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1.   Cyflwyniad 

 

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ymfalchïo yn y safonau uchel y mae’n eu 

cyrraedd o safbwynt llywodraethu, ymddygiad a chydymffurfiaeth, ac mae wedi datblygu diwylliant o 

weithio mewn partneriaeth nid yn unig rhwng aelodau a swyddogion ac ar draws cyfarwyddiaethau 

ond hefyd gyda sefydliadau rhanddeiliaid ac unigolion. O ganlyniad, mae’n ei ystyried ei hun yn 

sefydliad risg isel sydd â lefel uchel o hyder. 

 

Rydym yn parhau i weddarlledu holl gyfarfodydd yr Awdurdod a’r pwyllgorau, ac mae’r ffigurau 

gwylio’n dal i gynyddu’n gyson. Ar hyn o bryd, caiff pob cyfarfod ei wylio 770 o weithiau ar 

gyfartaledd.  Mae bron y cyfan o’n penderfyniadau’n cael eu gwneud yn gyhoeddus ac rydym yn 

sicrhau bod holl agendâu cyfredol pwyllgorau a’r rhai a archifwyd yn cael eu cyhoeddi ar-lein, gan 

gynnwys adroddiadau archwilio, adroddiadau rheoli perfformiad a chwynion. 

 

Mae ein gwaith ymgysylltu â’r gymuned wedi adeiladu ar effeithiolrwydd y gwaith ymgynghori a 

gyflawnwyd wrth baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol, er mwyn gweithio’n fwy manwl gyda chymunedau 

ar yr hyn y maent yn dymuno ei weld ar gyfer eu hardal.  Penllanw’r gwaith hwn yw Cynlluniau Lle 

neu Gynlluniau Tref, ac mae pecyn cymorth ar gael yn awr i helpu’r cymunedau sy’n dymuno 

datblygu’r gwaith hwn. 

 

Mae safon uchel ein gwaith a’n henw da cynyddol am fod yn sefydliad sy’n cyflawni ei amcanion ei 

hun, ac amcanion y partneriaethau yr ydym yn rhan ohonynt, wedi arwain at hyder ymhlith cyrff 

dyfarnu grantiau a Llywodraeth Cymru y bydd buddsoddi yn yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn dod 

â budd i’r dirwedd a’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu. 
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2. Llywodraethu a Diben y Fframwaith Llywodraethu 

 

Mae’r Awdurdod yn gyfrifol am adolygu effeithiolrwydd ei fframwaith llywodraethu, gan gynnwys y 

system rheolaeth fewnol, o leiaf unwaith y flwyddyn. Caiff yr adolygiad ei lywio gan yr aelodau a’r 

swyddogion sy’n gyfrifol am ddatblygu a chynnal yr amgylchedd llywodraethu, adroddiad blynyddol y 

pennaeth archwilio mewnol, a’r sylwadau a wnaed gan yr archwilwyr allanol ac arolygiaethau ac 

asiantaethau adolygu eraill. 

 

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (“yr Awdurdod”) yn gyfrifol am sicrhau bod 

ei fusnes yn cael ei gyflawni’n unol â’r gyfraith a safonau priodol a bod arian cyhoeddus yn cael ei 

ddiogelu, y cedwir cyfrif priodol ohono a’i fod yn cael ei wario’n ddarbodus, yn effeithlon ac yn 

effeithiol. Mae’n awdurdod gwella Cymreig dan adran 1 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, ac o 

ganlyniad mae ganddo ddyletswydd gyffredinol dan adran 2 i wneud trefniadau i sicrhau gwelliant 

parhaus yn y modd y mae’n cyflawni ei swyddogaethau. 

 

Mae gan yr Awdurdod God Llywodraethu Corfforaethol sy’n gyson ag egwyddorion Fframwaith 

CIPFA/SOLACE, ‘Delivering Good Governance in Local Government’, fel y’i diwygiwyd yn 2016. 

Mae’r Cod Llywodraethu yn egluro sut yr ydym yn bwriadu darparu gwasanaethau cyhoeddus ac yn 

egluro ein hatebolrwydd i’n rhanddeiliaid a’r gymuned ehangach.  Mae’n amlinellu’r systemau a’r 

prosesau a’r diwylliant a’r gwerthoedd sy’n sail i benderfyniadau, a’r swyddogaethau yr ymgymerir â 

nhw er mwyn cyflawni dibenion a dyletswydd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol. Cafodd y Cod ei 

adolygu ym mis Chwefror 2016 i adlewyrchu gofynion y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

 

Mae canllawiau CIPFA yn argymell y dylid adrodd mewn Datganiad Llywodraethu Blynyddol ynghylch 

yr adolygiad o effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol, y mae’n ofynnol i awdurdodau lleol 

ymgymryd ag ef yn unol â’r Rheoliadau Cyfrifyddu ac Archwilio. Yng Nghymru mae cynnwys 

Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn y Datganiad o Gyfrifon yn benderfyniad gwirfoddol. Mae’r 

Awdurdod wedi defnyddio fframwaith CIPFA a nodiadau cyfarwyddyd 2016 i baratoi’r Datganiad 

Llywodraethu Blynyddol ar gyfer 2016/17. 

 

Mae’r fframwaith llywodraethu yn cynnwys y pwyllgorau, y systemau a’r prosesau, y diwylliant a’r 

gwerthoedd y mae’r Awdurdod yn gweithredu ar eu sail, a’r modd y mae’n atebol i’r gymuned, yn 

ymgysylltu â hi ac yn ei harwain. Mae’n galluogi’r Awdurdod i fonitro’r graddau y mae’n cyflawni ei 

amcanion strategol ac i ystyried a yw’r amcanion hynny wedi arwain at ddarparu gwasanaethau 

priodol a chost-effeithiol. 

 

Mae rheolaethau mewnol yn rhan bwysig o’r fframwaith hwnnw, a bwriedir iddynt gadw risg ar lefel 

resymol.  Ni allant ddileu pob risg o fethu â chyflawni polisïau, nodau ac amcanion, ac o’r herwydd 

dim ond sicrwydd rhesymol ynghylch effeithiolrwydd y gallant ei gynnig yn hytrach na sicrwydd llwyr. 

Diben proses risg yr Awdurdod yw nodi a blaenoriaethu’r risgiau a allai amharu ar y gwaith o 

gyflawni ei amcanion, a gwerthuso’r tebygolrwydd y bydd y risgiau hynny’n digwydd a’r effaith bosibl, 

trwy adolygu camau lliniaru’n rheolaidd.  Caiff y syniad o wytnwch sefydliadol cadarn ei ystyried yn 

brif ddangosydd ar gyfer gallu’r Awdurdod i ymateb yn gadarnhaol pe bai rhywbeth niweidiol yn 

digwydd. 

 

3. Beth yw’r Fframwaith? 

 

Mae’r Awdurdod yn seilio ei waith llywodraethu ar Fframwaith Llywodraethu sy’n cynnwys y chwe 

egwyddor llywodraethu da a argymhellir gan CIPFA: 

 

https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s19194/Code%20of%20Corporate%20Governance%202016.pdf
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A. Ymddwyn gydag integriti, gan ddangos ymrwymiad cryf i werthoedd moesegol 

a pharchu trefn y gyfraith 

 

B. Gweithredu mewn modd agored ac ymgysylltu â rhanddeiliaid mewn modd 

cynhwysfawr 

 

C. Diffinio canlyniadau yn nhermau manteision cynaliadwy o safbwynt 

economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol  

 

D. Penderfynu ar yr ymyriadau sy’n angenrheidiol er mwyn cyflawni cynifer ag 

sy’n bosibl o’r canlyniadau a fwriadwyd 

 

E. Datblygu capasiti’r corff, gan gynnwys gallu ei arweinwyr a’r unigolion sy’n 

rhan ohono 

 

F. Rheoli risgiau a pherfformiad trwy reolaeth fewnol gadarn a rheolaeth ariannol 

gyhoeddus gref 

 

G. Gweithredu arferion da o ran tryloywder, cyflwyno adroddiadau ac archwilio 

er mwyn sicrhau atebolrwydd effeithiol 

 

4. Camau gweithredu ar sail Argymhellion Archwilio 2015-16  

Y problemau Llywodraethu / Archwilio a 

nodwyd 

Sut yr aethom i’r afael â’r rhain  

Nodwyd gan Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16 Swyddfa Archwilio Cymru 

C1  

Gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau parc 

cenedlaethol eraill ac awdurdodau cynllunio eraill yng 

Nghymru i ddatblygu:  

data cymharol cyson a chadarn ar gostau a maint, a 

defnyddio hynny i ddangos a yw’n cynnig gwerth am 

arian ai peidio; a  

chanlyniadau perthnasol er mwyn helpu i fesur y 

cyfraniad tuag at gyflawni’r nod o ddatblygu’n 

gynaliadwy, yn enwedig mewn perthynas â newid mwy 

hirdymor.  

 

Dylid cyflawni’r gwaith hwn mewn cydweithrediad â 

Chymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru, 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Llywodraeth 

Cymru, gan adeiladu ar brofiadau a gafodd Penaethiaid 

Planning Scotland a Gwasanaeth Cynghori ar 

Gynllunio Lloegr wrth fesur a chymharu costau. 

 

Er bod yr Awdurdod wedi gweithio gyda’i bartneriaid 

ar gostau cymharol, ni fydd y gwaith hwnnw’n ddilys 

oni bai bod Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi 

canllawiau ynghylch sut i gofnodi data.  Mae’n werth 

nodi nad yw’r 22 awdurdod cynllunio arall yng 

Nghymru wedi cael cais i gyflawni’r gwaith hwn, ac 

mae’r Awdurdod felly’n ystyried ei fod wedi 

gweithredu’r argymhellion hyn i’r graddau y gellir. 

 

 

C2 

Cynyddu lefelau’r cydweithio a’r gwaith partneriaeth 

strategol, yn enwedig gydag awdurdodau parc 

cenedlaethol ac awdurdodau cynllunio eraill yng 

Nghymru, gan gynnwys archwilio cyfleoedd i leihau 

costau’r gwasanaeth cynllunio a’r opsiynau ar gyfer 

cynllunio’r gweithlu’n fanylach. 

 

Cytundeb gan yr Awdurdod ynghylch cael system 

gynllunio gyffredin (Eitem 10) 

 

Mae amryw ymdrechion wedi’u gwneud dros yr 

ychydig flynyddoedd diwethaf i gael trefniadau 

gweithio cydweithredol rhwng yr Awdurdodau Parc 

Cenedlaethol.  Fodd bynnag, nid yw’r rhain wedi dwyn 

https://governance.beacons-npa.gov.uk/ecCatDisplay.aspx?sch=doc&cat=13315
http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=2818&Ver=4
http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=2818&Ver=4
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llawer o ffrwyth, ar wahân i ymatebion a gyflwynir ar y 

cyd i ymgyngoriadau Llywodraeth Cymru, a chyngor 

anffurfiol ynghylch prosesau a recriwtio o bryd i’w 

gilydd. Caiff ymdrechion eu cyfyngu i raddau helaeth 

gan anawsterau o ran logisteg; er hynny mae cyfarfod 

ar y cyd wedi’i drefnu ar gyfer 5 Mai 2017 i drafod 

unrhyw gyfleoedd eraill i gydweithio. 

 

 

Adroddiadau Archwilio Mewnol o 2015-16:  Mae’r holl gamau y cytunwyd arnynt gan y Tîm Rheoli 

Corfforaethol wedi’u cwblhau erbyn hyn. 

 

 

Materion a nodwyd yn hunanwerthusiad yr Awdurdod yn 2015-16 

Mater Camau gweithredu 

arfaethedig ar gyfer 

2016/17 

Diweddariad 2017 

Bydd gostyngiadau yn y gyllideb yn 

golygu bod angen i’r Awdurdod barhau i 

adolygu Cynllun Dirprwyo a Chylch 

Gorchwyl yr Awdurdod er mwyn 

sicrhau eu bod yn adlewyrchu unrhyw 

newidiadau i’r gwasanaethau a ddarperir 

a chyfrifoldebau. 

  

Sicrhau bod unrhyw 

benderfyniadau strategol yn 

cael eu hadlewyrchu mewn 

dogfennau rheoleiddiol yn ôl 

yr angen. 

Mae’r Awdurdod wedi cymeradwyo 

ailstrwythuro’r sefydliad yng 

nghyswllt rheolwyr canol ac uwch, 

a bydd hynny’n cael ei weithredu yn 

gynnar yn 2017-18. Mae’n bosibl y 

bydd angen adolygu’r Cynllun 

Dirprwyo bryd hynny. 

Ceir rhai problemau o hyd o ran bod 

swyddogion yn methu â chofnodi’n 

brydlon bod eu camau gweithredu 

wedi’u cwblhau, sy’n gallu arwain at 

gyflwyno adroddiadau camarweiniol i’r 

Tîm Rheoli Corfforaethol a’r Pwyllgor 

Archwilio a Chraffu.  Mae hynny’n 

cynnwys camau gweithredu o 

adolygiadau craffu a chynlluniau 

gweithredu ymarferion craffu. 

Adolygir y diffiniad o gam 

gweithredu. Er enghraifft, er y 

bydd awgrym gan aelod yn 

cael ei ystyried, mae’r Tîm 

Rheoli Corfforaethol o’r farn 

nad yw awgrym o’r fath bob 

amser yn gyfystyr â cham 

gweithredu, ac na ddylai gael 

ei gofnodi fel cam 

gweithredu.  Fodd bynnag, ar 

ôl i gam gweithredu gael ei 

bennu i swyddog, mae 

cyfrifoldeb ar y swyddog i 

gwblhau’r cam gweithredu 

hwnnw a diweddaru’r system.  

Bydd Cyfarwyddwyr yn 

sicrhau bod y swyddogion 

perthnasol yn cwblhau camau 

gweithredu ymarferion craffu. 

Mae hyn wedi gwella’n sylweddol yn 

ystod 2016-17, ond mae’r Tîm 

Rheoli Corfforaethol yn dal i 

adolygu’r mater yn ei gyfarfodydd 

misol a gofynnir i Gyfarwyddwyr 

fynd i’r afael ag unrhyw broblemau 

gyda’u staff.  

Mae cyflwyno adroddiadau prydlon 

ynghylch perfformiad i’r Pwyllgor 

Archwilio a Chraffu yn broblem o hyd. 

Bydd Cyfarwyddwyr yn 

sicrhau bod data chwarterol 

ynghylch perfformiad yn cael 

ei roi ar Ffynnon a bod 

adroddiadau’n cael eu 

cyflwyno i’r pwyllgor erbyn y 

terfynau amser a nodir. 

Mae hyn wedi gwella yn ystod 

2016-17. 

Mae’r diwygiadau a wnaed i Fframwaith  

CIPFA yn 2012 yn argymell defnyddio 

Mae hwn yn gyngor amserol 

wrth i’r Awdurdod ddechrau 

Cafodd y ddogfen ei dwyn i sylw’r 

aelod arweiniol ar y Panel Craffu. 
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‘Governing Partnerships:  Bridging the 

Accountability Gap’, a gyhoeddwyd gan 

y Comisiwn Archwilio yn 2005, i asesu 

partneriaethau Awdurdod. 

ar ei adolygiad craffu 12 mis 

o’i bartneriaethau. Bydd yr 

adroddiad yn cael ei ddwyn i 

sylw’r Panel Craffu er mwyn 

llywio ei waith. 

Mae’r adolygiad yn mynd rhagddo a 

bydd yn adrodd yn ôl yn gynnar yn 

2017-18. Mae’n debygol y bydd yr 

adroddiad hwn yn gwneud 

argymhellion ynghylch gwella ein 

trefniadau partneriaeth ymhellach 

ac amlygu arfer da a gwerth am 

arian. 
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5. Adolygu Effeithiolrwydd 

 

ALLWEDD  

 

 

 

Meysydd lle’r ydym yn ystyried ein bod yn 

cydymffurfio a/neu lle mae hynny wedi’i 

ddilysu’n allanol  

 

 

Meysydd lle’r ydym yn bwriadu gwneud 

gwelliannau 

 

 

 

Meysydd lle mae gennym broblem ond lle nad 

oes gennym, o reidrwydd, y pŵer i newid y 

sefyllfa 

 

A. Ymddwyn gydag integriti, gan ddangos ymrwymiad cryf i werthoedd moesegol a pharchu trefn y gyfraith 

 

 

Sut yr ydym yn bodloni’r egwyddorion hyn Ble mae gweld Llywodraethu ar waith Sicrwydd a gafwyd a phroblemau a nodwyd 

Ymddwyn gydag integriti 

 

  

Datblygu a chynnal cyfres o brotocolau sy’n rhoi 

arweiniad i aelodau ynghylch y fframwaith 

moesegol a’r math o ymddygiad a ddisgwylir gan 

yr Awdurdod. 

 

Dogfennau rheoleiddiol a phrotocolau  

Mae modd gweld safonau uchel o ran ymddygiad a 

llywodraethu, arweinyddiaeth gref ac ymlyniad 

wrth reolau sefydlog yn ein holl gyfarfodydd a gaiff 

eu gweddarlledu. 

 

Mae angen cytuno ar amserlen ar gyfer 

adolygu pob dogfen reoleiddiol. 

 

Mae gweithdrefn gwyno ar waith a chyflwynir 

crynodebau i bob cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio 

a Chraffu a’r Tîm Rheoli Corfforaethol.  Rydym yn 

cael llawer iawn o ganmoliaeth gan y cyhoedd ac 

adroddir ynghylch hynny hefyd. 

Gweithdrefn gwyno 

Adroddiadau i’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu  

Ni chafwyd unrhyw gwynion ynghylch 

ymddygiad yr aelodau a dim ond 16 o 

gwynion a gafwyd i gyd yn ystod 2016-17 

(hyd at 15 Chwefror 2017). 

 

Mae Pwyllgor Safonau wedi’i sefydlu sy’n cyfarfod 

o leiaf unwaith y flwyddyn ac sy’n monitro 

ymddygiad yr aelodau.  Mae Cadeirydd y Pwyllgor 

Pwyllgor Safonau   

http://governance.beacons-npa.gov.uk/ecCatDisplay.aspx?sch=doc&cat=13087
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s17282/Standing%20Orders.pdf
http://breconbeacons.public-i.tv/core/portal/home
http://breconbeacons.public-i.tv/core/portal/home
https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/complaints-policy/
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=137
https://governance.beacons-npa.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=134
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Sut yr ydym yn bodloni’r egwyddorion hyn Ble mae gweld Llywodraethu ar waith Sicrwydd a gafwyd a phroblemau a nodwyd 

Safonau yn arsylwi cyfarfodydd ac yn cymryd rhan 

mewn sesiynau datblygu aelodau. 

 

Mae pob aelod yn ymrwymo i’r Cod Ymddygiad 

adeg ei benodi. Mae protocol aelodau a 

swyddogion ar waith. 

Mae pob aelod o staff yn cael cod ymddygiad i 

swyddogion adeg ei benodi. 

 

Cod Ymddygiad Aelodau 

Protocol aelodau a swyddogion 

 

 

Cafodd Cod Ymddygiad Enghreifftiol 

Diwygiedig ei gymeradwyo yn 2016. 

 

 

 

Ni chafwyd cais erioed i ddod â’r protocol 

aelodau a swyddogion i rym. 

Protocol cynllunio er mwyn rhoi cyngor 

ychwanegol i aelodau ynghylch materion cynllunio. 

 

Protocol Cynllunio  

Dangos ymrwymiad cryf i werthoedd 

moesegol 

 

  

Caiff gwerthoedd y sefydliad eu cyflwyno a’u 

gwreiddio wedyn yn ystod sesiynau sefydlu 

aelodau a swyddogion a’u sesiynau datblygiad 

parhaus.  

 

Fframwaith Datblygu Aelodau 2016-20 

Rhaglen Datblygu Aelodau 2017 

 

Mae cofrestrau buddiannau’r aelodau, datganiadau 

o fuddiant, ac unrhyw roddion a lletygarwch a 

gafwyd i gyd yn cael eu cyhoeddi ar-lein. 

 

Caiff sesiynau diweddaru eu cynnal gyda’r aelodau 

ynghylch gwneud cais i gael eu hesgusodi ac 

ynghylch agweddau ar y Cod Ymddygiad. 

 

Proffiliau aelodau gyda chofrestrau buddiannau ac 

ati 

Sesiwn Datblygu Aelodau 31 Ionawr 2017 

 

Cafodd sesiwn ddiweddaru ar God 

Ymddygiad yr Aelodau ei chyflwyno gan 

y Swyddog Monitro ar 31 Ionawr 2017 a’i 

chymeradwyo gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau, 

ac mae sesiwn debyg wedi’i threfnu yn rhan o’r 

drefn sefydlu aelodau newydd ym mis Mehefin 

2017. 

 

Rheoliadau Ariannol a pholisïau Chwythu’r 

Chwiban ac Atal Twyll a Llygredd wedi’u 

cymeradwyo, a chydymffurfir â nhw. 

 

Dogfennau rheoleiddiol a phrotocolau  

 

 

Penodi Aelod sy’n Hyrwyddwr Cydraddoldeb ac 

Amrywiaeth. 

 

Aelod sy’n Hyrwyddwr  

http://governance.beacons-npa.gov.uk/ecSDDisplay.aspx?NAME=SD224&ID=224&RPID=659610&LLL=0
http://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s17277/MemberOfficerProtocolCURRENTMay2015.doc.pdf
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ecSDDisplay.aspx?NAME=SD225&ID=225&RPID=685199
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s16767/Member%20Development%20Framework%202016-2020.pdf
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s23594/MemberDevelopmentProgramme2017.doc.pdf
https://governance.beacons-npa.gov.uk/mgMemberIndex.aspx?bcr=1
https://governance.beacons-npa.gov.uk/mgMemberIndex.aspx?bcr=1
https://governance.beacons-npa.gov.uk/mgCalendarMonthView.aspx?M=3&CID=0&OT=&C=-1&MR=0&DL=0&D=1&ACT=Earlier&DD=2017
http://governance.beacons-npa.gov.uk/ecCatDisplay.aspx?sch=doc&cat=13087
https://governance.beacons-npa.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=2298
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Parchu trefn y gyfraith 

 

  

Mae cytundebau lefel gwasanaeth ar waith ar gyfer 

cyngor cyfreithiol ynghylch llywodraethu, cynllunio 

ac adnoddau dynol a defnyddir fframweithiau 

wedi’u sefydlu i sicrhau gwerth am arian. 

Cymeradwyo trefniadau ar gyfer cyngor cyfreithiol 

(Cofnod  6/16) 

Cymeradwyo trefniadau ar gyfer cyngor ynghylch 

adnoddau dynol (Cofnod 162/16) 

Mae angen parhau i adolygu pob 

cytundeb lefel gwasanaeth er mwyn 

sicrhau arfer gorau a gwerth am arian. 

 

Swyddog Monitro a Swyddog Adran 151 ar gael 

ym mhob cyfarfod i sicrhau y cydymffurfir â’r 

gyfraith ac i roi cyngor i’r aelodau. 

 

Cyfarfodydd wedi’u gweddarlledu 

 

Rôl y Swyddog Adran 151 mewn penderfyniadau 

ynghylch y gyllideb a materion ariannol eraill yng 

nghyfarfodydd y Tîm Rheoli Corfforaethol; 

adroddiad ynghylch y sefyllfa o ran cronfeydd wrth 

gefn yng nghyfarfodydd yr Awdurdod Parc 

Cenedlaethol yn rhan o’r broses o bennu’r 

gyllideb.     

Cydymffurfio â datganiad CIPFA ynghylch Rôl y 

Prif Swyddog Ariannol. 

Adroddiad Safon Archwilio Ryngwladol 260 

2015/16 

 

Llythyr Archwilio Cyfrifon Safon 

Archwilio Ryngwladol 260 a llythyr 

cyflwyno sylwadau gan y Prif Weithredwr 

a’r Cadeirydd.  Ni nodwyd unrhyw broblemau yn 

y llythyr sy’n ymwneud â Safon Archwilio 

Ryngwladol 260.  

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu yn gyfrifol am 

fonitro cydymffurfiaeth ac am weithio gyda’r 

archwilwyr mewnol ac allanol. 

 

Pwyllgor Archwilio a Chraffu  Adrodd i’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu ynghylch 

gwaith monitro’r gyllideb a materion archwilio 

mewnol/gweithredu argymhellion yr archwilwyr. 

 

Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa 

Archwilio Cymru 2015/16 

Polisi Atal Twyll a Llygredd ar waith (cafodd ei 

ddiweddaru a’i ddiwygio gan y Swyddog Adran 

151 yn 2016). 

Polisi Atal Twyll a Llygredd   

 

 

 

 

 

https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g2855/Printed%20minutes%2012th-Jan-2016%2013.00%20National%20Park%20Authority.pdf?T=1
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g2855/Printed%20minutes%2012th-Jan-2016%2013.00%20National%20Park%20Authority.pdf?T=1
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=3994&Ver=4
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=3994&Ver=4
http://breconbeacons.public-i.tv/core/portal/home
http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MID=2818
http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MID=2818
https://governance.beacons-npa.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=137
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s19557/BBNPA%20Annual%20Improvement%20Report%202015-16.pdf
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s19557/BBNPA%20Annual%20Improvement%20Report%202015-16.pdf
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s23889/Anti%20Fraud%20and%20Corruption%20Policy.pdf
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B. Gweithredu mewn modd agored ac ymgysylltu â rhanddeiliaid mewn modd cynhwysfawr  

 

 

Sut yr ydym yn bodloni’r egwyddorion hyn Ble mae gweld Llywodraethu ar waith Sicrwydd a gafwyd a phroblemau a nodwyd 

Gweithredu mewn modd agored 

 

  

Rydym yn gweddarlledu holl gyfarfodydd yr 

Awdurdod a’r pwyllgorau. 

 

Cyfarfodydd wedi’u gweddarlledu 

 

Mae ffigurau gwylio wedi parhau i godi 

ers i ni ddechrau gweddarlledu yn 2012. 

Y cyfanswm yw 87,007, sy’n golygu bod 

pob cyfarfod yn cael ei wylio 770 o weithiau ar 

gyfartaledd, a chost bresennol pob achos o wylio 

yw 53c. 

Mae’r cynllun cyhoeddi sydd ar ein gwefan yn 

hwyluso mynediad i’r holl wybodaeth sydd ar gael 

yn gyhoeddus. 

Cynllun Cyhoeddi  

 

 

Mae’r holl agendâu a’r holl gofnodion cyfredol (a’r 

rhai a archifwyd) ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus 

i’w gweld ar y wefan, a chânt eu cyhoeddi yn unol 

â’r rheolau sefydlog (pedwar diwrnod gwaith clir). 

Darperir gwybodaeth gefndir trwy hyperddolenni 

a chaiff gwybodaeth hanfodol ei hatodi wrth 

adroddiadau.  

Agendâu a chofnodion sydd i’w cael ar-lein 

 

Cydnabyddiaeth gan yr archwilwyr 

mewnol bod hyn yn arfer da a bod 

gwybodaeth yn hygyrch. 

Adroddiad archwilio mewnol i’r Pwyllgor 

Archwilio a Chraffu, Ebrill 2016 

 

Defnyddir dulliau ymgynghori ffurfiol ac anffurfiol i 

ymgysylltu â’r cyhoedd, e.e. trwy’r wefan, 

cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebu â 

chynghorau tref a chymuned. Mae’r Awdurdod yn 

rhagori ar yr hyn sy’n ofynnol ar gyfer 

ymgynghoriad statudol, gan ymgynghori am 8 

wythnos yn hytrach na 6 wythnos, er mwyn 

cydnabod nifer y cynghorau tref a chymuned sydd 

yn y Parc. Mae’r cyhoedd yn gallu cael mynediad i 

bob cais cynllunio trwy ein gwefan. Caiff 

penderfyniadau eu dangos am 6 mis, ac wedi 

hynny maent ar gael o ofyn amdanynt. Caiff 

hysbysiadau eu hanfon at gymdogion trwy lythyr 

ac nid trwy hysbysiadau safle yn unig. 

Cyfarfod yr Awdurdod Parc Cenedlaethol ar 

9/12/16 gydag eitemau ar gyhoeddi ymgyngoriadau 

a chael sylwadau ynghylch Canllawiau Cynllunio 

Atodol trwy ymgyngoriadau  

 

 

http://breconbeacons.public-i.tv/core/portal/home
https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/our-policies-and-procedures/publication-scheme/
https://governance.beacons-npa.gov.uk/mgListCommittees.aspx?bcr=1
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s16860/ASC%20April%202016%20REDACTED%20-%20Gateway%20BBNPA%20Block%202%20201516%20Final%20Report%20March%202016.pdf
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s16860/ASC%20April%202016%20REDACTED%20-%20Gateway%20BBNPA%20Block%202%20201516%20Final%20Report%20March%202016.pdf
http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=2833&Ver=4
http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=2833&Ver=4
http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=2833&Ver=4
http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=2833&Ver=4
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Caiff canmoliaeth, cwynion a cheisiadau Rhyddid 

Gwybodaeth eu monitro bob mis gan y Tîm 

Rheoli Corfforaethol a bob chwarter gan y 

Pwyllgor Archwilio a Chraffu.  

Agenda’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu 21/10/16 

 

Hyd at 31 Mawrth 2017 roedd 22 o 

gwynion wedi dod i law yn ystod 

2016/17. Roedd 20 o’r rhain wedi cael eu 

cau, roedd 16 heb eu cadarnhau, roedd 2 wedi’u 

cadarnhau, roedd 1 wedi’i chadarnhau yn rhannol 

ac roedd 3 yn dal i fynd rhagddynt. 

Mae gan yr Awdurdod hanes da o ymgynghori â 

rhanddeiliaid, e.e. 

 Arolwg Preswylwyr 

 Arolwg Ymwelwyr a gynhaliwyd yn 2016 

 Gwaith gyda Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Powys ar ymgysylltu â’r 

cyhoedd ynghylch yr asesiad llesiant  

 Ymgynghoriad ynghylch y Strategaeth 

Cyrchfan a chynhyrchu’r drafft cyntaf ar 

gyfer 2017-22  

 Gwaith ymgynghori ynghylch hawliau 

tramwy – yn anffurfiol/yn ddyddiol  

 Y cyhoedd yn gallu rhoi gwybod trwy ein 

gwefan am gerbydau a gaiff eu gyrru’n 

anghyfreithlon oddi ar y ffordd  

 Y wardeiniaid yn amlwg iawn i breswylwyr 

ac ymwelwyr ac yn ymdrin ag ystod eang 

o faterion. 

Arolwg Preswylwyr 

Proses ar gyfer rhoi gwybod am gerbydau a gaiff 

eu gyrru’n anghyfreithlon oddi ar y ffordd 

 Rydym yn parhau i ddefnyddio’r data i 

gynorthwyo’r broses gwneud penderfyniadau 

 Caiff yr asesiad llesiant ei gyflwyno i’r 

Awdurdod ar 30 Mehefin 2017 

 Cymeradwywyd gan Fwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Powys 

 Mae’r trefniadau ar gyfer gweithio ar y cyd â’r 

heddlu wedi cael sylw cadarnhaol gan y 

cyfryngau ac mae wedi arwain at yr heddlu’n 

atafael cerbydau ac yn cyflwyno dirwyon. 

Ymgysylltu â rhanddeiliaid mewn modd 

cynhwysfawr 

 

  

Cymeradwywyd y Strategaeth Gyfathrebu yn 

2016. 

 

Trafodaeth a phenderfyniad yr Awdurdod Parc 

Cenedlaethol ynghylch y Strategaeth Gyfathrebu   

Strategaeth Gyfathrebu 

 

Mae’r Awdurdod yn ymgysylltu’n llawn ynghylch 

agweddau ar ei waith, e.e. 

 Cynllunio – rhestr o ymgyngoreion 

statudol ar gyfer pob cais cynllunio, a 

chaiff ymatebion eu cynnwys mewn 

adroddiadau i’r pwyllgor  

Agendâu cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio, 

Mynediad a Hawliau Tramwy 

Partneriaeth Cyrchfan Gynaliadwy  

Llythyr newyddion i’r gymuned  

Cynlluniau Lle a phecyn cymorth  

Caiff y canlyniadau eu hadlewyrchu yn yr 

Adroddiad Gwella Blynyddol ar gyfer 2016/17. 

 

Rheoli Datblygu - Adroddiad Perfformiad 

Blynyddol i Lywodraeth Cymru (cyflwynwyd i’r 

Awdurdod Parc Cenedlaethol ym mis Tachwedd 

http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=137&MId=2825&Ver=4
http://www.beacons-npa.gov.uk/www2/wp-content/uploads/13017-Brecon-Beacons-Residents-Survey-Final-Report_PDF-for-email.pdf
http://www.beacons-npa.gov.uk/environment/wardens/illegal-off-roading/
http://www.beacons-npa.gov.uk/environment/wardens/illegal-off-roading/
http://modgov.breconbeacons.org/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=2787&Ver=4
http://modgov.breconbeacons.org/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=2787&Ver=4
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ecCatDisplay.aspx?sch=doc&cat=13087
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=135
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=135
http://www.beacons-npa.gov.uk/communities/tourism/tourism-facts-and-figures-1/partnerships/
https://www.beacons-npa.gov.uk/communities/community-newsletter/
https://www.beacons-npa.gov.uk/planning/draft-strategy-and-policy/place-plans/
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g3994/Public%20reports%20pack%2011th-Nov-2016%2010.00%20National%20Park%20Authority.pdf?T=10
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g3994/Public%20reports%20pack%2011th-Nov-2016%2010.00%20National%20Park%20Authority.pdf?T=10
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 Adrodd wrth Lywodraeth Cymru 

ynghylch perfformiad yr elfen gynllunio  

 Ymgysylltu â darparwyr twristiaeth trwy’r 

Bartneriaeth Cyrchfan 

 Partneriaethau ymchwil ffurfiol, effeithiol – 

yn arwain at y gynhadledd ymchwil yn 

2017 

 Gweithio gyda chynghorau tref a 

chymuned trwy hwyluso Cynlluniau Lle (a 

llythyr newyddion) 

2016 – eitem 13). 

 

 

 

 

Gweler isod am bartneriaethau ymchwil.  

Wedi cyfrannu at ddatblygu asesiadau llesiant dan 

y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – ar 

gyfer Powys a Sir Gaerfyrddin. 

 

  

Cyfoeth Naturiol Cymru:  Cyswllt rheolaidd 

ynghylch rheoli safle a chaniatadau Adran 28 ar 

gyfer gwaith sy’n effeithio ar Safleoedd o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (Deddf Bywyd 

Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 fel y’i diwygiwyd); 

cytundeb lefel gwasanaeth pum mlynedd gyda 

Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer wardeiniaid, tîm 

o wirfoddolwyr a rheoli meysydd parcio ym Mro’r 

Sgydau, gan gynnwys Ardal Cadwraeth Arbennig 

Coedydd Nedd a Mellte; partneriaid gweithredol 

ar gyfer Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd 

Duon a’i chais i Gynllun Rheoli Cynaliadwy y 

Cynllun Datblygu Gwledig, ac mae Cyfoeth 

Naturiol Cymru hefyd yn un o aelodau’r Bwrdd 

Prosiect, ochr yn ochr â Chymdeithas Porwyr y 

Mynyddoedd Duon, cynrychiolydd ystâd breifat, 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog, Natural England a Dŵr Cymru; 

cydweithio â Cyfoeth Naturiol Cymru a’i 

gynorthwyo i ddatblygu Adroddiad Cynllun Peilot 

Rheoli Adnoddau Naturiol Dalgylch Afon Tawe; 

cyswllt agos trwy Parciau Cenedlaethol Cymru 

Cofnodion y caniatadau Adran 28 a roddwyd. 

 

 

 

 

Y cytundeb lefel gwasanaeth. 

 

 

 

 

 

Cais Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd 

Duon i’r Cynllun Rheoli Cynaliadwy. 

 

 

 

 

 

 

Cyfleoedd i reoli adnoddau naturiol dalgylch afon 

Tawe yn gynaliadwy  

http://arcg.is/1sdCmTi  

 

Mae’r trefniadau diogelu safle ar Safleoedd o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig wedi’u sicrhau. 

 

 

 

Rheoli ymwelwyr, traffig a sbwriel. 

 

 

 

 

 

Cyflawni amcanion Llywodraeth Cymru 

ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn 

gynaliadwy mewn prosiect a phartneriaeth 

unigryw ar raddfa’r dirwedd. 

 

 

 

 

Ceisio sicrhau bod yr ardaloedd a’r materion iawn 

wedi’u cynnwys mewn Datganiadau Ardal. 

 

 

http://arcg.is/1sdCmTi
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ynghylch y berthynas rhwng Cynlluniau Rheoli 

Parciau Cenedlaethol a Datganiadau Ardal; 

gweithredu grantiau Cronfa Bartneriaethau 

Cyfoeth Naturiol Cymru. Aelod yn cynrychioli’r 

Awdurdod ar Banel Cynghori Annibynnol Dŵr 

Cymru ar yr Amgylchedd, sy’n ceisio sicrhau 

dyfodol diogel a chynaliadwy i’r amgylchedd.  

 

Dŵr Cymru:  Mae Dŵr Cymru yn un o 

bartneriaid Partneriaeth Defnydd Tir y 

Mynyddoedd Duon (gweler uchod); gweithredu a 

chyflawni dau o brosiectau adfer mawn Rhaglen 

Rheoli Asedau 6 Dŵr Cymru yng Ngrwyne Fawr 

(Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig y 

Mynyddoedd Duon) a Waun Fignen Felen (Safle o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig y Mynydd Du); 

cwblhau cytundeb rheoli Adran 39 newydd a fydd 

yn para 10 mlynedd ar gyfer deiliadaethau Dŵr 

Cymru yn Fforest Fawr a Chribarth; cydweithio’n 

agos â Dŵr Cymru a rhoi cyngor iddo ynghylch 

paratoi Rhaglen Rheoli Asedau 7 a’r cysyniad o 

fega-ddalgylch Bannau Brycheiniog. 

 

Partneriaethau ymchwil strategol gyda 

phrifysgolion:  dwy bartneriaeth o’r fath ar 

waith ar hyn o bryd (Caerdydd, Prifysgol Cymru: 

Y Drindod Dewi Sant) ac mae disgwyl y bydd 

trydedd un yn cael ei llofnodi yn ystod gwanwyn 

2017 (Prifysgol De Cymru). 

 

 

 

Ceisiadau grant. 

 

 

 

 

 

Cais Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd 

Duon i’r Cynllun Rheoli Cynaliadwy. 

 

 

Cynlluniau prosiect Rhaglen Rheoli Asedau 6. 

 

 

 

Cytundeb rheoli Adran 39.  

 

 

 

 

 

 

Y cytundebau partneriaeth strategol. 

                                

 

Trefniadau diogelu safle, cyflawni 

targedau llesiant. 

 

 

 

 

Cyflawni amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer 

rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy mewn 

prosiect a phartneriaeth unigryw ar raddfa’r 

dirwedd. 

 

 

 

Cyflawni amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer 

rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy mewn 

prosiect a phartneriaeth unigryw ar raddfa’r 

dirwedd. 

 

 

Ers cwblhau’r cytundeb cyntaf yn 2013-2014, mae 

13 o draethodau hir ar gyfer graddau meistr ac 11 

o draethodau hir ar gyfer graddau doethur wedi’u 

dechrau neu’u cwblhau, ynghyd â lleoliadau 

myfyrwyr a nifer o draethodau hir gan fyfyrwyr 

israddedig, ac mae cynhadledd ymchwil wedi’i 

threfnu ar gyfer mis Medi 2017. 

 

 

Swyddfa Archwilio Cymru: Wedi gweithio 

gyda Swyddfa Archwilio Cymru yn ystod 2016/17 

ar ei hadolygiad o drefniadau llywodraethu Parciau 

Cenedlaethol, a arweiniodd at arolwg a gweithdai 

adrodd yn ôl i aelodau a swyddogion ar 14 

Mawrth 2017.  
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Llywodraeth Cymru:  Wedi parhau i weithio ar 

lefel aelodau a swyddogion gyda chyrff 

amgylcheddol eraill ar y fenter Tirweddau’r 

Dyfodol, ac mae disgwyl i’r adroddiad terfynol 

gael ei gyhoeddi ym mis Mai. 

 

Mae’r tri pharc wedi cael hyfforddiant ynghylch 

sut i ymgysylltu â Llywodraeth Cymru. 

 Mae aelod yn parhau i weithio ar gynllun 

gweithredu sy’n codi o’r adroddiad, y bydd angen 

mynd i’r afael ag ef yn ystod 2017/18 ac wedi 

hynny. Mae’r tri pharc yng Nghymru yn cwrdd ag 

Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol 

Cymru i drafod mwy o weithredu ar y cyd. 

 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: Wedi 

parhau i gael aelod sy’n ein cynrychioli ar Gyngor 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r Pwyllgor 

Cydlynu, a swyddog sy’n ein cynrychioli ar y 

Rhwydwaith Gwasanaethau Aelodau.  

Mewnbwn i’r Arweiniad i Gynghorwyr ar gyfer 

2017 sy’n cynnwys gwybodaeth am fod yn aelod o 

Barc Cenedlaethol. 

 

 

Ymgysylltu’n effeithiol â dinasyddion unigol 

a defnyddwyr gwasanaeth 

 

  

Mae’r Awdurdod yn ymgysylltu ag ystod eang o 

unigolion a defnyddwyr gwasanaeth, e.e. 

 

  

 Busnesau lleol: Cynllun llysgenhadon gyda 

busnesau twristiaeth lleol. 

Cynllun llysgenhadon 

 

 

 Cynhadledd dwristiaeth (sylw gan y 

cyfryngau). 

Cynhadledd dwristiaeth  

 Lansio prosiect ysgolion sy’n llysgenhadon 

a chynhyrchu fideo. 

Ysgolion sy’n llysgenhadon  

 

 

 Ennyn diddordeb pobl ifanc ym maes 

cynllunio trwy greu fersiwn o Minecraft 

sy’n seiliedig ar Fannau Brycheiniog. 

Datganiad i’r wasg ynghylch Minecraft   

 Trefniadau gweithio mewn partneriaeth 

wedi’u ffurfioli er budd pawb ac ar gyfer 

cymunedau trwy Femoranda Cyd-

ddealltwriaeth â Thwristiaeth Bannau 

Brycheiniog (gan gynnwys llythyr 

newyddion ar gyfer y gyrchfan) a 

darparwyr gweithgareddau awyr agored 

De Cymru. 

Twristiaeth Bannau Brycheiniog 

Darparwyr Gweithgareddau Awyr Agored De 

Cymru 

Roedd Cadeirydd Twristiaeth Bannau Brycheiniog 

yn falch iawn o dderbyn gwahoddiad i ymuno â 

Gweithgor y Gyllideb, a bu’n chwarae rhan 

weithredol yn y gwaith o ddatblygu opsiynau ar 

gyfer dyfodol Canolfan Ymwelwyr y Parc 

Cenedlaethol. 

http://www.wlga.gov.uk/be-a-councillor-2017
http://www.wlga.gov.uk/be-a-councillor-2017
http://www.beacons-npa.gov.uk/communities/tourism/ambassadors/how-to-become-a-brecon-beacons-national-park-ambassador/
http://www.beacons-npa.gov.uk/communities/tourism/ambassadors/how-to-become-a-brecon-beacons-national-park-ambassador/
http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/press-and-news/press-releases/february-2017/a-legendary-start-to-the-year-for-tourism-in-the-brecon-beacons/
http://www.beacons-npa.gov.uk/learning/ambassador-schools/
http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/press-and-news/archive/2016-2/november-2016/planners-play-minecraft/
http://www.breconbeaconstourism.org/
http://www.swoapg.org/
http://www.swoapg.org/
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 Ym maes cynllunio: cronfa ddata o 

randdeiliaid a’r sawl sydd â diddordeb ar 

restr bostio ar gyfer y Cynllun Datblygu 

Lleol, a ddefnyddir adeg adolygu’r Cynllun.  

   Yn ystod y broses o baratoi’r Cynllun 

Datblygu Lleol, dywedodd Cymorth 

Cynllunio Cymru yn gyhoeddus fod ein 

proses ymgynghori yn enghraifft o arfer da. 

 Ymgyngoriadau cynllunio ynghylch 

Canllawiau Cynllunio Atodol – y cyfan 

wedi’u cofnodi a’u cyflwyno ar ffurf 

Atodlen Ymatebion mewn adroddiadau 

ynghylch penderfyniadau’r Awdurdod.   

Cyfarfod yr Awdurdod Parc Cenedlaethol ar 

9/12/16 gydag eitemau ar gyhoeddi ymgyngoriadau 

a chael sylwadau ynghylch Canllawiau Cynllunio 

Atodol trwy ymgyngoriadau  

 

 Gwasanaeth y mae’n rhaid talu amdano, 

sy’n darparu cyngor cyn cyflwyno cais, a 

chymhorthfa wythnosol rad ac am ddim i 

ddeiliaid tai. 

Cyngor cynllunio    

 Mae’r Cyfarwyddwr Cynllunio yn 

ysgrifennu colofn fisol ym mhapur newydd 

y Brecon and Radnor Express. 

 Adborth anecdotaidd cadarnhaol. 

 Cynorthwyo mudiadau cymunedol ac 

amgylcheddol i wireddu eu dyheadau o 

ran prosiectau trwy’r Gronfa Datblygu 

Cynaliadwy, sy’n darparu cymorth 

swyddog a chyllid. 

Cronfa Datblygu Cynaliadwy Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn 

ysgogi cyllid cyfatebol o 1:8.31 ar gyfer y 

flwyddyn hyd yn hyn, h.y. caiff £8.31 ei 

ysgogi ar gyfer pob £1 o grant gan y Gronfa 

Datblygu Cynaliadwy. 

 Monitro a chynghori’r Awdurdod Parc 

Cenedlaethol ynghylch gwella mynediad a 

materion hamdden er budd preswylwyr ac 

ymwelwyr (rhaglenni gwaith y wardeiniaid 

hefyd). 

Fforwm Mynediad Lleol   

 Cynlluniau Lle – gweithio gyda 

chynghorau tref a rhanddeiliaid ehangach 

yn y Gelli, Crucywel, Aberhonddu a 

Thalgarth. 

 Mae’r pecyn cymorth ar gyfer creu Cynllun Lle 

wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr gan Sefydliad 

Cynllunio Trefol Brenhinol y DU.  

 Gweithio gyda thirfeddianwyr a deiliaid i 

ddatblygu atebion cynaliadwy ac integredig 

ar gyfer rheoli tir. Cyflawni gwaith dan 

gontract i’r porwyr er mwyn cyflawni eu 

cynlluniau ar gyfer tir comin dan Glastir. 

Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon Mae’r ffaith bod yr Awdurdod Parc 

Cenedlaethol yn cael cynnig grant cyfalaf 

dro ar ôl tro gan Lywodraeth Cymru yn 

cadarnhau safon uchel y gwaith a gyflawnir 

ganddo. 

 

http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=2833&Ver=4
http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=2833&Ver=4
http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=2833&Ver=4
http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=2833&Ver=4
http://www.beacons-npa.gov.uk/planning/applications/
http://www.beacons-npa.gov.uk/communities/sustainability-2/substainable-development-fund/
http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/local-access-forums/local-access-forums/
http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/press-and-news/press-releases/january-2017/black-mountains-land-use-partnership-successfully-through-to-stage-2-with-a-new-approach-to-upland-commons-management/
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 Proses graffu:  mae prosiect craffu’r 

Awdurdod yn parhau i gynnwys pobl leol 

ar ei banelau adolygu ac mae wrthi ar hyn 

o bryd yn cwblhau adolygiad blwyddyn 

sy’n ystyried ei bartneriaethau. 

Craffu ym Mharc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog 

Adroddiad interim i’r Pwyllgor Archwilio a 

Chraffu 21/10/16 

 

 

C. Diffinio canlyniadau yn nhermau manteision cynaliadwy o safbwynt economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol 

 

Sut yr ydym yn bodloni’r egwyddorion hyn Ble mae gweld Llywodraethu ar waith Sicrwydd a gafwyd a phroblemau a nodwyd 

Diffinio canlyniadau  

 

  

Mae’r Awdurdod yn ystyried buddiannau 

cenedlaethau’r dyfodol wrth bennu nodau 

corfforaethol. Mae ein Cynllun Corfforaethol yn 

adlewyrchu amcanion Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o ran bodloni 

dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015, a’r camau gweithredu y byddwn yn 

eu cymryd i’w cyflawni. 

 

Cynllun Corfforaethol Cydymffurfio â gofynion Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

ynghylch cyflwyno adroddiadau. 

 

Rydym yn gweithio gyda Swyddfa Archwilio 

Cymru a Llywodraeth Cymru ar fformat ar gyfer 

cyflwyno adroddiadau integredig, sy’n diwallu 

gofynion y Ddeddf ac a fydd yn helpu Swyddfa 

Archwilio Cymru i ddatblygu dulliau asesu. 

 

Rhoddodd yr archwilwyr mewnol ‘sicrwydd 

sylweddol’ yng nghyswllt Cynllunio Strategol 

(Adroddiad Archwilio Mewnol 2016).  

 

Mae Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol yn 

darparu’r weledigaeth ar gyfer y Parc gyda 

chanlyniadau a fwriedir.  Mae’r cynllun gweithredu 

yn pennu camau gweithredu i’r Awdurdod a 

rhanddeiliaid allweddol. Cynhelir ymgynghoriad 

llawn. 

Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol 2015-20 

Proses ymgynghori ar gyfer adolygiad 2015  

 

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog a’r ddau Barc Cenedlaethol arall yng 

Nghymru wedi llunio Datganiad Safbwynt ar 

 Datganiad Iechyd a Lles  

https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/scrutiny/
https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/scrutiny/
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=137&MId=2825&Ver=4
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=137&MId=2825&Ver=4
http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/our-vision/annual-report-and-improvement-plans/
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g2825/Public%20reports%20pack%2021st-Oct-2016%2010.00%20Audit%20and%20Scrutiny%20Committee.pdf?T=10
http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/npmp/
http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/npmp/management-plan-review/
http://www.beacons-npa.gov.uk/communities/together-for-health-and-well-being/
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Iechyd a Lles, sy’n amlinellu eu nodau a’u cyfraniad 

i iechyd a lles yn ehangach. 

Erbyn hyn, caiff amcanion blynyddol eu cysylltu nid 

yn unig â Chynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol ond 

hefyd â’r nodau llesiant (Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015).  

Cydnabyddir y terfynau amser hwy sy’n ofynnol i 

gyflawni rhai camau gweithredu, a chaiff 

dangosyddion perfformiad eu diweddaru ym mhob 

Cynllun Corfforaethol. 

Cynllun Corfforaethol Archwiliad o asesiad Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o berfformiad 

yn 2015-16 

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn rhoi’r fframwaith 

cynllunio ar gyfer darparu tai, cyflogaeth a thai 

fforddiadwy yn unol â’r egwyddor gyffredinol sy’n 

ymwneud â chapasiti amgylcheddol. 

Cynllun Datblygu Lleol Wrthi’n cynllunio’r adolygiad statudol o’r Cynllun 

Datblygu Lleol – amserlen Rhagfyr 2017-2021. 

Manteision cynaliadwy o safbwynt 

economaidd, cymdeithasol ac 

amgylcheddol 

  

Caiff perfformiad/canlyniadau eu cofnodi ar 

Ffynnon. Adroddir yn eu cylch wrth y Pwyllgor 

Archwilio a Chraffu bob chwarter a rhoddir sylw i 

eithriadau a risgiau. 

Pwyllgor Archwilio a Chraffu  

Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol wedi 

datblygu modelau blaengar ar gyfer cynllunio ac ar 

gyfer gwelliannau cymunedol, trwy weithio mewn 

partneriaeth â chymunedau lleol i ddatblygu 

Cynlluniau Lle, a thrwy’r Gronfa Datblygu 

Cynaliadwy. 

Cynlluniau Lle a phecyn cymorth 

Cronfa Datblygu Cynaliadwy 

Mae’r pecyn cymorth ar gyfer creu Cynllun Lle 

wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr gan Sefydliad 

Cynllunio Trefol Brenhinol y DU.  

Rhoddodd yr adroddiad archwilio mewnol 

‘sicrwydd sylweddol’ yng nghyswllt y Gronfa 

Datblygu Cynaliadwy (Adroddiad i’r Pwyllgor 

Archwilio a Chraffu - 21 Hydref 2016). 

Gweithio gyda chymunedau yng ngorllewin y Parc 

i hybu datblygu cynaliadwy trwy dreftadaeth 

ddaearegol. 

Geo-parc Fforest Fawr  

 

Statws Geo-parc 

 

Adolygiad craffu gan aelodau o fanteision 

economaidd cael statws Geo-parc  

 

Un o’r Geo-parciau cyntaf i ennill statws 

Geo-parc Byd-eang UNESCO yn 2016 

(wedi’i ailddilysu’n llwyddiannus am 

gyfnod arall o 4 blynedd). 

Caiff penderfyniadau eu gwneud gan ystyried y 

tymor hwy trwy gwblhau Asesiad Integredig Sengl 

Enghraifft o adroddiad Asesiad Integredig Sengl a 

gyflwynwyd i gyfarfod yr Awdurdod ar 10/02/17 

Roedd y broses yn defnyddio arfer da mewn 

awdurdodau cyfansoddol, a chafodd ei datblygu 

http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/our-vision/annual-report-and-improvement-plans/
http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=137&MId=5059&Ver=4
http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=137&MId=5059&Ver=4
http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=137&MId=5059&Ver=4
http://www.beacons-npa.gov.uk/planning/draft-strategy-and-policy/brecon-beacons-national-park-local-development-plan/
https://governance.beacons-npa.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=137
https://www.beacons-npa.gov.uk/planning/draft-strategy-and-policy/place-plans/
http://www.beacons-npa.gov.uk/communities/sustainability-2/substainable-development-fund/
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g2825/Public%20reports%20pack%2021st-Oct-2016%2010.00%20Audit%20and%20Scrutiny%20Committee.pdf?T=10
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g2825/Public%20reports%20pack%2021st-Oct-2016%2010.00%20Audit%20and%20Scrutiny%20Committee.pdf?T=10
http://www.fforestfawrgeopark.org.uk/
http://www.europeangeoparks.org/?page_id=168
http://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/Geopark-Scrutiny-FINAL-REPORT2.pdf
http://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/Geopark-Scrutiny-FINAL-REPORT2.pdf
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=5064&Ver=4
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=5064&Ver=4
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ar gyfer materion o bwys, sy’n cynnwys adolygu’r 

effaith ar ddinasyddion, nodweddion 

gwarchodedig, y Gymraeg a’r modd y bydd y 

penderfyniad yn cyfrannu at nodau llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol.  Caiff risgiau eu hamlygu 

ym mhob adroddiad i’r Awdurdod Parc 

Cenedlaethol, sy’n gofyn am benderfyniad.  

gydag aelodau trwy’r Gweithgor Llywodraethu a 

Datblygu Aelodau. 

Mae’r Awdurdod yn gweithredu rhaglen gyllideb 

dair blynedd i reoli ei waith prosiect yn effeithiol, 

gan gysylltu adnoddau â blaenoriaethau’r Cynllun 

Corfforaethol a chyflawni amcanion. 

Yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn 

cymeradwyo’r gyllideb – 10 Chwefror 2017 

(cofnodion i ddod) 

Archwiliad o Gyfrifon Blynyddol 2015/16 

 

D. Penderfynu ar yr ymyriadau sy’n angenrheidiol er mwyn cyflawni cynifer ag sy’n bosibl o’r canlyniadau a fwriadwyd 
 

Sut yr ydym yn bodloni’r egwyddorion hyn Ble mae gweld Llywodraethu ar waith Sicrwydd a gafwyd a phroblemau a nodwyd 

Penderfynu ar yr ymyriadau 

 

  

Adroddiadau manwl i bwyllgorau er mwyn helpu aelodau 

gyda’r broses gwneud penderfyniadau.  

 

Agendâu a chofnodion sydd i’w cael ar-lein Cafodd templedi eu hadolygu gan ymgynghori â’r 

Gweithgor Llywodraethu a Datblygu Aelodau er 

mwyn cyflwyno gwybodaeth mewn modd mwy 

hygyrch. 

 

Mae’r broses gwneud penderfyniadau wedi’i diffinio’n glir o 

ran strwythur pwyllgorau a threfniadau dirprwyo. 

Cylch Gorchwyl a Chynllun Dirprwyo  

Mae proses ar waith ar gyfer cynnal ymarfer sgrinio llawn o 

ran cydraddoldeb cyn cyfarfod o’r Awdurdod, yng nghyswllt 

materion sy’n effeithio ar gyfran fawr o’r boblogaeth. 

Agenda cyfarfod yr Awdurdod Parc 

Cenedlaethol a oedd yn cynnwys cynnig i 

ddod â gwasanaeth bysiau’r Bannau i ben (mis 

Mawrth 2014) 

 

 

Y mecanwaith ar gyfer cynllunio yw’r fframwaith monitro yn 

y Cynllun Datblygu Lleol, sy’n rhoi targedau penodol.  

Gallu’r Awdurdod i gyflawni’r rhain sy’n pennu’r amserlen 

adolygu ac sy’n mynnu bod yr Awdurdod yn cymryd camau 

lliniaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=5064&Ver=4
http://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=5064&Ver=4
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=2818&Ver=4
https://governance.beacons-npa.gov.uk/mgListCommittees.aspx?bcr=1
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ecSDDisplay.aspx?NAME=SD222&ID=222&RPID=669696
https://governance.beacons-npa.gov.uk/CeListDocuments.aspx?CommitteeId=136&MeetingId=641&DF=11%2f03%2f2014&Ver=2
https://governance.beacons-npa.gov.uk/CeListDocuments.aspx?CommitteeId=136&MeetingId=641&DF=11%2f03%2f2014&Ver=2
https://governance.beacons-npa.gov.uk/CeListDocuments.aspx?CommitteeId=136&MeetingId=641&DF=11%2f03%2f2014&Ver=2
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Cynllunio ymyriadau  

 

  

Ceir gweithgor aelodau a swyddogion ynghylch cysylltu 

adnoddau â meysydd blaenoriaeth a defnyddio dull o reoli 

adnoddau sy’n seiliedig ar brosiectau yn y dyfodol. 

 

Yr adroddiadau esempt a gaiff eu hystyried gan 

yr Awdurdod  

Bydd yr Awdurdod yn monitro ac yn 

adolygu effaith y newidiadau o ran dull 

gweithredu.  

Mae swyddogion yn ymwybodol o ddyddiadau 

penderfyniadau allweddol yn y cylch busnes corfforaethol ac 

maent yn cynllunio adroddiadau i’r Awdurdod neu’r 

Pwyllgor Archwilio a Chraffu er mwyn cael penderfyniadau. 

Agendâu a chofnodion sydd i’w cael ar-lein  

Cyflawni cynifer ag sy’n bosibl o’r canlyniadau a 

fwriadwyd 

  

 

Ailstrwythuro rheolwyr canol ac uwch er mwyn hwyluso 

dull o gyflawni canlyniadau sy’n seiliedig ar brosiectau.  

Yr adroddiadau esempt a gaiff eu hystyried gan 

yr Awdurdod 

Bydd yr Awdurdod yn monitro ac yn 

adolygu effaith y newidiadau o ran dull 

gweithredu. 

Diwylliant o adolygu prosesau’n barhaus a chanolbwyntio ar 

welliant parhaus, sy’n galluogi’r Awdurdod i ymateb i 

gyfleoedd a heriau mewnol ac allanol. 

Adolygu’r broses gohebiaeth hwyr   

Dyrannu adnoddau i brosiectau sy’n hybu’r nodau llesiant. Cynllun Corfforaethol   

Gweithio gyda’r ddau Barc arall yng Nghymru ar system 

gynllunio electronig. 

Cynigion ar gyfer system gynllunio gyffredin  

Gweithio gydag awdurdodau lleol i wella adnoddau ar gyfer 

dirprwyo’r swyddogaeth hawliau tramwy. 

Adroddiad craffu ar hawliau tramwy Helpodd tystiolaeth o’r adolygiad craffu i 

gyflwyno achos dros gael cyllid ychwanegol 

(£63,150 yn 2017-18). 

Adolygiad ar y cyd o holl wasanaethau swyddfa gefn y 

Parciau Cenedlaethol.  

 Bydd yr archwilwyr mewnol yn cyflwyno adroddiad i 

un o gyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Chraffu yn y 

dyfodol.  

 

 

 

 

 

 

https://governance.beacons-npa.gov.uk/mgListCommittees.aspx?bcr=1
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s16675/Late%20Correspondence.pdf
http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/our-vision/annual-report-and-improvement-plans/
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s19150/National%20Parks%20Wales%20shared%20planning%20system%20Report%20Template.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/oldsite/the-authority/who-we-are/scrutiny/ROW%20Scrutiny%20Report%20February%202012.pdf
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E. Datblygu capasiti’r corff, gan gynnwys gallu ei arweinwyr a’r unigolion sy’n rhan ohono 
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Datblygu capasiti’r corff 

 

  

Mae’r Fframwaith Datblygu Aelodau yn darparu 

hyfforddiant sefydlu a datblygiad parhaus i’r holl 

aelodau. 

Fframwaith Datblygu Aelodau 2016-20 

Rhaglen Datblygu Aelodau 2017 

Siarter Uwch Cymdeithas Llywodraeth 

Leol Cymru ar gyfer Cefnogi a Datblygu 

Aelodau wedi’i dyfarnu ddwywaith. 

 

Mae’r dyfarniad hwn yn dod i ben yn 

2017 ond rydym wedi cytuno â 

Chymdeithas Llywodraeth Leol 

Cymru y byddwn yn ailgyflwyno ein 

cais yn 2018 er mwyn osgoi’r etholiadau 

llywodraeth leol. 

Mae’r Awdurdod yn hybu dysgu ar gyfer ei staff 

trwy: 

 Dalu am gymwysterau proffesiynol a 

chaniatáu amser i’w hennill 

 Cyrsiau hyfforddi rheolwyr 

 Graddfeydd gyrfa 

 Cyfleoedd i dechnegwyr cynllunio ddod 

yn gynllunwyr siartredig 

 Ystod eang o hyfforddiant gan gynnwys 

hyfforddiant ym maes caffael ac ym maes 

achosion busnes 

 Profiad rheoli llinell i wardeiniaid trwy’r 

rhaglen Sgiliau ar Waith – gweler isod. 

  

Bydd y gwaith y cytunwyd arno er mwyn 

ailstrwythuro’r drefn reoli yn golygu bod modd 

canolbwyntio’n fwy ar ganlyniadau ac ar weithio 

mewn partneriaeth i’w cyflawni. 

  

Mae’r Awdurdod wedi lliniaru effaith bod â llai o 

adnoddau trwy: 
 Cytundeb lefel gwasanaeth â Phowys ar gyfer 

gwasanaethau cyfreithiol a chyngor ynghylch 

 

https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s16767/Member%20Development%20Framework%202016-2020.pdf
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s23594/MemberDevelopmentProgramme2017.doc.pdf
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 Weithio mewn partneriaeth  

 Cytundebau lefel gwasanaeth ym maes 

adnoddau dynol a gwasanaethau 

cyfreithiol  

 Cynyddu incwm trwy ddarparu 

gwasanaethau i sefydliadau eraill. 

 

llywodraethu, a chytundeb lefel gwasanaeth â 

Sir Gaerfyrddin ar gyfer cyngor ynghylch 

adnoddau dynol. 

 Mae’r Awdurdod yn rheoli’r tîm TG yn 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir 

Penfro, ac yn darparu gwasanaethau cyllid a 

TG a gwasanaethau democrataidd i National 

Parks UK. 

 

Mae’r Awdurdod wedi buddsoddi adnoddau 

mewn datblygu rhaglen wirfoddoli effeithiol sy’n 

ymdrin ag ystod eang o waith, a cheir cyfanswm o 

195 o wirfoddolwyr a ddarparodd 13,000 o oriau 

o waith yn 2015/16. 

Cyfleoedd i wirfoddoli 

Prosiectau gwirfoddoli penodol a gwaith parhaus 

Enillodd ein gwirfoddolwyr ddwy wobr a 

gaiff eu cyflwyno ar gamera yng 

nghyfarfod yr Awdurdod ar 7 Ebrill 2017. 

Datganiad i’r wasg ar wobrau i wirfoddolwyr  

Mae defnyddio gwirfoddolwyr ynghyd â chyllid gan 

Lywodraeth Cymru a phartneriaid eraill wedi’i 

gwneud yn bosibl i waith sylweddol gael ei 

gyflawni ar gynnal y rhwydwaith hawliau tramwy. 

 Trwy gyllid gan Lywodraeth Cymru a 

sefydliadau partner, bu modd creu bron 

4 cilomedr o lwybrau ar yr ucheldir a 

gosod wyneb newydd ar 750 medr arall yn 

2016/17. Cyflawnwyd y gwaith hwn trwy 3000 o 

oriau o waith gwirfoddol. 

 

Cyflawnwyd 16 o brosiectau dan y Cynllun Gwella 

Hawliau Tramwy (gwariwyd cyfanswm o £49,918) 

e.e. gosod pont, gosod wyneb newydd, draenio a 

gosod arwyddion. 

Datblygu ffyrdd newydd o weithio gyda’r sector 

corfforaethol i gefnogi rhaglenni gwaith parhaus ar 

lefel y DU. 

Gweithio gyda National Parks UK a’r Bartneriaeth 

Parciau Cenedlaethol ar gytundebau nawdd. 

Cytundeb partneriaeth sylweddol ar fin cael ei 

gwblhau, a chaiff adroddiadau rheolaidd eu rhoi i 

swyddogion allweddol ac aelodau. 

Cynnwys mewn ceisiadau am gyllid yr adnoddau o 

ran staff sy’n angenrheidiol i gyflawni canlyniadau. 

Gweithfeydd Powdwr Gwn   

Datganiad i’r wasg:  Grant Cronfa Dreftadaeth y 

Loteri  

 

Ailstrwythuro Canolfan Ymwelwyr y Parc 

Cenedlaethol a phrynu gwasanaethau gan 

gyflenwyr allanol er mwyn cynyddu buddsoddiad 

yn y safle a chadw gwasanaethau er gwaetha’r 

ffaith bod llai o adnoddau ar gael. 

Datganiad i’r wasg ynghylch y newidiadau yng 

Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol  

 

 

 

 

Mae’r fasnachfraint a roddwyd i Aramark wedi 

cynnwys trosglwyddo staff presennol y Ganolfan, 

gan ddiogelu swyddi, ac wedi golygu £50,000 o 

fuddsoddiad yn y lle cyntaf i wella’r cyfleusterau a 

golwg y caffi. Mae cyllid ychwanegol gwerth bron 

£80,000 wedi’i sicrhau bellach gan Lywodraeth 

https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/volunteering/
https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/volunteering/volunteering-2/
https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/press-and-news/press-releases/january-2017/brecon-beacons-volunteers-celebrating-double-win-at-uk-national-parks-volunteer-awards/
https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/press-and-news/archive/2015-2/july-2015/national-park-authortiy-wins-heritage-lottery-fund-grant-for-the-gunpowder-works/
https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/press-and-news/press-releases/march-2017/national-lottery-grant-success-for-the-gunpowder-works/
https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/press-and-news/press-releases/march-2017/national-lottery-grant-success-for-the-gunpowder-works/
http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/press-and-news/press-releases/january-2017/new-partner-for-brecon-beacons-national-park-visitor-centre/
http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/press-and-news/press-releases/january-2017/new-partner-for-brecon-beacons-national-park-visitor-centre/
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Cymru er mwyn gwella cyfleusterau parcio a 

thoiledau yn rhan o’r rhaglen wella gyffredinol.  

Datblygu gallu arweinwyr y corff ac 

unigolion eraill 

  

Mae’r Awdurdod yn cefnogi ei arweinwyr trwy: 

 Drefnu bod aelodau’n gweithio gyda 

swyddogion i gaffael sgiliau er mwyn 

hwyluso cynllunio olyniaeth ar gyfer 

aelodau hŷn  

 Darparu hyfforddiant ynghylch sgiliau 

cadeirio i aelodau 

 Darparu hyfforddiant ynghylch rheoli i 

reolwyr 

Fframwaith Datblygu Aelodau 2016-20 

Rhaglen Datblygu Aelodau 2017 

 

Mae’r Awdurdod yn gwella sgiliau pobl ifanc er 

mwyn bodloni galw a nodwyd a bodloni’r agenda 

Twf Gwyrdd – mae’n datblygu capasiti staff hefyd 

trwy roi cyfle iddynt gael hyfforddiant a datblygu 

sgiliau rheoli llinell – trwy:  

 Geisio cyllid i ddatblygu sgiliau 

amgylcheddol ymhlith pobl ifanc 

 Trefnu prosiect Geo-gelcio i hybu 

gweithgarwch corfforol ymhlith pobl ifanc. 

Sgiliau ar Waith – cynllun wardeiniaid dan 

hyfforddiant  

Mae’r rhan fwyaf o’r bobl ifanc a fu’n 

rhan o’r cynllun yn 2015/16 a 2016/17 

wedi cael swydd gyflogedig. Mae dros 

80% o’r rhai a oedd dan hyfforddiant ym 

Mlwyddyn 1 a 2 wedi cael swydd gyflogedig yn y 

sector.  Caiff cyllid ei gynnig droeon i ni ar gyfer y 

cynllun hwn. 

 

Dangos geo-gelcio i Gomisiynydd Cenedlaethau’r 

Dyfodol  

 

F. Rheoli risgiau a pherfformiad trwy reolaeth fewnol gadarn a rheolaeth ariannol gyhoeddus gref. 
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Rheoli risg 

 

  

Caiff risg ei rheoli trwy strategaeth rheoli risg yn 

unol ag arfer da, a chan adeiladu ar argymhellion 

blaenorol yr archwilwyr mewnol. 

Strategaeth Rheoli Risg wedi’i chymeradwyo yn 

2014 

 

 

 

Cydnabu’r archwilwyr mewnol fod camau 

gweithredu a nodwyd er mwyn gwella wedi’u 

cyflawni. 

 

 

https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s16767/Member%20Development%20Framework%202016-2020.pdf
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s23594/MemberDevelopmentProgramme2017.doc.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/communities/current-projects/heritage-lottery-project/
https://www.beacons-npa.gov.uk/communities/current-projects/heritage-lottery-project/
https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/press-and-news/archive/2016-2/august-2016/future-generations-commissioner-on-fact-finding-trip-to-the-brecon-beacons/
https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/press-and-news/archive/2016-2/august-2016/future-generations-commissioner-on-fact-finding-trip-to-the-brecon-beacons/
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=137&MID=1637
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=137&MID=1637
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Mae trefn hierarchaidd ar gyfer rheoli risg wedi’i 

sefydlu ym mhob rhan o’r sefydliad.  

 

Mae cyfrifoldeb am risg wedi’i adolygu ac wedi’i 

ddatganoli i reolwyr a’u timau erbyn hyn, ac mae 

pob cyfarwyddiaeth yn adolygu risg bob chwarter.   

Caiff adroddiadau ynghylch unrhyw newidiadau a 

argymhellir eu cyflwyno i’r Tîm Rheoli 

Corfforaethol a’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu 

(cofnod 66/16) 

 

Parhad busnes – mae polisi a phrosesau ar waith.  Caiff trefniadau ar gyfer parhad busnes eu profi a’u 

hadolygu’n rheolaidd. Mae trefniadau gwell wedi’u 

cyflwyno ochr yn ochr ag Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Arfordir Penfro. 

Rhoddodd yr adroddiad archwilio mewnol 

‘sicrwydd sylweddol’ yn 2016. 

Adroddiad archwilio mewnol ynghylch Parhad 

Busnes   

 

Mae angen rhai diweddariadau i 

ddogfennau fel y nodwyd gan yr 

archwilwyr.  

Rheoli perfformiad 

 

Caiff adroddiadau ynghylch perfformiad eu 

cyflwyno bob chwarter i’r Pwyllgor Archwilio a 

Chraffu, a chânt eu llunio o gronfa ddata Ffynnon.  

Agendâu’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu  

 

 

Adroddiad archwilio mewnol ynghylch Rheoli 

Perfformiad    

 

Rhoddwyd sicrwydd digonol gydag 

argymhellion i adolygu nifer y 

dangosyddion perfformiad a datblygu 

dull strategol ar ffurf dangosfwrdd i 

amlygu’r mesurau allweddol.  

Mae pob aelod o staff yn cael Adolygiad Rheoli 

Perfformiad bob chwarter, sy’n cynnwys adolygiad 

o amcanion, y gyllideb ac ati. 

  

Mae’r aelodau yn cael Cyfweliadau Datblygiad 

Personol bob blwyddyn gydag uwch-aelod, sy’n 

adolygu eu barn am y gefnogaeth a gânt, yn 

adolygu llwyddiannau, yn amlygu unrhyw 

broblemau ac yn pennu nodau ar gyfer y dyfodol 

ac anghenion o ran hyfforddiant.  

Caiff unrhyw anghenion o ran hyfforddiant o’r 

Cyfweliadau Datblygiad Personol eu defnyddio i 

ddatblygu Dadansoddiad o Anghenion o ran 

Hyfforddiant, sy’n sail i’r Rhaglen Datblygu 

Aelodau ar gyfer y flwyddyn ganlynol. 

Cafodd effeithiolrwydd y broses ei gydnabod wrth 

i Siarter Uwch Cymdeithas Llywodraeth Leol 

Cymru ar gyfer Cefnogi a Datblygu Aelodau gael 

ei dyfarnu fwy nag unwaith. Yn 2017, ni chafodd 

bron unrhyw anghenion o ran hyfforddiant eu 

nodi, a bydd y rhaglen ar gyfer 2017 yn 

canolbwyntio ar sefydlu aelodau newydd yn dilyn 

yr etholiad.   

Defnyddir cyllid allanol i gyflawni amcanion, er 

enghraifft, yng nghyswllt hawliau tramwy.  

 

 Trwy gyllid gan Lywodraeth Cymru a sefydliadau 

partner, bu modd creu bron 4 cilomedr o lwybrau 

ar yr ucheldir a gosod wyneb newydd ar 750 

medr arall yn 2016/17. Cyflawnwyd y gwaith hwn 

https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=137&MId=2825&Ver=4
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=137&MId=2825&Ver=4
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g2825/Public%20reports%20pack%2021st-Oct-2016%2010.00%20Audit%20and%20Scrutiny%20Committee.pdf?T=10
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g2825/Public%20reports%20pack%2021st-Oct-2016%2010.00%20Audit%20and%20Scrutiny%20Committee.pdf?T=10
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=137
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g2825/Public%20reports%20pack%2021st-Oct-2016%2010.00%20Audit%20and%20Scrutiny%20Committee.pdf?T=10
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g2825/Public%20reports%20pack%2021st-Oct-2016%2010.00%20Audit%20and%20Scrutiny%20Committee.pdf?T=10
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trwy 3000 o oriau o waith gwirfoddol. 

 

Cyflawnwyd 16 o brosiectau dan y Cynllun Gwella 

Hawliau Tramwy (gwariwyd cyfanswm o £49,918), 

e.e. gosod pont, gosod wyneb newydd, draenio a 

gosod arwyddion. 

Arweiniodd gwaith craffu’r Awdurdod ar hawliau 

tramwy, a arweiniwyd gan yr aelodau, at waith 

adolygu cyllid ac at gyfraniadau uwch gan yr 

awdurdodau lleol cyfansoddol. 

Adroddiad craffu ynghylch Hawliau Tramwy   Cytunwyd â’r awdurdodau unedol ar werth 

£61,350 o gyfraniadau ychwanegol. 

Caiff adroddiadau ynghylch perfformiad yr elfen 

gynllunio eu cyflwyno ym mhob un o gyfarfodydd 

y Pwyllgor Cynllunio, Mynediad a Hawliau 

Tramwy. 

Agenda ar gyfer cyfarfod diwethaf y Pwyllgor 

Cynllunio, Mynediad a Hawliau Tramwy   

Ystadegau cynllunio Llywodraeth Cymru  

Yn chwarter olaf 2016, roedd yr 

Awdurdod yn gydradd ail yn nhabl 

perfformiad awdurdodau cynllunio lleol 

Cymru, ac mae ei berfformiad wedi bod yn gyson 

dda yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf.  

Rheolaeth fewnol gadarn 

 

  

Mae Strategaeth Rheoli Risg ar waith, caiff risg ei 

hadolygu gan gyfarwyddiaethau ac adroddir 

ynghylch risg wrth y Pwyllgor Archwilio a Chraffu.  

 

Agendâu’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu   

Caiff Cynllun Archwilio Blynyddol ei gyflwyno i’r 

Pwyllgor Archwilio a Chraffu gan yr archwilwyr 

mewnol, a chaiff pob adroddiad archwilio mewnol 

ei ystyried gan y Tîm Rheoli Corfforaethol (er 

mwyn cael ymateb rheoli) a’r Pwyllgor Archwilio a 

Chraffu.  

Cafodd Cynllun Archwilio ei gyflwyno i’r Pwyllgor 

Archwilio a Chraffu yn 2016 (eitem 11) 

 

Cafodd Cynllun Archwilio Blynyddol ar gyfer 

2017/18 ei gyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio a 

Chraffu ar 28 Ebrill 

Cafodd y cynllun archwilio ar gyfer 2017/18 ei 

gyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar 28 

Ebrill 2017. 

Caiff Datganiad Llywodraethu Blynyddol ei 

baratoi’n unol â chanllawiau CIPFA a’i adolygu gan 

y Gweithgor Llywodraethu a Datblygu Aelodau, y 

Tîm Rheoli Corfforaethol a’r Pwyllgor Archwilio a 

Chraffu cyn iddo gael ei gymeradwyo gan yr 

Awdurdod llawn.  

Cafodd Datganiad Llywodraethu Blynyddol ei 

ystyried gan y Pwyllgor Archwilio a Chraffu yn 

2016 (eitem 7) 

Ni chafwyd unrhyw adborth gan Swyddfa 

Archwilio Cymru ynghylch y Datganiad 

Llywodraethu Blynyddol yn ystod y ddwy flynedd 

ddiwethaf. Yn sgil y newid i egwyddorion CIPFA 

ynghylch llywodraethu da, edrychwn ymlaen at 

gael adborth yn 2017 ynghylch fformat diwygiedig 

yr Awdurdod ar gyfer y ddogfen. 

Cydymffurfir â’r polisi atal twyll a llygredd (yn unol 

â Chanllawiau CIPFA 2014). 

Polisi Atal Twyll a Llygredd   

Polisi diwygiedig wedi’i gymeradwyo ym mis Medi 

 

https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/scrutiny/
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g5071/Agenda%20frontsheet%2014th-Mar-2017%2010.00%20Planning%20Access%20and%20Rights%20of%20Way.pdf?T=0
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g5071/Agenda%20frontsheet%2014th-Mar-2017%2010.00%20Planning%20Access%20and%20Rights%20of%20Way.pdf?T=0
http://gov.wales/topics/planning/planningstats/development-management-quarterly-survey/october-december-2016/?lang=en
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=137
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g3961/Public%20reports%20pack%2029th-Apr-2016%2010.00%20Audit%20and%20Scrutiny%20Committee.pdf?T=10
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g3961/Public%20reports%20pack%2029th-Apr-2016%2010.00%20Audit%20and%20Scrutiny%20Committee.pdf?T=10
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g5080/Public%20reports%20pack%2028th-Apr-2017%2010.00%20Audit%20and%20Scrutiny%20Committee.pdf?T=10
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g5080/Public%20reports%20pack%2028th-Apr-2017%2010.00%20Audit%20and%20Scrutiny%20Committee.pdf?T=10
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g5080/Public%20reports%20pack%2028th-Apr-2017%2010.00%20Audit%20and%20Scrutiny%20Committee.pdf?T=10
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g1637/Public%20reports%20pack%2001st-May-2015%2010.00%20Audit%20and%20Scrutiny%20Committee.pdf?T=10
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g1637/Public%20reports%20pack%2001st-May-2015%2010.00%20Audit%20and%20Scrutiny%20Committee.pdf?T=10
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g1637/Public%20reports%20pack%2001st-May-2015%2010.00%20Audit%20and%20Scrutiny%20Committee.pdf?T=10
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s23889/Anti%20Fraud%20and%20Corruption%20Policy.pdf
https://governance.beacons-npa.gov.uk/mgChooseDocPack.aspx?ID=2818
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 2016 

Mae’r holl brosesau ariannol mewnol yn bodloni 

gofynion CIPFA.  

 Disgwylir y bydd archwiliad mewnol o reolaethau 

ariannol allweddol yn cael ei gyflawni yn 2017. 

Rheoli data 

 

  

Mae gan yr Awdurdod Swyddog Diogelu Data 

penodedig a pholisi diogelu data.  

  

Mae polisi diogelwch data’n cael ei ddrafftio ar hyn 

o bryd.  

  

Parheir i ddefnyddio system electronig 

Modern.gov ar gyfer rheoli pwyllgorau, ac mae 

hynny’n sicrhau mynediad ar-lein i’r holl agendâu, 

adroddiadau a chofnodion cyhoeddus diweddaraf 

ers 2004 yn ogystal â dogfennau rheoleiddiol.  

Gwybodaeth lywodraethu ar-lein  Dylid gwella’r modd y caiff tudalennau 

cyhoeddus y wefan eu harddangos a’r 

graddau y gellir eu defnyddio, er mwyn 

manteisio ar dechnoleg sy’n newid a 

manteisio ar y band eang lletach sydd ar gael yn y 

parc. 

Cafodd protocolau mewnol ar gyfer rheoli 

gwybodaeth eu hadolygu a’u gweithredu yn 2016. 

  

Ceir cronfa ddata ofodol ganolog lle caiff pob 

gwybodaeth yn ymwneud â System Gwybodaeth 

Ddaearyddol ei chadw.  

  

Caiff data ei rannu mewn modd a reoleiddir ac yn 

wirfoddol trwy wasanaethau ar y we megis 

data.gov a lle (porth data Llywodraeth Cymru a 

Cyfoeth Naturiol Cymru). 

  

Gweithredir prosiect arbed papur er mwyn gwella 

cynaliadwyedd adnoddau yn y gyfarwyddiaeth 

gynllunio. 

  

Rheolaeth ariannol gyhoeddus gref 

 

  

Defnyddir cylch cyllidebu mewnol 3 blynedd er 

mwyn cefnogi camau i gyflawni canlyniadau yn y 

tymor canolig a’r tymor hwy, yn ogystal â diwallu 

anghenion gweithredol tymor byr.  

Y Pwyllgor Archwilio a Chraffu yn monitro’r 

gyllideb bob chwarter   

 Mae cylch cyllidebu blynyddol 

Llywodraeth Cymru yn gwneud y broses 

hon yn anodd.  

Glynir wrth Reoliadau Ariannol yr Awdurdod a 

Rheolau Sefydlog Contractau. 

Dogfennau rheoleiddiol ar-lein   

https://governance.beacons-npa.gov.uk/mgChooseDocPack.aspx?ID=2818
https://governance.beacons-npa.gov.uk/uuCoverPage.aspx?bcr=1
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=137
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=137
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ecCatDisplay.aspx?sch=doc&cat=13087
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Sut yr ydym yn bodloni’r egwyddorion hyn  Ble mae gweld Llywodraethu ar waith  Sicrwydd a gafwyd a phroblemau a nodwyd  

Caiff Datganiad o Gyfrifon ei baratoi. Caiff ei gyflwyno i’r Awdurdod bob blwyddyn  Archwiliad o Gyfrifon Blynyddol 2015/16 

 

Mae’r Cynllun Archwilio Mewnol yn cynnwys 

archwiliad o brosesau ariannol. 

Diweddariad archwilio Hydref 2016  

Caiff gwaith caffael ei gyflawni’n unol â pholisi 

caffael Llywodraeth Cymru a chan ddefnyddio 

GwerthwchiGymru. Mae’r rheolwyr wedi cael 

hyfforddiant ac mae cyngor ynghylch caffael ar gael 

trwy gytundeb lefel gwasanaeth â Chyngor Sir 

Powys.  

  

Caiff grantiau’r UE eu harchwilio gan brosesau’r 

UE a’n prosesau ni ein hunain, sy’n cynnwys 

prosesau archwilio mewnol ac allanol, fel y nodir 

yn y canllawiau perthnasol ar gyfer rhaglenni 

unigol yr UE.   

Sicrheir bod adroddiadau archwilio ar gael i’r 

cyhoedd pan fyddant yn dod i law. 

Ni chafodd unrhyw broblemau eu nodi yn 

2016/17. 

 

 

G. Gweithredu arferion da o ran tryloywder, cyflwyno adroddiadau ac archwilio er mwyn sicrhau atebolrwydd effeithiol  

 

 

 

Sut yr ydym yn bodloni’r egwyddorion hyn  Ble mae gweld Llywodraethu ar waith  Sicrwydd a gafwyd a phroblemau a nodwyd  

Gweithredu arfer da o ran tryloywder  

 

  

Caiff holl gyfarfodydd cyhoeddus yr Awdurdod a’r 

pwyllgorau eu gweddarlledu.  

 

Cyfarfodydd wedi’u gweddarlledu  

 

Mae ffigurau gwylio wedi parhau i godi 

ers i ni ddechrau gweddarlledu yn 2012. 

Y cyfanswm yw 87,007, sy’n golygu bod 

pob cyfarfod yn cael ei wylio 770 o weithiau ar 

gyfartaledd, a chost bresennol pob achos o wylio 

yw 53c. 

Caiff bron bob penderfyniad ei wneud yn 

gyhoeddus ar wahân i’r rhai hynny y mae Deddf 

Llywodraeth Leol 1972 yn berthnasol iddynt.  

Cyfarfodydd wedi’u gweddarlledu  

  
 

Gweithredu arferion da o ran cyflwyno 

adroddiadau.  

  

https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g5059/Public%20reports%20pack%2020th-Jan-2017%2010.00%20Audit%20and%20Scrutiny%20Committee.pdf?T=10
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/g2825/Public%20reports%20pack%2021st-Oct-2016%2010.00%20Audit%20and%20Scrutiny%20Committee.pdf?T=10
http://breconbeacons.public-i.tv/core/portal/home
http://breconbeacons.public-i.tv/core/portal/home
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Sut yr ydym yn bodloni’r egwyddorion hyn  Ble mae gweld Llywodraethu ar waith  Sicrwydd a gafwyd a phroblemau a nodwyd  

 

Mae’r fformat ar gyfer adroddiadau a’r wybodaeth 

a ddarperir ar gyfer gwneud penderfyniadau 

wedi’u hadolygu gan ymgynghori â’r aelodau, ac 

mae newidiadau wedi’u gweithredu.  

Caiff Asesiadau Integredig Sengl eu cyflawni o 

argymhellion sy’n effeithio ar nifer fawr o bobl neu 

sy’n golygu llawer o gostau (caiff yr asesiadau eu 

cyhoeddi gydag agendâu’r Awdurdod ond ar 

wahân iddynt) 

Disgwylir y bydd adolygiad o’r 

newidiadau hyn yn cael ei gynnal gan y 

Gweithgor Llywodraethu a Datblygu 

Aelodau yn 2017. 

Caiff adroddiadau eu cyflwyno bob chwarter i’r 

Pwyllgor Archwilio a Chraffu ynghylch y gyllideb, 

perfformiad, risg, a chanmoliaeth, cwynion a 

cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth. 

Agendâu’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu   

Caiff Datganiadau Llywodraethu Blynyddol eu 

llunio’n unol â chanllawiau CIPFA a chan gynnwys 

yr aelodau a’r swyddogion.  

Datganiadau Llywodraethu Blynyddol  

Caiff adolygiadau craffu eu cynnal a chaiff 

adroddiadau eu llunio gan gynnwys pobl leol sy’n 

aelodau o’r panelau craffu gyda’r aelodau a’r 

swyddogion. 

Craffu yn y Parc Cenedlaethol   

Gofynnwyd i’r archwilwyr mewnol roi 

enghreifftiau o arfer da ar ddangosfyrddau, fel y 

ffordd ymlaen o ran cyflwyno adroddiadau.  

 

 

  

Y nod yw archwilio opsiynau ynghylch 

defnyddio dangosfyrddau er mwyn 

cyflwyno adroddiadau i’r aelodau a’r 

cyhoedd mewn fformat cynhwysfawr 

sydd hefyd yn hygyrch.  

Caiff adroddiadau ynghylch perfformiad yr elfen 

gynllunio eu cyflwyno ym mhob un o gyfarfodydd 

y Pwyllgor Cynllunio, Mynediad a Hawliau 

Tramwy, a chaiff adroddiad ei gyflwyno bob 

chwarter i Lywodraeth Cymru.  

Agendâu’r Pwyllgor Cynllunio, Mynediad a 

Hawliau Tramwy  

 

Sicrwydd ac atebolrwydd effeithiol  

 

  

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu a’r Tîm Rheoli 

Corfforaethol yn monitro camau gweithredu sy’n 

deillio o adroddiadau archwilio mewnol.  

Agendâu’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu  

Caiff y camau gweithredu y mae angen eu cymryd 

er mwyn gweithredu penderfyniadau’r Awdurdod 

a’r pwyllgorau eu monitro gan y Tîm Rheoli 

Corfforaethol a’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu. 

Agendâu’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu Ar hyn o bryd, mae ffïoedd archwilwyr 

allanol £30,000 yn uwch na’r ffïoedd ar 

gyfer Parciau Cenedlaethol Lloegr. 

https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=136&MId=5064&Ver=4
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=137
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ecCatDisplay.aspx?sch=doc&cat=13134&path=0
https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/scrutiny/
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=135
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=135
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=137
https://governance.beacons-npa.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=137
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Sut yr ydym yn bodloni’r egwyddorion hyn  Ble mae gweld Llywodraethu ar waith  Sicrwydd a gafwyd a phroblemau a nodwyd  

Mae gan archwilwyr mewnol ac allanol gysylltiad 

â’r aelodau trwy gyfarfodydd pwyllgorau ac mewn 

cyfweliadau os oes angen. 

Mae’r Awdurdod yn ystyried atebolrwydd a 

gwaith lliniaru risg wrth weithio gyda phartneriaid 

neu drydydd partïon. 

Mae trefniadau ar gyfer cydweithio’n cynnwys 

cofnodi penderfyniadau a wneir ar y cyd a 

chofnodi camau gweithredu y cytunwyd arnynt, fel 

y bo’n briodol i faint a natur y bartneriaeth. Un 

enghraifft fyddai Partneriaeth y Mynyddoedd Duon 

a’r Bartneriaeth Dwristiaeth. 

 

Mae’r Awdurdod yn darparu rhai gwasanaethau ar 

gyfer cyrff eraill; caiff cytundebau lefel gwasanaeth 

eu llunio, mae pob parti’n cytuno arnynt a chaiff 

dyddiadau adolygu eu cadarnhau.  

Cytundebau lefel gwasanaeth â’r canlynol: 

 Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 

ar gyfer rheoli gwasanaethau TG 

 National Parks UK ar gyfer gwasanaethau 

ysgrifenyddiaeth, cyllid a chymorth TG 

 Un o denantiaid pencadlys Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sy’n cael 

gwasanaeth derbynfa a gwasanaeth glanhau  

 Y Gwasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth a 

Chanolfannau Cofnodion Cenedlaethol, sy’n 

cael gwasanaethau TG. 

 

Mae gan yr Awdurdod gytundebau lefel 

gwasanaeth ar gyfer cael gwasanaethau a darparu 

gwasanaethau. 

Cytundebau lefel gwasanaeth â’r canlynol: 

 Cyngor Sir Powys ar gyfer cael cyngor 

cyfreithiol 

 Cyngor Sir Gâr ar gyfer darpariaeth 

System Gyllid Gyfrifiadurol  

 Cyngor Caerdydd ar gyfer y gyflogres. 
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6. Cynllun Gweithredu o ran Llywodraethu ar gyfer 2017-18 

 

Mater 

 

Canlyniad Swyddog 

arweiniol 

Dyddiad 

cwblhau 

1. Newid y strwythur trefniadaethol er 

mwyn cyflawni amcanion drwy ddull 

gweithredu sy’n seiliedig ar brosiectau  

Bydd yr Awdurdod yn monitro 

ac yn adolygu effaith y 

newidiadau o ran dull 

gweithredu 

Mae’r newidiadau yn effeithiol o 

safbwynt cyflawni amcanion  

Y Tîm Rheoli / 

Awdurdod Parc 

Cenedlaethol  

31 Mawrth 2019  

2. Sicrhau bod yr holl ddogfennau 

rheoleiddiol yn cael eu diweddaru’n 

rheolaidd drwy’r broses y cytunwyd 

arni  

Mae angen cytuno ar amserlen 

ar gyfer adolygu pob dogfen 

reoleiddiol 

Mae gan bob dogfen ddyddiad 

adolygu y glynir wrtho  

Y Rheolwr 

Gwasanaethau 

Democrataidd  

31 Mawrth 2018 

3. Sicrhau bod cytundebau lefel 

gwasanaeth ar gyfer gwasanaethau a 

geir ac a ddarperir yn glynu wrth arfer 

gorau a gwerth am arian  

Mae angen parhau i adolygu pob 

cytundeb lefel gwasanaeth yn 

unol â’r amserlenni y cytunwyd 

arnynt  

Caiff gwasanaethau eu darparu’n 

effeithiol i bartneriaid, a defnyddir 

yr arbenigedd a gaiff ei gaffael 

Y Tîm Rheoli a’r 

Tîm Rheoli 

Corfforaethol 

Parhaus 

4. Adrodd ynghylch perfformiad Mae angen sicrhau bod digon o 

sicrwydd yn cael ei roi gydag 

argymhellion i adolygu nifer y 

dangosyddion perfformiad a 

datblygu dull strategol ar ffurf 

dangosfwrdd i amlygu’r mesurau 

allweddol  

Data cynhwysfawr ond hygyrch 

ynghylch perfformiad, y gall yr 

Awdurdod seilio ei 

benderfyniadau arno 

Y Rheolwr TG a 

Systemau  

31 Mawrth 2018 

5. Parhad busnes Mae angen diweddariadau i rai 

dogfennau  

Mae’r holl ddogfennau ynghylch 

parhad busnes wedi’u diweddaru 

ac yn addas i’w diben  

Y Rheolwr TG a 

Systemau  

31 Mawrth 2018 

6. Datblygu a chefnogi aelodau  Mae angen sicrhau bod pob 

cefnogaeth ar gael i aelodau 

newydd ac aelodau presennol  

Siarter Uwch Cymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru ar gyfer 

Cefnogi a Datblygu Aelodau 

wedi’i hailddilysu’n llwyddiannus 

Y Rheolwr 

Gwasanaethau 

Democrataidd  

31 Mawrth 2018 
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7. Defnyddio technoleg newydd i wella 

tudalennau cyhoeddus y wefan  

Dylid gwella’r modd y caiff 

tudalennau cyhoeddus y wefan 

eu harddangos a’r graddau y 

gellir eu defnyddio, er mwyn 

manteisio ar dechnoleg sy’n 

newid a manteisio ar y band 

eang lletach sydd ar gael yn y 

parc 

Gwelliannau i’r wefan ar gyfer 

pob defnyddiwr  

Y Rheolwr TG a 

Systemau  

31 Mawrth 2018 

8. Newid fformatau adroddiadau a 

defnyddio Asesiad Integredig Sengl ar 

gyfer adroddiadau i’r Awdurdod 

(cysylltiadau â 10. uchod) 

Bydd adolygiad o’r newidiadau 

hyn yn cael ei gyflawni gan y 

Gweithgor Llywodraethu a 

Datblygu Aelodau yn 2017 

Bydd adolygu arfer yn rhoi cyfle 

i’r aelodau wella ymhellach y 

modd y maent yn cael 

gwybodaeth  

Y Rheolwr 

Gwasanaethau 

Democrataidd  

31 Mawrth 2018 
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7. Problemau Llywodraethu o Bwys  

 

Y problemau Llywodraethu / Archwilio a 

nodwyd 

Y cam gweithredu a gymerir 

Nodwyd gan Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru  

 

Ni fydd Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2016/17 yn dod i law 

mewn pryd i lywio’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol. Er mwyn cydymffurfio â therfyn amser 

Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer cyflwyno’r ddogfen hon a’r Cyfrifon Blynyddol, sef 30 

Mehefin, mae’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol wedi’i baratoi heb y sicrwydd hwn bod gwaith 

llywodraethu’r Awdurdod yn dda.  

 

Nodwyd gan Adroddiadau Archwilio Mewnol  

Mae fersiwn ddrafft o’r Adroddiad Archwilio Blynyddol Mewnol ar gyfer 2016-17 wedi dod i law 

oddi wrth Gateway Assure Ltd, a bydd y fersiwn honno’n cael ei chyflwyno i’r Pwyllgor 

Archwilio a Chraffu ar 28 Ebrill 2017. 

 

Mae’r adroddiad yn datgan bod yr archwilwyr yn fodlon bod digon o waith archwilio mewnol 

wedi’i gynnal i’w galluogi i ddod i gasgliad rhesymol ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd 

prosesau’r Awdurdod ar gyfer rheoli risg, sicrhau rheolaeth a llywodraethu. Daethant i’r casgliad 

bod gan yr Awdurdod brosesau digonol ac effeithiol ar gyfer rheoli risg, sicrhau rheolaeth a 

llywodraethu. 

 

Caiff crynodeb o’r archwiliadau a gynhaliwyd yn ystod 2016-17 ei ddarparu isod. Mae’r Tîm 

Rheoli Corfforaethol wedi cytuno ar gamau gweithredu, ac mae’r camau hynny naill ai wedi’u 

cwblhau neu ar y gweill. 

 

Maes 

Archwilio  

Barn 

gyffredinol  

Sylfaenol Pwysig Yn haeddu 

sylw 

Cyfanswm 

Cynllunio 

Strategol  

Sylweddol 0 0 3 3 

Parhad Busnes Sylweddol  0 1 0 1 

Rheoli 

Perfformiad 

Digonol 0 2 0 2 

Rheolaeth 

ariannol 

allweddol: 

caffael 

Sylweddol  0 0 1 1 

Adolygu 

adrannau – 

costau 

cymorth 

Cynghorol - - - - 

Archwiliad 

Iechyd TG 

Sylweddol  0 1 2 3 
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8. Barn 

 

 

Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod rydym yn bwriadu cymryd camau i fynd i’r afael â’r materion y 

cyfeirir atynt yn Rhan 6 uchod er mwyn gwella ein trefniadau llywodraethu ymhellach. Rydym yn 

fodlon y bydd y camau hynny’n mynd i’r afael â’r angen am unrhyw welliannau a nodwyd yn ein 

hadolygiad o effeithiolrwydd, a byddwn yn monitro’r modd y cânt eu rhoi ar waith a’r modd y maent 

yn gweithredu yn rhan o’n hadolygiad blynyddol nesaf. 

 

 

 

 

 

 

 

Mrs Melanie Doel                                                  Ms Elaine Standen 

Cadeirydd,       Swyddog Adran 151  

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog         

 

Dyddiad:      Dyddiad:   

 

 

 

 

 

 


