefyllfa ddiweddaraf
– Er gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(3)

Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(4)

Ceisiadau heb eu penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio – Er
gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
DYDD MERCHER 23 IONAWR 2019
Cyng Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd)
PRESENNOL:
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd
Cyng Freya Bentham, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Edgar Wyn Owen,
Elfed Powell Roberts, Gethin Glyn Williams;
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyng Ifor Glyn Lloyd, Wyn Ellis-Jones;
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Ceri Stradling, Mr. Owain Wyn;
Swyddogion
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mr. Aled Lloyd, Ms. Sara Thomas,
Mrs. I. Roberts, Mrs. Anwen Gaffey, Mrs. Gwen Aeron.
Ymddiheuriadau
Cyng Philip Capper, Judith Humphreys, John Pughe Roberts;
Ms. Elinor Gwynn, Mr. Neil Martinson.
1.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd - Adolygiad Barnwrol
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod yr Awdurdod bellach yn destun
Adolygiad Barnwrol yn dilyn cais gan dirfeddiannwr i adolygu penderfyniad y
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ar gyfer adeiladu’r ffordd fynediad newydd yn
Llanbedr. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y byddai adroddiad
manwl yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad maes o law.

2.

Datgan Diddordeb
Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Ddiddordeb Personol mewn perthynas ag unrhyw
eitem.

3.

Cofnodion
Yn ddarostyngedig bod yr hyn a ganlyn yn cael eu cywiro:- Cofnodion (Eitem 3) - roedd y garafan sefydlog sengl wedi'i lleoli ar dir a elwir
yn Tan y Bryn, Glandwr, ‘Bermo nid Harlech, a
- Dylai'r Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio (Eitem 4 (1) NP4 / 29/482)
ddarllen "trosglwyddydd" yn hytrach na "gorsaf radio”
derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar
5 Rhagfyr 2018 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel rhai cywir.
Yn codi yn sgil hynny,,
Eitem 4 (2) - Bwriad i godi uned dofednod adar 2,700 metr sgwâr (135m x 20m x
7.03m) 32,000 ar gyfer cynhyrchu wyau, gwelliannau i'r trac mynediad a gwaith
tir cysylltiedig, Fferm Castell Mawr, Llanegryn.
Dywedodd y Pennaeth Rheoli Datblygu a Chydymffurfiaeth, yn dilyn asesiad o
benderfyniad y Pwyllgor yn erbyn Polisi Cynllunio diwygiedig Cymru, Argraffiad
10, ynghyd â’r angen i gyflwyno sylwadau’r ecolegydd yn llawn, ei fod yn ystyried
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ei fod yn codi gwybodaeth berthnasol newydd a oedd yn ddigonol i ail-gyflwyno'r
cais i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ar y 6ed Mawrth i'w ystyried
ymhellach gan y Pwyllgor.
4.

Adroddiad y Panel Ymweld
Cyflwynwyd – Adroddiad y Panel Ymweld y Gogledd a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr,
2018.
NP4/29/482

Codi mast telathrebu dellt 25m o
uchder sy'n cefnogi 3 antena a 2
o antenau dysgl 0.6m ynghyd â
3 o gabinetau offer seiliedig ar y
tir, generadur, dysgl lloeren a
datblygiad ategol ynghlwm wrth
gompownd diogel, tir ym Moel
Llechwedd Hafod, Cwm
Penmachno.

Yn codi yn sgil hynny, Gofynnwyd i'r Aelodau nodi bod Cadeirydd yr Awdurdod wedi
ymweld â'r safle yn annibynnol, gan nad oedd wedi gallu mynychu'r panel ymweld.
PENDERFYNWYD gohirio ystyried y mater ar gais yr ymgeisydd.
5.

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar geisiadau
cynllunio a materion cydymffurfiaeth.
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio ynghlwm.

6.

Adroddiadau Diweddaru
Cyflwynwyd – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth.
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio ynghlwm.

7.

Penodi Swydd Wag Achlysurol ar Fforwm Mynediad Lleol Gogledd Eryri
Cyflwynwyd – Adroddiad ar y cyd gan y Swyddog Mynediad ac Ysgrifennydd y
Fforymau Mynediad Lleol yn ceisio cymeradwyaeth i benodi aelod achlysurol ar
Fforwm Mynediad Lleol Gogledd Eryri.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Rheoli Tir yr adroddiad a dywedodd fod yr
ymgeisydd arfaethedig yn cynrychioli'r sector hamdden a mynediad.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a chymeradwyo penodiad Mr David Firth ar
Fforwm Mynediad Lleol Gogledd Eryri.

8.

Adroddiad y Fforymau Mynediad
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Swyddog Mynediad i ddarparu crynodeb o'r
trafodaethau a'r materion a godwyd yng nghyfarfodydd Fforwm Mynediad
Gogledd a De Eryri yn ystod mis Rhagfyr 2018.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad, er gwybodaeth.
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9.

Penderfyniadau Dirprwyedig
Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau a benderfynwyd yn unol ag
awdurdod a ddirprwywyd.
Yn codi yn sgil hynny, cytunodd y swyddogion i gynnwys colofn ychwanegol i
swyddogion gynnwys y rheswm dros wrthod ceisiadau.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

Daeth y cyfarfod i ben am 10.50
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 23 Ionawr 2019
Eitem Rhif.
5.
(1)

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
NP5/50/L450B – Addasiadau i'r annedd bresennol ac estyniadau ar lefel y llawr
gwaelod a'r lefel islaw’r llawr gwaelod, adeiladu ardal patio allanol newydd gan
gynnwys newidiadau i'r wal gynnal bresennol, adeiladu garej a gwaith peirianyddol i
greu mannau parcio ychwanegol (cynllun diwygiedig), Froneithyn, Aberdyfi.
Adroddwyd – Adroddwyd bod 3 llythyr yn mynegi pryder wedi cael eu derbyn gan
gymdogion. Adroddwyd bod y Cyngor Cymuned wedi gwrthwynebu. Bu trafodaeth yn
y pwyllgor a oedd estyniad i annedd a oedd yn gyfartal â maint yr annedd wreiddiol
yn ymadawiad oddi wrth Bolisi 15.
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad.

6.
(1)

Adroddiadau Diweddaru
Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er gwybodaeth
Yn codi yn sgi hynny,
NP5/61/ENF23P - Cyflwr blêr adeilad, Gwesty Tŷ Ddewi, Harlech
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod gwaith adeiladu wedi dechrau ar
yr ysgubor ystlumod.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(2)

Hysbysiadau Cynllunio, Gorfodaeth a Thystysgrifau Apeliadau Defnydd Cyfreithlon
wedi'u cyflwyno ac yn aros am benderfyniad - Er gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(3)

Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth
Yn codi yn sgi hynny,
NP5/61/LB32J – Newid defnydd rhan o fwyty llawr gwaelod i annedd
Swyddog Achos i gysylltu â'r Asiant i geisio tynnu'r cais yn ôl.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(4)

Ceisiadau heb eu penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio – Er
gwybodaeth
Yn codi yn sgil hynny,
NP5/50/415D - Tŷ Bach, Aberdyfi
Cynghorodd y Swyddog Achos y bydd y cais yn cael ei gyflwyno i gyfarfod nesaf o'r
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

71

PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
DYDD MERCHER 6ed MAWRTH 2019
Cyng Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd)
PRESENNOL:
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd
Cyng Freya Bentham, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys,
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams;
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyng Philip Capper, Ifor Glyn Lloyd, Wyn Ellis-Jones;
Aelodau wedi eu penodi gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Ms. Elinor Gwynn, Mr. Neil Martinson, Mr. Owain Wyn;
Swyddogion
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mr. Aled Lloyd, Mr. Richard Thomas,
Mrs. Iona Roberts, Mrs. Anwen Gaffey, Mrs. Gwen Aeron.
1.

Ymddiheuriad
Mr. Ceri Stradling.

2.

Datgan Diddordeb
Datganodd y Cyng Annwen Hughes fuddiant personol a rhagfarnol yn Eitem 4 (1) ar
y Rhaglen, o dan baragraffau 10 (2) (c) (i) a 12 (1) o'r Cod Ymddygiad i Aelodau, a
gadawodd y cyfarfod tra roedd y mater yn cael ei ystyried.
Datganodd Cyng Wyn Ellis-Jones fuddiant personol a rhagfarnol yn Eitem 4 (3) ar y
Rhaglen, o dan baragraffau 10 (2) (a) (i) a 12 (1) o'r Cod Ymddygiad i Aelodau, a
gadawodd y cyfarfod tra bo'r mater yn cael ei ystyried.

3.

Cofnodion
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar
23 Ionawr 2019 ac arwyddodd y Cadeirydd hwy fel rhai cywir.
Yn codi yn sgil hynny,
Eitem 5 (1) Newidiadau i'r annedd bresennol ac estyniadau ar lefel y llawr
gwaelod ac islaw lefel y llawr gwaelod, adeiladu ardal patio allanol newydd gan
gynnwys newidiadau i'r wal gynnal bresennol, adeiladu garej a gwaith
peirianyddol i greu mannau parcio ychwanegol (cynllun diwygiedig) Froneithyn,
Aberdyfi.
Dywedodd y Swyddog Achos wedi i fesuriad pellach gael ei wneud, bod yr
estyniad mewn gwirionedd 4m² yn llai na maint yr annedd wreiddiol.

4.

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar geisiadau
cynllunio a materion cydymffurfiaeth.
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio ynghlwm.
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5.

Adroddiadau Diweddaru
Cyflwynwyd – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth.
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio ynghlwm.

6.

Penderfyniadau Dirprwyedig
Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau a benderfynwyd yn unol ag
awdurdod dirprwyedig.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.

7.

Apêl Cynllunio
Cyflwynwyd a Derbyniwyd – copi o'r penderfyniad apêl a ganlyn: Apêl gan Mr. Andrew Speers yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod i wrthod caniatâd
cynllunio ar gyfer newid defnydd o C1 i C3 (Annedd) yn 1 Tŷ Bodfor, Rhes
Bodfor, Aberdyfi. LL35 0EA.
(Gwrthodwyd yr apêl).

Daeth y cyfarfod i ben am 11.15
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 6 MAWRTH 2019
Eitem Rhif.
4.
(1)

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir
NP5/69/16C – Bwriad i godi uned dofednod 2,700 metr sgwâr (135m x 20m x 7.03m)
ar gyfer 32,000 o ieir i gynhyrchu wyau, gwelliannau i'r trac mynediad a gwaith daear
cysylltiedig, Fferm Castell Mawr, Llanegryn.
Adroddwyd – Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir, yn dilyn y
penderfyniad a wnaed yn y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ar 5 Rhagfyr 2018, a'i
asesu yn erbyn Argraffiad diwygiedig Polisi Cynllunio Cymru 10, bod swyddogion
wedi dod i'r casgliad bod gwybodaeth berthnasol newydd wedi'i chodi a bod y cais
nawr cael ei ail-gyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad i'w ystyried ymhellach.
Derbyniwyd gwybodaeth bellach ar lefelau arogl, llwch a sŵn. Mae Swyddog Iechyd
yr Amgylchedd o'r farn nad yw'r wybodaeth yn dal yn ddigonol. Mae'r ymgeisydd
wedi gofyn i'r Aelodau ohirio ystyried y cais nes cyfarfod nesaf o'r Pwyllgor Cynllunio
a Mynediad er mwyn cyflwyno manylion pellach.
PENDERFYNWYD gohirio ei ystyried ar gais yr ymgeisydd.

(2)

NP4/11/247L – Newid defnydd uned yn rhannol i ddarparu gwasanaeth twtio cŵn,
Uned D, Royal Oak Stables, Betws y Coed.
Adroddwyd – Swyddogion i geisio sicrwydd ynglŷn â draenio dŵr budr.
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad.

(3)

NP4/26/271B - Newid defnydd adeilad amaethyddol yn uned rostio coffi, Hafod-yGeunan, Nebo, Llanrwst.
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad.

(4)

NP5/50/415D - Newidiadau ac estyniad deulawr i'r cyn doiledau cyhoeddus i greu
annedd, Tŷ Bach, Aberdyfi.
Adroddwyd – Dywedodd y Swyddog Achos fod y cynllun ar dudalen 66 yr Agenda yn
anghywir ac y dylid ei ddiystyru.
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â’r argymhelliad.

(5)

NP5/57/946C – Adeiladu 5 annedd yn cynnwys 3 annedd teras, a 2 dŷ pâr gyda
mynediad newydd i gerbydau / cerddwyr, a ffordd a thirlunio cysylltiedig, safle ger
Llety’r Bugail, Pencefn, Dolgellau.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a thrafododd yr Aelodau
a'r Swyddogion amodau tirlunio ymhellach. Cadarnhaodd swyddogion fod y cais yn
is na'r trothwy ar gyfer asesiad effaith ieithyddol a bod gofyn i'r ymgeisydd nodi pa un
o'r anheddau oedd yn destun cytundeb meddiannaeth leol fforddiadwy Adran 106
cyn rhoi unrhyw ganiatâd.
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â’r argymhelliad.

(6)

NP5/57/1152 - Newid defnydd yr ail a'r trydydd llawr yn ddau dŷ amlfeddiannaeth, 4
Frondirion, Dolgellau.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir manwl.
Siarad Cyhoeddus
Anerchodd Mr. Rhys Davies, yr Asiant, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofynnodd
i'r Aelodau ystyried y canlynol:- roedd y cais am newid defnydd adeilad i ddarparu llety i gogyddion sy'n gweithio
yng Ngwesty'r Royal Ship, Dolgellau a Gwesty George III, Penmaenpool.
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Mae cogyddion yn fwy profiadol ac yn gyffredinol mae eu demograffig yn dangos
eu bod yn tueddu i fod yn hŷn a dyma fyddai'n cynrychioli 75% o ddeiliaid yr
adeilad.
- darperir cludiant i drosglwyddo staff rhwng y gwaith a'u llety.
- mynegwyd pryderon y byddai'r datblygiad yn arwain at ymddygiad
gwrthgymdeithasol. Cyflwynodd Deddf Tai 2004 drwyddedu gorfodol newydd ar
gyfer Tai Amlfeddiannaeth sy'n sicrhau'r safonau uchaf.
- bydd rheolwr eiddo yn cael ei gyflogi ac os bydd unrhyw ymddygiad
gwrthgymdeithasol yn digwydd, yna byddai deiliad y drwydded yn agored i ddirwy
o hyd at £5k. Mae yna hefyd ddirwy o £20k am beidio â chael y drwydded
angenrheidiol.
- Sicrhawyd yr Aelodau y cymerir pob cam i sicrhau nad oes unrhyw broblemau
ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr eiddo hwn
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â’r argymhelliad.
(7)

NP5/70/9L – Codi garej ar wahân, tir gerllaw Plas Gywair, Llangywair.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a chynghori ar bryderon
lleol.
PENDERFYNWYD – Ymweliad Safle.

(8)

NP5/71/AD38A – Gosod 5 panel gwybodaeth, Caer Gai, Llanuwchllyn.
Adroddwyd – Cefnogodd yr Aelodau yr egwyddor o ddarparu paneli gwybodaeth ond
nodwyd pryderon ynghylch dylunio, deunyddiau a'r lleoliadau arfaethedig. Teimlai'r
aelodau y dylai'r byrddau dehongli fod yn cydweddu â'r lleoliad. Dywedodd y
Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir nad oedd cynnwys y paneli gwybodaeth yn fater
cynllunio ac y gellid ei drafod mewn cyfarfod o'r Gweithgor Aelodau yn y dyfodol.
PENDERFYNWYD gohirio ei ystyried, trafod y materion a godwyd ac ail-gyflwyno i
gyfarfod nesaf y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad.

5.
(1)

Adroddiadau Diweddaru
Hysbysiadau Gorfodi, Rhybuddion Gorfodi Adeiladau Rhestredig a gyflwynwyd o
dan bwerau wedi'u dirprwyo a Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth - Er gwybodaeth
Yn codi yn sgil hynny,
NP2/16/ENF448 – Gweithgareddau chwarelyddu heb awdurdod, Chwarel Hendre
Ddu, Cwm Pennant
Dywedodd y Pennaeth Rheoli Datblygu a Chydymffurfiaeth y bydd y mater yn cael ei
drafod gydag Awdurdod Cynllunio Mwynau a Gwastraff Gogledd Cymru.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(2)

Apeliadau Cynllunio, Hysbysiadau Gorfodi a Thystysgrifau Defnydd Cyfreithlon wedi
eu cyflwyno ac yn aros am benderfyniad – Er gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(3)

Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth
Yn codi yn sgil hynny,
NP5/61/LB32J – Newid defnydd rhan o fwyty llawr gwaelod yn annedd
Dywedodd y Pennaeth Rheoli Datblygu a Chydymffurfiaeth fod y cais bellach wedi'i
dynnu'n ôl.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

(4)

Ceisiadau heb eu penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio – Er
gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.
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Y PWYLLGOR SAFONAU
DYDD MERCHER 7 MEDI 2018
PRESENNOL:
Aelod wedi'i benodi gan Gyngor Gwynedd
Cyng Alwyn Gruffydd;
Aelod wedi ei benodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyng Philip Capper;
Aelod wedi'i benodi gan Lywodraeth Cymru
Mr. Ceri Stradling;
Aelodau Annibynnol
Mrs Rachael L.J. Davies, Mr. Martin J. Hughes, Mrs. Sharon Warnes (Cadeirydd);
Swyddogion
Mr. G. Iwan Jones, Ms. Bethan Hughes, Mrs. Anwen Gaffey.
1.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd
Cyflwynodd Aelodau a Swyddogion eu hunain i'r cyfarfod.

2.

Datgan Diddordeb
Datganodd y Cyng. Alwyn Gruffydd a'r Cyng. Philip Capper ddiddordeb personol yn
eitem 7 ar y Rhaglen, o dan baragraff 10 (2) (a) (ix) (aa) o'r Cod Ymddygiad i
Aelodau.

3.

Cofnodion
Yn ddarostyngedig i nodi cywiriad i'r cofnod Cymraeg (eitem 7 [Penderfyniad 2]
Caniatáu Goddefeb) a ddylai gyfeirio at "Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy",
derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 7 Gorffennaf
2017 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir.
Yn codi yn sgil hynny,
Eitem 6 - Diweddariad ar Bolisi Chwythu'r Chwiban / Seinio Rhybudd yr Awdurdod
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol fod staff a gwirfoddolwyr
yr Awdurdod nawr yn derbyn y wybodaeth hon.

4.

Enwebu aelodau ar gyfer y Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i benodi
tri Aelod a dau aelod dirprwyol ar y Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad
a'r cefndir.
PENDERFYNWYD
1.
nodi’r adroddiad.
2.
penodi Mr. Ceri Stradling, Mrs. Rachael L.J. Davies a Mr. Martin J.
Hughes fel Aelodau o'r Panel Apeliadau Graddfa Statws Sengl gyda
Cyng Philip Capper a Mrs. Sharon Warnes yn cael eu penodi aelodau
dirprwyol.
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5.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i
gynghori'r Pwyllgor ar y datblygiadau sy'n berthnasol i'r Awdurdod hwn.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad
a rhoddodd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau.
Croesawodd yr Aelodau yr adroddiad a llongyfarchodd yr Awdurdod ar ei enw da
ardderchog, ac, yn arbennig, nad oedd yr un o'r materion a godwyd yn ymwneud ag
ymddygiad yr Aelodau.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

6.

Adroddiad Monitro Cwynion
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer ar gwynion
ysgrifenedig a dderbyniwyd gan yr Awdurdod.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad ac
amlinellodd y prif bwyntiau. Nodwyd bod cwynion o'r fath yn helpu'r Awdurdod i wella
ei systemau a rhoi prosesau cadarn ar waith. Ystyriodd yr Aelodau yr adroddiad yn
fanwl a chanmol y swyddogion am y nifer fechan o gwynion a dderbyniwyd wrth
ystyried gwaith cyffredinol yr Awdurdod.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

7.

Rhoi Goddefebau
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn
argymell bod y Pwyllgor Safonau yn rhoi goddefeb cyffredinol i Aelodau Cyngor
Gwynedd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad
a chadarnhaodd fod y goddefebau a roddwyd eisoes gan y Pwyllgor Safonau wedi
gweithio'n dda. Rhoddodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol enghraifft
ddiweddar iawn o gymhwyso'r goddefebau yn llwyddiannus a ddangosodd
bwysigrwydd cael y fath oddefebau yn eu lle. Dywedodd, hyd yn hyn, mai dim ond un
gwyn a dderbyniwyd mewn perthynas â rhoi goddefeb."
Cododd Aelod ymholiad cyffredinol ynghylch a ddylai Aelod lleol sydd â gwybodaeth
leol, naill ai gan Gyngor Gwynedd neu Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, allu siarad o
blaid neu yn erbyn cais, gan y byddent wedi ffurfio barn ymlaen llaw a allai gael ei
ystyried fel rhagfarn o bosibl. Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau
Corfforaethol fod hyn yn rhan o'r broses gynllunio ac, pe byddai'r Pwyllgor Safonau
yn ystyried ei fod o fudd, gallai'r Aelodau yn y dyfodol dderbyn hyfforddiant pellach ar
yr hyn sydd gyfystyr â rhagdueddiad a rhag-benderfynu.
Ystyriodd yr Aelodau yr adroddiad yn fanwl a chytunwyd i gymeradwyo goddefeb
cyffredinol, yn unol â'r telerau a amlinellir yn yr adroddiad, er mwyn sicrhau bod yr
Awdurdod yn gallu cynnal ei fusnes yn effeithiol
PENDERFYNWYD
1.
rhoi caniatâd i Aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd gan eu
galluogi i gymryd rhan lawn wrth benderfynu ar faterion sy'n ymwneud â
Chyngor Gwynedd hyd at 31 Rhagfyr 2019, oni bai eu bod yn cael eu
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2.

3.
8.

hymestyn ymhellach trwy benderfyniad y Pwyllgor hwn cyn 31 Rhagfyr
2019.
rhoi caniatâd i Aelodau a benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol
Conwy sy'n eu galluogi i gymryd rhan lawn wrth benderfynu ar faterion
sy'n ymwneud â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy hyd at 31 Rhagfyr
2019, oni bai eu bod yn cael eu hymestyn ymhellach trwy benderfyniad y
Pwyllgor hwn cyn y 31 Rhagfyr 2019.
i gynnwys y "potensial ar gyfer rhag-benderfynu" fel pwnc mewn sesiwn
hyfforddi cynllunio i'r Aelodau ar gyfer y dyfodol.

Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru
Derbyniwyd - Adroddiad llafar gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau, er gwybodaeth.
Dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi mynychu cyfarfod diweddar o Fforwm Pwyllgor
Safonau Gogledd Cymru, a gynhaliwyd ar 29 Mehefin 2018, yn Swyddfeydd Cyngor
Gwynedd, Caernarfon. Rhoddwyd cefndir y Fforwm i'r Aelodau ac fe amlinellwyd y
prif bynciau trafod fel a ganlyn: -

-

Derbyniodd aelodau'r Fforwm gyflwyniad byr ar faterion yn ymwneud â
chyfryngau cymdeithasol. Roedd dogfen, a baratowyd gan Gymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) o'r enw "Social Media - A Guide for Councillors
/ Cyfryngau Cymdeithasol Canllaw i Gynghorwyr" bellach ar gael ar wefan CLlLC
lle darparwyd tudalen Gweplyfr / Facebook APCE fel un o nifer o enghreifftiau.
Mewn ymateb i gwestiwn gan Aelod, dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau
Corfforaethol fod protocol, a baratowyd yn benodol ar gyfer staff yr Awdurdod, y
gellid ei ddiwygio i'w defnyddio gan Aelodau. Cytunwyd y dylid darparu
hyfforddiant pellach i'r Aelodau godi ymwybyddiaeth o faterion cyfryngau
cymdeithasol cyfredol.
o ran gweithdrefnau ar gyfer mynd i'r afael â honiadau yn erbyn aelodau, mae'r
Ombwdsman wedi paratoi dogfen - 'Cod Ymddygiad - Pwerau Dros Dro' sydd
wedi'i ddosbarthu i Swyddogion Monitro.
Cytunodd yr aelodau i ystyried cwestiynau i'r Cadeirydd eu gofyn mewn cyfarfod
o'r Fforwm Pwyllgorau Safonau yn y dyfodol.

PENDERFYNWYD
1. nodi'r adroddiad a diolch i'r Cadeirydd am ei gyflwyniad.
2. bod hyfforddiant ar gyfryngau cymdeithasol yn cael eu darparu i holl
Aelodau'r Awdurdod er mwyn codi ymwybyddiaeth o faterion cyfredol.
9.

Pwyllgorau Safonau 2018
Cyflwynwyd – Rhaglen Cynhadledd Safonau Cymru 2018.
Yn codi yn sgil hynny, Cytunodd yr Aelodau a oedd yn mynychu'r Gynhadledd
Safonau i roi adborth yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Safonau a chylchredeg
nodiadau o'r Gweithdai unigol.
PENDERFYNWYD nodi Rhaglen y Gynhadledd, er gwybodaeth.

Daeth y cyfarfod i ben am 15.20
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PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU
DYDD MERCHER 18 GORFFENNAF 2018
PRESENNOL:
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd
Cyng Freya Bentham, Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes,
Judith Humphreys, Edgar Owen, Elfed Roberts, John Pughe Roberts;
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyng Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd;
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Ms Tracey Evans, Mrs. Elinor Gwynn, Mr. Neil Martinson,
Mr. Ceri Stradling, Mr. Owain Wyn;
Swyddogion
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. D. Edwards, Mrs. J. Worrall, Ms. Bethan Hughes,
Mrs. A. Gaffey;
Yn mynychu
Luned Fôn Jones - Gwasanaeth Archwilio Mewnol
Ymddiheuriadau
Cyng Philip Capper, Gethin Williams;
Mr. J. Cawley, Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir.
1.

Ethol Cadeirydd
PENDERFYNWYD ethol y Cynghorydd Alwyn Gruffydd yn Gadeirydd y Pwyllgor
Perfformiad ac Adnoddau.
Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth.

2.

Ethol Is-Gadeirydd
PENDERFYNWYD ethol y Cyng Wyn Ellis Jones yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Perfformiad
ac Adnoddau.

3.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd
(1)
Cyfeiriodd y Cadeirydd â thristwch at farwolaeth ddiweddar Mr Andrew Weir, CynDdarlithydd Plas Tan a Bwlch.
Rhoddodd y Cadeirydd deyrnged i Andrew, a ymddeolodd ym mis Medi 2016 ar ôl
gweithio i'r Awdurdod am gyfnod o dros 25 mlynedd.
Cododd yr aelodau a'r swyddogion fel arwydd o barch.
(2)

4.

Croesawodd y Cadeirydd Aelodau newydd Llywodraeth Cymru, Mrs. Elinor Gwynn a
Mr. Neil Martinson i'w cyfarfod cyntaf a chroesawodd y Cynghorydd Judith Humphreys,
Cyngor Gwynedd, i'r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau hefyd.

Datganiad Diddordeb
Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Ddiddordeb Personol mewn perthynas ag unrhyw eitem.
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5.

Cofnodion
Derbyniwyd Cofnodion y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 21 Mawrth
2018 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir.
Yn codi ar hynny,
Eitem 11 – Proses Apeliadau Polisi Diswyddo
Cododd Aelod bryder nad oedd yr Is-bwyllgor Apeliadau a sefydlwyd yn ddiweddar yn
cynnwys aelod benywaidd a dylai hyn fod yn ystyriaeth i'r dyfodol.

6.

Adroddiad Blynyddol Pennaeth yr Archwiliad Mewnol 2017/18
Cyflwynwyd - Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol yn amlinellu barn y
Gwasanaethau Archwilio Mewnol ar reolaethau mewnol o fewn yr Awdurdod.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Archwilio Mewnol yr adroddiad a chadarnhaodd ei fod yn
fodlon â safon gyffredinol dda rheolaethau mewnol yr Awdurdod yn y meysydd a ymchwiliwyd
yng Nghynllun Archwilio 2017/18. Nododd yr Aelodau, oherwydd gostyngiad yn nifer y
diwrnodau archwilio, bod 'Incwm - Plas Tan y Bwlch' wedi'i symud dros dro o'r cynllun.
Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad a gwnaed y sylwadau canlynol:- Para. 2.6.2 - Nododd yr aelodau y byddai gwersi a ddysgwyd o brosiectau presennol a
phrosiectau blaenorol, megis Cynllun Treftadaeth Dolgellau, yn cynorthwyo'r Awdurdod i
dynhau ei reolaethau wrth reoli prosiectau a ariennir gan Ewrop. Dywedodd y Prif
Weithredwr y byddai 'pecyn cymorth rheoli prosiect', a ddefnyddir i reoli Cronfeydd
Ewropeaidd, yn cael ei gynnwys yng nghynlluniau'r dyfodol, a gofynnodd yr Aelodau am
gyflwyniad ar y pecyn cymorth i gyfarfod o'r Gweithgor Aelodau.
- roedd y briff ar gyfer cynllun archwilio ar gyfer Plas Tan a Bwlch yn rhy eang a dylai fod yn
canolbwyntio mwy ar ddenu incwm.
- Cadarnhaodd y Pennaeth Archwilio Mewnol bod ffi archwilio'r Awdurdod wedi'i ostwng i
adlewyrchu na chynhaliwyd yr archwiliad "Incwm - Plas Tan y Bwlch" yn 2017/18.
Diolchodd y Cadeirydd, ar ran yr Aelodau, i'r Pennaeth Archwilio Mewnol am fynychu'r
cyfarfod i gyflwyno'r Adroddiad Blynyddol.
PENDERFYNWYD
1.
Derbyn yr adroddiad fel "Adroddiad Blynyddol Pennaeth Archwilio Mewnol" yn
unol â gofynion Safonau Archwiliad Mewnol y Sector Cyhoeddus ar gyfer
blwyddyn ariannol 2017/18.
2.
derbyn y Cynllun Archwilio Gweithredol ar gyfer cyfnod cyfrifo 2018/19, yn
ddarostyngedig i'w ddiwygio mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Archwilio
Mewnol, y Prif Weithredwr, y Prif Swyddog Cyllid, y Cyfarwyddwr Corfforaethol a
/ neu'r Pennaeth Cyllid.
3.
aros am gyflwyniad ar y 'Pecyn Cymorth Rheoli Prosiect' i gyfarfod o'r Gweithgor
Aelodau yn y dyfodol.

7.

Swyddfa Archwilio Cymru - Tystysgrif Cydymffurfiaeth
Cyflwynwyd - Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Gynllun Gwella 2018-19
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, er gwybodaeth.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad
ar ran Swyddfa Archwilio Cymru. Yn codi ar hynny, dywedodd y Prif Weithredwr y
rhagwelwyd bod y Gweinidog ar fin datgymhwyso Awdurdodau Parciau
Cenedlaethol Cymru o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.
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8.

Her Ariannol 2018-20 - Diweddariad
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Weithredwr i hysbysu aelodau o'r cynnydd a wnaed yn
erbyn y strategaeth ariannol ar gyfer 2018/20.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr ei adroddiad ac yn codi yn sgil hynny,
penderfynwyd o dan Adran 100 (A) (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 i wahardd y
wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitem ganlynol ar y sail ei bod yn datgelu
gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 o Atodlen 12 A o'r
Ddeddf honno, sef gwybodaeth am faterion ariannol neu fusnes unrhyw berson
penodol (gan gynnwys yr awdurdod sy'n dal y wybodaeth honno).
Rhoddodd y Prif Weithredwr ragor o wybodaeth gefndirol er budd Aelodau newydd ac
esboniodd fod setliad Grant Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-20 yn golygu gostyngiad o -5%
yn 2018/19 a 5% pellach yn 2019/20, yn ogystal â chwyddiant. Roedd yn ofynnol i'r Awdurdod
nodi arbedion o £788,764 dros y ddwy flynedd ac roedd yr adroddiad diweddaru yn rhoi'r
sefyllfa ddiweddaraf i'r Aelodau.
Yn ychwanegol at yr adroddiad diweddaru, dywedodd y Prif Weithredwr fod y Gweinidog
dros yr Amgylchedd wedi rhoi gwybod yn ddiweddar i'r tri Awdurdod Parc Cenedlaethol yng
Nghymru y byddai eu harian yn parhau ar yr un lefel â'r llynedd a dim ond dod o hyd i
arbedion i dalu am y cynnydd chwyddiant dros y ddwy flynedd oedd angen i'r Awdurdod
wneud, sydd eisoes wedi'i nodi fel rhan o'r her ariannol. Roedd y Prif Weithredwr yn aros i
dderbyn Papur Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru er mwyn ailddefnyddio ac ail-ffocysu
gwaith yr Awdurdod yn unol â blaenoriaethau'r Gweinidog. Dywedodd y Prif Weithredwr, er
ei fod yn doriad mewn termau real, ei fod yn darparu diogelwch ariannol i'r Parciau
Cenedlaethol dros y ddwy flynedd nesaf. Gofynnwyd i'r Aelodau nodi nad oedd y
wybodaeth hon yn gyhoeddus eto.
PENDERFYNWYD
1.
nodi'r adroddiad a'r cynnydd a wnaed yn erbyn camau a gytunwyd i gyflawni'r
arbedion sy'n sail i'r strategaeth ariannol.
2.
anfon copi o Gynllun Busnes Plas Tan a Bwlch ymlaen at Mr. Neil Martinson.
3.
Darparu papurau cefndirol i'r Aelodau a'r cyfle i drafod y Strategaeth Ariannol
ymhellach yn Sesiwn Ymsefydlu / Anwytho Aelodau Newydd, sy'n cael ei
drefnu ar hyn o bryd.
Penderfynodd yr Awdurdod adael i'r Wasg a'r Cyhoedd ddod yn ôl i mewn.

9.

Datganiad Cyfrifon 2017/18
Cyflwynwyd - Adroddiad y Prif Swyddog Cyllid er mwyn i’r Aelodau nodi cynnwys y Datganiad
o Gyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018, a'r trefniadau ar gyfer y cyfnod
arolygu gan aelodau'r cyhoedd.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad a dywedodd y byddai'r Datganiad
Cyfrifon wedi'i archwilio (a'i addasu) yn cael ei gyflwyno i'r Awdurdod ar 26 Medi 2018, i'w
gymeradwyo.
Yn codi ar hynny, trafododd yr Aelodau a'r swyddogion y canlynol:y dylid trefnu hyfforddiant cyllid ar gyfer pob aelod yn dilyn trosiant diweddar yn
aelodaeth yr Awdurdod. Bydd hyfforddiant yn canolbwyntio ar Reolaeth Ariannol yr
Awdurdod a rôl a chyfrifoldeb yr Aelodau.
y defnydd o gronfeydd wrth gefn yr Awdurdod.
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Diolchodd y Cadeirydd, ar ran yr Aelodau, i'r Prif Swyddog Cyllid, y Pennaeth Cyllid a'i staff
am eu gwaith.
PENDERFYNWYD
1.
nodi cynnwys y Datganiad o Gyfrifon (yn ddarostyngedig i gael eu harchwilio) ar
gyfer 2017/18.
2.
trefnu Hyfforddiant Cyllid i Aelodau.
10. Proffil Risg yr Awdurdod
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i roi'r wybodaeth
ddiweddaraf i'r Aelodau ar Broffil Risg yr Awdurdod.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad monitro
chwarterol a'r proffil risg. Cytunodd yr aelodau o dan reolaeth risg. 3 (Deddf Cynllunio 2015), y
dylai'r risg tebygol sy'n weddill gael ei ostwng yn awr i '2'. Gofynnwyd i'r Aelodau nodi bod y
Papur Gwyn wedi'i gyhoeddi ar 31 Ionawr '2018' ac nid '2017' fel y nodwyd.
Bu'r Aelodau'n ystyried yr adroddiad a'r gofrestr a gwnaed y sylwadau canlynol ganddynt:y dylai "Rheoli Prosiect" gael ei gynnwys yn y gofrestr yn y dyfodol.
rhoddodd Aelod wybod i'r swyddogion fod codi taliadau parcio wedi bodloni ymwrthedd o
rai parthau. Dywedodd swyddogion fod yr incwm parcio yn hanfodol i ariannu cynnal a
chadw llwybrau troed a bod tri o'r parciau yng ngogledd y Parc Cenedlaethol yn
ymroddedig i gefnogi menter trafnidiaeth gynaliadwy. Hysbyswyd yr Aelodau bod
buddion o'r fath yn cael eu cyfleu i'r cyhoedd.
dywedodd swyddogion nad oedd yr Awdurdod yn rhan o gynllun parcio llywodraeth leol
ac fe ymdrinnir â diffyg cydymffurfiaeth trwy roi nodyn atgoffa i dalu yn hytrach na gosod
dirwy, a oedd bob amser wedi arwain at ymateb uchel.
dylid cyflwyno adroddiad diweddaru ar feysydd parcio'r Awdurdod i gyfarfod Gweithgor yr
Aelodau yn y dyfodol.
PENDERFYNWYD
1.
nodi'r adroddiad a diwygio'r Gofrestr Risg fel yr amlinellir.
2.
aros am adroddiad diweddaru ar feysydd parcio'r Awdurdod i gyfarfod o'r
Gweithgor Aelodau yn y dyfodol.
11. Rhaglen Waith Gorfforaethol 2017/18
Cyflwynwyd - Adroddiad Cynnydd y pedwerydd a'r chwarter olaf ar gyfer 2017/18.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad yn manylu
ar gynnydd yr Awdurdod yn erbyn amcanion am y cyfnod hyd at 31 Mawrth 2018.
Cyfathrebu

Cytunodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol nad oedd y teithiau tywys a
arweinir gan Warden o'r Canolfannau wedi bod yn llwyddiant a byddai'r cynllun peilot yn
cael ei ailystyried yn awr.

Llongyfarchodd yr aelodau staff yr Ysgwrn am eu gwaith a'r llwyddiannau diweddar.
Partneriaeth ac Ymgysylltu Gwirfoddolwyr

Roedd y Prif Weithredwr yn hyderus y byddai'r grŵp mewnol "Gweithio gyda
Gwirfoddolwyr" yn cwrdd â'i darged yn y dyfodol.
PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad terfynol ar y Rhaglen Waith Gorfforaethol
2017/18, fel y'i cyflwynwyd.
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12. Dangosyddion Perfformiad 2017/18: Pedwerydd Chwarter a Chanlyniadau Blynyddol
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i drafod canlyniadau
Dangosyddion Perfformiad 2017/18.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad, ac fe'i
ystyriwyd yn fanwl gan yr Aelodau.
Cyfarwyddiaeth Cynllunio a Rheoli Tir
Hysbyswyd yr aelodau fod y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yn absennol o'r cyfarfod am
ei fod yn mynychu Sesiwn Gwrandawiad Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol, sydd ar y gweill ar
hyn o bryd yn Swyddfa'r Parc Cenedlaethol ym Mhenrhyndeudraeth. Bydd ceisiadau am
fanylion pellach ar unrhyw fater yn cael eu hanfon ymlaen at y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli
Tir i ymateb.
Dangosyddion Perfformiad Llywodraeth Cymru
 CYN7 Ceisiadau Cynllunio ar gyfer Mân Ddatblygiadau a Datblygiadau Deiliaid Tai
 a oedd rheswm dros y nifer fawr o geisiadau sy'n cael eu pennu mewn dros 8 wythnos?
 PLA/12 Cyfanswm Nifer yr achosion Gorfodaeth a ymchwiliwyd
roedd y canlyniadau ar gyfer Eryri yn llawer is na'r ddau Barc Cenedlaethol arall. Teimlai
Aelod nad oedd digon o wybodaeth yn yr adroddiad i sefydlu rheswm am hyn a'i
arwyddocâd. Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol fod yr Aelodau'n cael
y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl achosion byw ymhob Pwyllgor Cynllunio a Mynediad.
Dangosyddion Perfformiad Lleol
 Iechyd a Lles
 Byddai'r Aelodau'n croesawu manylion ar faint o ysgolion lleol sydd wedi ymuno â'r
Cynllun Ceidwaid Ifanc newydd?
 Partneriaeth ac Ymgysylltu Gwirfoddolwyr
cytunwyd i adolygu ymhellach sut mae'r Awdurdod yn ymgysylltu â Chynghorau Cymuned.
 Dangosyddion Corfforaethol
nid oedd y data a gyflwynwyd yn adlewyrchu niferoedd y salwch hir dymor soniwyd
amdano yn flaenorol.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.
13. Adolygiad o Lywodraethu - Cofnod Gweithredu
Cyflwynwyd - Cofnod Gweithredu o gamau gweithredu strategol sy'n deillio o benderfyniadau
a wnaed yn ystod cyfarfodydd yr Awdurdod a'r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau.
PENDERFYNWYD croesawu'r Cofnod Gweithredu a fydd yn cael ei ddiweddaru a'i
gyflwyno fel eitem safonol, ar ôl y cofnodion, i'r Awdurdod a'r Pwyllgor Perfformiad ac
Adnoddau.
14. Adroddiad Monitro Cwynion
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad ac
amlinellodd y prif bwyntiau. Hysbyswyd yr Aelodau y byddai'r Adroddiad Monitro hefyd yn cael
ei gyflwyno i'r Pwyllgor Safonau, er gwybodaeth
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.
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15. Strategaeth Adnoddau Dynol 2017 - 2020: Adroddiad Diweddaru
Cyflwynwyd - Adroddiad gwybodaeth gan y Pennaeth Personél ynghyd â chopi o'r Strategaeth
AD ar gyfer 2017 - 2020.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Personél Strategaeth AD 2017 - 2020 a nododd yr
Aelodau'r diwygiadau fel yr amlygwyd yn yr adroddiad. Cadarnhaodd y Pennaeth Personél fod
staff yn derbyn cefnogaeth ymwybyddiaeth iechyd meddwl a bod dros 40 o staff yr Awdurdod
wedi mynychu cwrs 2 ddiwrnod ar 'Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl' a ariennir gan yr
Awdurdod.
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad diweddaru, er gwybodaeth.
16. Absenoldebau Staff 2017/18
Cyflwynwyd - Adroddiad gwybodaeth gan y Pennaeth Personél yn crynhoi absenoldebau staff
ar gyfer 2017/18.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Personél yr adroddiad. Yn codi ar hynny, cytunwyd y
byddai'r sesiynau galw heibio Iechyd Galwedigaethol yn y dyfodol, yn cynnwys problemau
straen / iechyd meddwl.
PENDERFYNWYD
1.
nodi’r adroddiad.
2.
cynnwys materion straen / iechyd meddwl fel rhan o'r sesiynau galw heibio
Iechyd Galwedigaethol.
17. Adroddiad Blynyddol Monitro Iechyd a Diogelwch 2017/18
Cyflwynwyd - Adroddiad gwybodaeth gan Bennaeth Personél i roi cyngor i'r Aelodau ar
Faterion Iechyd a Diogelwch o fewn yr Awdurdod.
Adroddwyd - Gofynnodd y Pennaeth Personél i'r Aelodau nodi y dylai'r adroddiad yng
Nghymru gofnodi "....... adroddwyd 7 achos" ac nid 14 fel y nodwyd.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.
18. Cofnodion Bwrdd Rheoli Plas Tan a Bwlch
Cyflwynwyd - Cofnodion cyfarfodydd Bwrdd Rheoli Plas Tan a Bwlch a gynhaliwyd ar 17
Ionawr a 25 Ebrill 2018, er gwybodaeth.
Cyflwynodd Cadeirydd Bwrdd Rheoli Plas Tan a Bwlch y cofnodion yn fanwl.
PENDERFYNWYD nodi'r cofnodion.

Daeth y cyfarfod i ben am 12.40
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PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU
DYDD MERCHER 14 TACHWEDD 2018
Cyng Alwyn Gruffydd (Gwynedd) (Cadeirydd)
PRESENNOL:
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd
Cyng Freya Bentham, Elwyn Edwards, Annwen Hughes, Judith Humphreys,
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts;
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis-Jones;
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Ceri Stradling, Mr. Owain Wyn;
Swyddogion
Mr. Emyr Williams, Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mr. Emyr Roberts,
Mrs. Jo Worrall, Ms. Bethan Hughes, Ms. Naomi Jones, Mrs. Anwen Gaffey,
Mrs. Sarah Roberts;
1.

Ymddiheuriadau
Cyng Ifor Glyn Lloyd, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams;
Ms. Elinor Gwynn, Mr. Neil Martinson; Mr. Dafydd Edwards, Swyddog Adran 151.

2.

Datgan Diddordeb
Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Ddiddordeb Personol mewn perthynas ag unrhyw
eitem.

3.

Cofnodion
Derbyniwyd cofnodion y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 18
Gorffennaf 2018 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir.

4.

Cofnod Gweithredu
Cyflwynwyd - Cofnod o gamau gweithredu strategol sy'n deillio o benderfyniadau a
wnaed yn ystod cyfarfodydd y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau, er gwybodaeth ac
i weithredu arnynt.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad
ac fe ystyriodd yr Aelodau hwn yn fanwl. Cytunodd Aelodau a Swyddogion y byddai
adroddiadau yn y dyfodol yn nodi pa eitemau y dylid eu tynnu oddi ar y Cofnod
Gweithredu.
Yn codi o ganlyniad i hynny,:Cyfarfod Perfformiad ac Adnoddau 15.11.17: Eitem Gweithredu 12 - Strategaeth
Wirfoddoli Ddrafft
Atgoffwyd y swyddogion fod y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am grantiau'n dod yn
agosach ac y dylid symud ymlaen â'r gwaith yn ddi-oed.
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Cyfarfod Perfformiad ac Adnoddau 18.07.18: Eitem 9 Gweithredu - Datganiad o
Gyfrifon
Roedd y cam hwn bellach wedi'i gwblhau a gellid ei symud oddi ar y Cofnod
Gweithredu.
PENDERFYNWYD nodi'r Cofnod Gweithredu a dileu Cam Gweithredu Eitem 9,
fel yr amlinellir.
5.

Cofnodion Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch
Cyflwynwyd - Cofnodion cyfarfodydd Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch a gynhaliwyd
ar 6 Mehefin a 26 Gorffennaf 2018.
Adroddwyd – Cyflwynodd Cadeirydd Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch y cofnodion yn
fanwl.
PENDERFYNWYD nodi'r cofnodion.

6.

Swyddfa Archwilio Cymru - Tystysgrif Cydymffurfiaeth
Cyflwynwyd – Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Gynllun Gwella 2018-19
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, er gwybodaeth.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad ar ran Swyddfa Archwilio
Cymru.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

7.

Rhaglen Waith Gorfforaethol 2018-19
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ar
gynnydd y Rhaglen Waith Gorfforaethol ar gyfer chwarter cyntaf ac ail y flwyddyn
ariannol.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad
yn manylu ar gynnydd yr Awdurdod.
Cynlluniau a Pholisïau
 Datblygu rhaglen ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu'r materion hyn
Cytunodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i ganfod ai'r amserlen ar gyfer
cwblhau yw mis Awst 2018 neu fis Hydref 2018. Cadarnhaodd y swyddogion bod
Polisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru yn cael ei integreiddio'n llawn i
raglenni gwaith yr Awdurdod.
 Iechyd a Lles
Trafododd yr Aelodau bwysigrwydd yr Awdurdod o ran adnabod / nodi ei rôl,
ynghyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Meddygon Teulu Lleol, sydd
hefyd angen deall eu rôl. Dywedodd swyddogion y dylai gwaith y grŵp
cydweithredol "Cael Gogledd Cymru i Symud" gryfhau a helpu i ddatblygu rôl yr
Awdurdod a chreu diwylliant ac amgylchedd i bobl symud mwy.
PENDERFYNWYD
1.
nodi’r adroddiad.
2.
aros am adroddiad pellach ar berthynas yr Awdurdod yn y dyfodol gyda
Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus Gwynedd / Ynys Môn a Chonwy / Sir
Ddinbych ar ôl iddynt fabwysiadu Cynlluniau Gweithredu ar gyfer
cyflawni eu cynlluniau lles.
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8.

Dangosyddion Perfformiad 2018/19: Canlyniadau Hanner Blwyddyn
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i
gyflwyno'r canlyniadau ar gyfer 6 mis cyntaf y flwyddyn.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad
a dywedodd, gan mai dyma'r flwyddyn gyntaf a fydd yn sefydlu llinell sylfaen ar gyfer
y dangosyddion lleol, nid oedd unrhyw dueddiadau i fesur cynnydd yn eu herbyn.
Hefyd, hysbyswyd yr Aelodau bod Swyddfa Archwilio Cymru wedi crybwyll y gallent
edrych ar nifer y Dangosyddion Perfformiad ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

9.

Proffil Risg yr Awdurdod
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i roi'r
wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau ar Broffil Risg yr Awdurdod.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad
a'r gofrestr risgiau. Hysbyswyd yr Aelodau am 4 risg newydd i'r Awdurdod (Cyf. 12 15) a bod Cyfeirnod Risg 6 "rheolaeth yr Awdurdod o'r Ysgwrn" wedi cael ei godi
dros y tymor byr, oherwydd gostyngiad yn nifer y staff ac yr oedd y Tîm Rheoli yn
gobeithio datrys hyn gyda phenodiad newydd yn fuan.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

10.

Adroddiad Blynyddol y Canolfannau Croeso
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu i roi diweddariad i'r
aelodau ar gynnydd y Canolfannau yn erbyn y targed ariannol.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu'r adroddiad a rhoddodd
drosolwg o'r flwyddyn 2018/19 hyd yn hyn.
Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad yn fanwl a thrafodwyd yr hyn a ganlyn:Trafododd yr Aelodau a'r swyddogion y newidiadau arfaethedig i gyfrifo trethi
busnes a'r cynnydd cysylltiedig gyda chostau rhedeg. Gofynnodd yr Aelodau a
ddylai'r Awdurdod ystyried all-ffynonellu'r Canolfannau Croeso ar gontract allanol
yn yr un ffordd ag y mae rhai Awdurdodau Lleol Cymru wedi all-ffynonellu eu
canolfan hamdden er mwyn achub cyfleuster cymunedol. Dywedodd swyddogion,
er mai dim ond nifer fach o eiddo'r Awdurdod oedd yn elwa o ryddhad ardrethi,
roeddent o'r farn y dylai'r Awdurdod gefnogi ei staff ei hun a phwysleisiodd fod
Canolfannau Croeso, nid yn unig yn darparu gwybodaeth i dwristiaid, ond bod eu
presenoldeb yn y gymuned yn bwysig iawn hefyd.
- Trafododd yr Aelodau'r ffyrdd newidiol y mae pobl yn cael eu gwybodaeth.
Teimlai'r swyddogion fod y Canolfannau'n dal yn berthnasol, eu bod yn derbyn
adborth da mewn arolygon cwsmeriaid, ac yn darparu incwm fel siop adwerthu.
Yn codi o ganlyniad i hynny, byddai swyddogion yn darparu ffigurau net mewn
adroddiadau yn y dyfodol.
- Llongyfarchodd yr Aelodau'r Pennaeth Addysg a Chyfathrebu ar ei phenodiad
diweddar i'r swydd "Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol" newydd a grëwyd, a
fyddai'n dechrau ar ôl iddi ddychwelyd wedi ei habsenoldeb mamolaeth.
-

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a chymeradwyo'r camau gweithredu ar
gyfer 2018/19, fel y'u hamlinellir.
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11.

Yr Ysgwrn: Adroddiad Blynyddol
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu i roi diweddariad i'r
aelodau ar gynnydd prosiect Yr Ysgwrn.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu'r adroddiad ac fe
achubodd y cyfle i ddiolch i'r Rheolwr Prosiect, Mrs Sian Griffiths, am ei gwaith.
Roedd Mrs Griffiths wedi rhoi ei hymddiswyddiad gerbron a byddai'n gadael yr
Awdurdod ar ddiwedd mis Rhagfyr i gymryd swydd gyda Chyngor Gwynedd.
Dywedodd y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu, er bod y rhan fwyaf o amodau grant
Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi cael eu bodloni, y brif her ar gyfer 2019 oedd cynnal
ansawdd y gwasanaeth a sicrhau bod Yr Ysgwrn yn gynaliadwy yn y dyfodol.
Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn:- Llongyfarchodd yr aelodau'r staff am eu llwyddiannau yn Yr Ysgwrn.
- Nododd yr Aelodau, o ganlyniad i gyflawni achrediad yr Amgueddfa, y byddai
amryw grantiau bellach ar gael. Cadarnhaodd y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu
bod cais diweddar am systemau diogelwch wedi bod yn llwyddiannus a
dywedodd fod Yr Ysgwrn bellach yn gallu benthyca arddangosfeydd o
amgueddfeydd eraill i gynyddu ei apêl yn y farchnad ac annog mwy o ymwelwyr.
- Awgrymodd yr Aelodau y dylai'r Ysgwrn ganolbwyntio ar ddenu darparwyr
addysg trydyddol, yn enwedig myfyrwyr pensaernïaeth, a allai ddefnyddio'r
Ysgwrn fel cyfleuster astudiaeth achos.
- Awgrymodd yr Aelodau y dylid cael pecyn i dwristiaid hefyd, a fyddai'n cyfuno
ymweliadau gyda'r Ysgwrn gydag ymweliadau ag Amgueddfeydd Lechi Blaenau
Ffestiniog ac ati. Cytunodd y Pennaeth Addysg a Chyfathrebu bod angen bod yn
fwy strategol ac roedd yn awyddus i archwilio pob opsiwn. Dywedodd y
Swyddogion fod y Cynllun Busnes yn ystyried yr holl gyfleoedd i sicrhau
cynaladwyedd Yr Ysgwrn, gan gynnwys gwneud cais am grant i "Gwirfoddoli i
Gymru" i geisio lleihau costau staff.
Yn codi o ganlyniad i hynny, Diolchodd yr aelodau i'r Pennaeth Addysg a
Chyfathrebu am ei gwaith a mynegi eu dymuniadau gorau ar gyfer y digwyddiad
hapus.
PENDERFYNWYD nodi'r Adroddiad Blynyddol a chymeradwyo'r camau
gweithredu ar gyfer 2018/19, fel y’u hamlinellwyd.

12.

Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth
Ariannol
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i drafod
Adroddiad Blynyddol drafft y Panel Cydnabyddiaeth Annibynnol (PCA) a
phenderfynu a oedd angen ymateb ai peidio.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ei adroddiad
a'r llythyr atodol gan y Panel Cydnabyddiaeth Annibynnol.
Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn:- dylai swyddogion roi gwybod i'r PCA a, bwrpasau'r Parc Cenedlaethol oherwydd
yr oedd para. 7.1 o'r Adroddiad Blynyddol drafft yn anghywir ac roedd angen ei
gywiro.
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-

ymgymryd â thrafodaethau pellach ar gyfrifoldebau Cadeirydd Gweithgor yr
Aelodau i'w maes o law.

PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig bod pwrpasau'r Parc Cenedlaethol ym
mharagraff. 7.1 o'r Adroddiad Blynyddol Drafft yn cael eu cywiro, derbyn yr
adroddiad a'r argymhellion a gyflwynwyd.
13.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol
Cyflwynwyd – Adroddiad ar y cyd gan y Pennaeth Personél a'r Pennaeth
Gweinyddol a Gofal Cwsmer i gyflwyno'r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2017/18.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol y
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2017/18 i gael ei gyhoeddi ar wefan yr
Awdurdod.

14.

Graddfeydd Tâl
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Personél i'r Aelodau drafod a
chymeradwyo'r graddfeydd tâl / cyflog diwygiedig ar gyfer Staff NJC (Llyfr Gwyrdd)
o'r 1af o Ebrill 2019 ymlaen.
Adroddwyd – Cyflwynodd y Pennaeth Personél yr adroddiad a'r cefndir.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a chymeradwyo'r graddfeydd cyflog
diwygiedig ar gyfer staff NJC (Llyfr Gwyrdd) o 1 Ebrill 2019 ymlaen.

Daeth y cyfarfod i ben am 11.30 yb.
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PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU
DYDD MERCHER 27 MAWRTH 2019
Cyng Alwyn Gruffydd (Gwynedd) (Cadeirydd)
PRESENNOL:
Aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd
Cyng Elwyn Edwards, Annwen Hughes, Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts,
Judith Humphreys;
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyng Phil Capper, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd;
Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Ms. Elinor Gwynn, Mr. Neil Martinson, Mr. Ceri Stradling,
Mr. Owain Wyn;
Swyddogion
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. E. Roberts, Ms. B. Hughes,
Mrs. J. Worrall, Mrs. A. Gaffey;
1.

Ymddiheuriadau
Cyng Freya Bentham, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams.

2.

Datgan Diddordeb
Datganodd Mr. Emyr Williams, Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mr. Emyr
Roberts a Ms Bethan Hughes ddiddordeb yn eitem 11 ar y Rhaglen a gadawsant y
cyfarfod tra bod y mater yn cael ei drafod. Fe wnaeth Mrs. Jo Worrall a Mrs. Anwen
Gaffey hefyd ddatgan diddordeb yn eitem 11 ar y Rhaglen, ond fe wnaethant aros yn
y cyfarfod.

3.

Cofnodion
Derbyniwyd cofnodion y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 14
Tachwedd 2018 ac arwyddodd y Cadeirydd hwy fel rhai cywir.

4.

Cofnod Gweithredu
Cyflwynwyd – Cofnod o gamau strategol yn deillio o benderfyniadau a wnaed yn
ystod cyfarfodydd y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau, er gwybodaeth ac i'w
gweithredu.
Yn codi yn sgil hynny:Cyfarfod Perfformiad ac Adnoddau 15.11.17
Eitem Gweithredu 10 - Newidiadau i Gynllun Dirprwyo'r Awdurdod
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol fod Cod Ymarfer yr
Awdurdod ar gyfer Derbyn Rhoddion a Lletygarwch wedi'i ddiweddaru ac roedd y
polisi bellach ar gael ar allrwyd y staff.
Roedd y cam gweithredu bellach wedi'i gwblhau a gellid ei ddileu o'r Cofnod
Gweithredu.
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Eitem Gweithredu 12 - Strategaeth Gwirfoddoli Drafft
Cynghorwyd yr Aelodau nad oedd swyddogion, oherwydd cyfyngiadau amser, wedi
gallu bodloni'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais.
Dylai'r weithred hon, er nad yw'n gyflawn, gael ei dileu o'r Cofnod Gweithredu.
Cyfarfod Perfformiad ac Adnoddau 18.07.18
Eitem Gweithredu 6 - Adroddiad Blynyddol Pennaeth Archwilio Mewnol 2017/18
Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y bydd y ‘Pecyn Rheoli Prosiectau’, sydd eisoes yn
cael ei ddefnyddio gan swyddogion, yn cael ei gyflwyno i'r Gweithgor ar 22 Mai ar
gyfer mewnbwn Aelodau.
Eitem Gweithredu 8 - Her Ariannol 2018-20 – Diweddariad
Roedd y cam gweithredu hwn bellach wedi’i gwblhau a gellid ei ddileu o’r Cofnod
Gweithredu.
Eitem Gweithredu 10 – Proffil Risg yr Awdurdod
Roedd y cam gweithredu hwn bellach wedi’i gwblhau a gellid ei ddileu o’r Cofnod
Gweithredu.
Cyfarfod Perfformiad ac Adnoddau 14.11.18
Eitem Gweithredu 12 – Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar
Gydnabyddiaeth Ariannol
Roedd y cam gweithredu hwn bellach wedi’i gwblhau a gellid ei ddileu o’r Cofnod
Gweithredu.
PENDERFYNWYD nodi'r Cofnod Gweithredu a dileu'r Gweithrediadau a
amlinellwyd.
5.

Cofnodion Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch
Cyflwynwyd – Cofnodion cyfarfodydd Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch a gynhaliwyd
ar 26 Medi a 14 Tachwedd 2018, er gwybodaeth.
Cyflwynodd Cadeirydd Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch y cofnodion a rhoddodd
grynodeb o'r sefyllfa ariannol gyfredol ac amlinelliad o'r mentrau newydd arfaethedig
sy'n cael eu hystyried.
Yn codi o'r cofnodion:Cynghorodd Cadeirydd Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch, er bod targedau arbedion yn
cael eu cyflawni, bod Plas Tan y Bwlch wedi methu â chyrraedd ei darged incwm
unwaith eto. Nododd aelod bryderon bod adroddiadau i'r Aelodau dros y 12 mis
diwethaf wedi rhoi gwybodaeth anghyson am berfformiad ariannol Plas Tan y Bwlch.
Cytunwyd y dylai'r Pennaeth Cyllid a'r Pennaeth Busnes gyfarfod â'r Aelod i egluro’r
sefyllfa. Gallai cynllun ariannol tymor canolig Plas Tan y Bwlch fod yn sail i
drafodaethau a dylid cyflwyno adroddiad pellach i'r Pwyllgor Perfformiad ac
Adnoddau, os ystyrir bod hynny'n angenrheidiol.
PENDERFYNWYD nodi'r cofnodion.
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6.

2020 – 2025 Amcanion Llesiant a'r Cynllun Gwella
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Weithredwr i Aelodau gymeradwyo rhaglen wedi'i
hamserlennu ar gyfer mabwysiadu amcanion llesiant posibl a meysydd gwella ar gyfer
2020-2025.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a'r cefndir a chynghorodd
ar amserlen arfaethedig i'r Awdurdod fabwysiadu ei Amcanion Llesiant a'i Gynllun
Gwella ar gyfer 2020-2025.
Yn codi yn sgil hynny, Trafododd yr Aelodau a'r Swyddogion fframwaith arfaethedig
ar gyfer yr adolygiad a fydd yn symud i ffwrdd o'r saith nod llesiant a byddant yn
seiliedig ar y ddogfen “Gwerthfawr a Chydnerth” sy'n amlinellu blaenoriaethau
Llywodraeth Cymru ar gyfer Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a Pharciau
Cenedlaethol. Cytunwyd y dylai'r amcanion fod yn glir ac yn gyflawnadwy a nododd
yr Aelodau y byddai Swyddfa Archwilio Cymru yn darparu eu mewnbwn unwaith y
byddai'r drafft terfynol wedi'i baratoi. Dywedodd y Prif Weithredwr, er bod
Llywodraeth Cymru wedi nodi na fyddai Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol bellach
yn destun y Mesur Llywodraeth Leol, nid oedd chafwyd cadarnhad ffurfiol o hyn yn
dal i fod, ac roedd hyn yn gymhlethdod ychwanegol. Trafododd yr Aelodau hefyd
effaith bosibl yn y dyfodol ar geisiadau cynllunio.
PENDERFYNWYD
1.
cymeradwyo'r amserlen a'r rhaglen ar gyfer mabwysiadu amcanion
gwella a lles yr Awdurdod ar gyfer y cyfnod 2020-25.
2.
cefnogi'r egwyddor o gynnwys hwylusydd annibynnol i gynorthwyo'r
Awdurdod gyda'r gwaith hwn.

7.

2018/19 Diweddariad ar y Gyllideb
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid i roi gwybod i aelodau am
drosglwyddiadau sylweddol o fewn cyllideb y flwyddyn ariannol gyfredol a rhoi
diweddariadau i'r Aelodau ar gynnydd yn erbyn y cyllidebau refeniw a chyfalaf.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid yr adroddiad, a oedd yn crynhoi'r
cyllidebau refeniw a chyfalaf diwygiedig ar gyfer unarddeg mis cyntaf 2018/19 ac yn
darparu rhagamcan o sefyllfa'r Awdurdod ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Hefyd,
rhoddodd y Pennaeth Cyllid fanylion pellach i'r Aelodau am lithriadau a thanwariant.
Dywedodd, er bod yr adroddiad ar hyn o bryd yn dangos amcangyfrif o danwariant yr
Awdurdod o £37k, yn dilyn trafodaethau gyda'r Pennaeth Busnes heddiw, cafodd
wybod am ddiffyg tebygol pellach o £40k yn incwm Plas Tan y Bwlch, (sy'n golygu
bod y diffyg incwm yn £110k), ac mae hynny'n golygu fod tanwariant yr Awdurdod yn
wastad.
Yn codi yn sgil hynny, adroddodd y Prif Weithredwr fod yr Awdurdod wedi cael
gwahoddiad, ar fyr rybudd, i wneud cais i Lywodraeth Cymru am arian refeniw
unwaith ac am byth. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod y cais wedi bod yn
llwyddiannus a bod yr Awdurdod wedi derbyn £821,300 pellach o danwariant
Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau refeniw a chyfalaf. Pwrpas yr Arian Cyllido
oedd cwblhau'r prosiectau canlynol:Refeniw
- Yr Ysgwrn - £132k dros 3 blynedd
- Gwefan - rhaglen ddiweddaru / cefnogi gwe / datblygu - £79k
- Pensaer Tirwedd - cynllun peilot 3 blynedd gyda chytundebau lefel gwasanaeth ar
gael i bartneriaid - £135,700
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-

Ecoleg - prosiect 3 blynedd i wella bioamrywiaeth yn y system gynllunio £113,300
Ymgysylltu â phobl ifanc - £75k
Ymgyrch ar effaith plastigau / sbwriel - £40k
Creu llwybrau iechyd a lles ar Yr Wyddfa - £55k

Cyfalaf
- Gorsafoedd ail-lenwi poteli dŵr mewn safleoedd allweddol - £15k
- Gwaith gwella yn Hafod Eryri - £176,300
Croesawodd yr Aelodau'r cyhoeddiad a gwnaethant y sylwadau canlynol: - Diolchodd yr Aelodau i'r Prif Weithredwr am ei gamau amserol i sicrhau'r arian
ychwanegol.
- Er bod yr Aelodau'n croesawu'r cyllid ychwanegol, nododd y byddai hyn yn rhoi
straen ychwanegol ar staff a'u llwyth gwaith.
- gan fod yr arian ychwanegol yn cynrychioli 20% o gyllideb gyffredinol yr
Awdurdod, teimlai'r Aelodau y byddai'n amserol i ail-werthuso’r cynllun ariannol
tymor canolig a nodi pryderon y gallai fod yn anodd gwario'r arian hwn fel y
cynigiwyd. Dywedodd y Prif Weithredwr ei bod yn ofynnol i'r Awdurdod gyflwyno
adroddiadau chwarterol ar gynnydd i Lywodraeth Cymru.
- Nododd yr Aelodau fod y cyllid ychwanegol unwaith eto yn swm unwaith ac am
byth ar gyfer prosiectau penodol, sy'n cyfyngu yr Awdurdod o ran sut y caiff yr
arian ei wario.
- gofynnodd Aelod a oedd yr arian ychwanegol a ddyrannwyd i wella'r wefan yn rhy
ychydig. Dywedodd y swyddogion fod yr Awdurdod eisoes wedi dyrannu arian i
gomisiynu cwmni allanol i ddechrau'r broses a bod yr arian hwn yn ychwanegol at
yr arian a glustnodwyd eisoes ar gyfer y gwaith hwn.
- Cytunodd yr Aelodau a'r swyddogion i sefydlu gweithdy i flaenoriaethu deg
prosiect pwysicaf yr Awdurdod gan ddisgwyl i'r sefyllfa hon gael ei hailadrodd y
flwyddyn nesaf. Nododd yr Aelodau fod angen i'r Awdurdod fod yn wyliadwrus
wrth benderfynu ar brosiectau yn y dyfodol oherwydd fe allai rhai arwain at
gostau ymadael / diswyddo ychwanegol ac mae angen cynnwys hynny ar y
dechrau un.
- dywedodd y Prif Weithredwr fod yr adolygiad diweddar o falansau yr Awdurdod
wedi bod yn fuddiol gan eu bod bellach yn dangos yn glir bod cronfeydd wrth gefn
yr Awdurdod yn cael eu cadw at ddibenion penodol, sy'n lleihau'r perygl y gellid
effeithio ar setliadau yn y dyfodol oherwydd lefel y cronfeydd wrth gefn.
- Cytunodd yr Aelodau, yn y dyfodol, y gellid defnyddio arian ychwanegol i wella
cydnerthedd y Parc Cenedlaethol.
- dywedodd yr Aelodau hefyd y dylid datblygu strategaeth rheoli ymwelwyr, nid er
mwyn cystadlu fel cyrchfan gyda'r Awdurdodau Lleol, ond i gyflawni amcanion y
Parc Cenedlaethol ac adeiladu cydnerthedd trwy ddylanwadu ar ymddygiad i fynd
i'r afael ag effeithiau twristiaeth. Dywedodd aelod y dylai twristiaeth helpu'r
economi i godi ei CMC (GDP) yn hytrach na'i ostwng oherwydd y cyflogau isel a
gynigir yn Eryri. Dywedodd y Prif Weithredwr fod hwn yn faes sy'n cael ei ystyried
ar hyn o bryd gan y Parciau Cenedlaethol, ond roedd Cyngor Gwynedd yn gwbl
bendant mai hwy sy'n arwain ar reoli cyrchfannau. Dywedodd y Prif Weithredwr
hefyd fod Cynllun Rheoli Eryri yn edrych ar y materion fel rhan o'i gylch gwaith.
- dywedodd y Prif Weithredwr y byddai adroddiadau ar yr arian ychwanegol, yr
adolygiad cynhwysfawr o wariant a Brexit yn cael eu cyflwyno i gyfarfod nesaf y
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau ym mis Gorffennaf.
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PENDERFYNWYD
1.
nodi’r adroddiad.
2.
cadarnhau'r camau arfaethedig (cario arian drosodd a throsglwyddo arian
i gronfeydd wrth gefn) fel yr amlinellir ym mharagraffau 4.4 ac Atodiad 3
o'r adroddiad.
3.
aros am adroddiadau pellach, fel yr amlinellwyd.
8.

Dangosyddion Perfformiad 2018-19: Canlyniadau 3ydd Chwarter
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i gyflwyno'r
canlyniadau ar gyfer trydydd chwarter y flwyddyn.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad a
chynghori ar y cefndir. Ystyriodd yr Aelodau'r tueddiadau a ddangosir mewn coch yn
fwy manwl.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

9.

Rhaglen Waith Gorfforaethol 2018/19
Cyflwynwyd – Adroddiad cynnydd gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ar
gyfer trydydd chwarter y flwyddyn ariannol.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad
a'r diweddariadau trydydd chwarter. Trafododd yr Aelodau a'r swyddogion yr
adroddiad fel a ganlyn:- nododd Aelod, ar ôl darllen adroddiad blynyddol y Cadeirydd, ei fod yn teimlo bod
cyflawniadau'r Awdurdod yn cael eu tan-chwarae. Er nad oedd yn gofyn am fwy o
wybodaeth, gofynnodd yr Aelod a fyddai'n well cofnodi materion o fwy o bwys?
Dywedodd y Prif Weithredwr fod yr Awdurdod yn rhan o fecanweithiau Swyddfa
Archwilio Cymru ond cytunodd fod angen diwygio dulliau craffu. Bydd swyddogion
o Swyddfa Archwilio Cymru yn mynychu cyfarfod yn y dyfodol ac efallai y bydd yn
gyfle i Aelodau drafod gweithdrefnau adrodd gyda nhw bryd hynny.
- cadarnhaodd swyddogion fod yr Awdurdod yn cefnogi secondiadau staff. Ar hyn o
bryd mae gan yr Awdurdod swyddog o Gyngor Gwynedd ar secondiad yn yr
adran gyllid ac mae staff o'r Awdurdod hefyd wedi cymryd rhan mewn
secondiadau ac maent yn aml yn dychwelyd ar ôl ennill mwy o brofiad.
- cadarnhaodd swyddogion nad oedd unrhyw gynnydd hyd yma ar Gynlluniau
Gweithredu manwl gan y BGC, er bod gwaith yn mynd rhagddo.
- cytunodd swyddogion i gynnwys Cynghorau Cymuned wrth ddosbarthu
negeseuon allweddol i'r cyhoedd megis hyrwyddo prosiectau / mentrau ar
fanteision a chyfleoedd iechyd yn Eryri.
- teimlai Aelod y dylai'r adroddiad gofnodi cynnydd gwirioneddol yn hytrach nag
adrodd ar weithgaredd yn unig. Eglurodd y swyddogion fod yr adroddiad yn rhoi
trosolwg o raglenni gwaith swyddogion, sy'n cyd-fynd â'r Rhaglen Waith
Gorfforaethol, a'i fwriad oedd darparu llai o wybodaeth ond mewn ffordd strategol.
Roedd y swyddogion yn hapus i adolygu'r broses adrodd pe bai'r Aelodau'n
dymuno hynny.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

10.

Proffil Risg yr Awdurdod
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i roi'r
wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau am Broffil Risg yr Awdurdod.
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Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad
a'r proffil risg.
Yn codi yn sgil hynny,
Cyf risg. 1 - Cyllideb ariannu annigonol
Gofynnodd yr Aelodau i'r risg gael ei hail-enwi yn “Cyllideb ariannu craidd annigonol”.
Cyf risg. 2 - Targed Cynhyrchu Incwm (Plas Tan y Bwlch)
Argymhellodd yr Aelodau y dylid cynyddu'r risg sy'n weddill i ‘4’, a bod y risg
gyffredinol yn cael ei chodi i “16” (coch).
Cyf risg. 12 – Prosiectau yn cael eu rheoli’n wael ac yn aneffeithiol gan yr Awdurdod
Argymhellodd yr Aelodau y dylid cynyddu'r risg sy'n weddill i ‘3’, a bod y risg
gyffredinol yn cael ei chodi i “6” (melyn).
Gofynnodd y Prif Weithredwr i'r Aelodau nodi, o dan Gyfrif Risg. 13 - Cydnerthedd
staff wedi dirywio, bod y Tîm Rheoli wedi cydsynio yn ddiweddar i rannu cyfrifoldebau'r
Cyfarwyddwr Rheoli Tir am gyfnod o 6 mis. Bydd y Prif Weithredwr yn gyfrifol am
Gadwraeth, Coetiroedd ac Amaeth a'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn
gyfrifol am y Gwasanaeth Wardeiniaid. Byddai hyn yn caniatáu i'r Cyfarwyddwr
Cynllunio a Rheoli Tir neilltuo mwy o amser i'r Gwasanaeth Cynllunio.
Yn codi yn sgil hynny, diolchodd y Prif Weithredwr i'r Aelodau am gydnabod bod staff
yr Awdurdod yn gweithio dan bwysau aruthrol ar hyn o bryd.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a diwygio'r Gofrestr Risg fel yr
amlinellwyd.
11.

Datganiad Polisi Tâl 2019/20 ac Adroddiad Blynyddol y Polisi Tâl ar gyfer
2018/19
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Personél i'r Aelodau gymeradwyo'r
Datganiad Polisi Tâl ar gyfer 2019/20 a derbyn yr Adroddiad Polisi Tâl ar gyfer
2018/19.
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Personél yr adroddiad a'r cefndir.
Yn codi yn sgil hynny, ac mewn ymateb i gwestiwn gan Aelod, cynghorodd y
Pennaeth Personél fod Tâl sy'n Gysylltiedig â Pherfformiad ar gyfer Prif Swyddogion
yn fecanwaith ar gyfer asesu dilyniant a oedd yn destun cyflawniadau penodol mewn
perfformiad.
PENDERFYNWYD
1. cymeradwyo'r Datganiad Polisi Tâl ar gyfer 2019/20.
2. cymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol ar y Polisi Tâl ar gyfer 2018/19.

12.

Y Drefn Gwyno
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Personél i drafod a chymeradwyo'r Drefn
Gwyno ddiwygiedig.
PENDERFYNWYD cymeradwyo'r drefn gwyno ddiwygiedig, fel y'i cyflwynwyd.

13.

Rhyddid Gwybodaeth
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer ar geisiadau
am wybodaeth a dderbyniwyd gan yr Awdurdod o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth
2000.
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Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad, er
gwybodaeth.
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.
Daeth y cyfarfod i ben am 11.55

96

