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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL  
 

6 Mai 2020 
 

Yn Bresennol: Cynghorydd P Harries (Cadeirydd)  
Cynghorydd P Baker, Cynghorydd Mrs D Clements, Cynghorydd K 
Doolin, Cynghorydd M Evans, Dr M Havard, Mrs S Hoss, Mrs J James, 
Cynghorydd M James, Mr G Jones, Cynghorydd P Kidney, Cynghorydd 
PJ Morgan, Dr R Plummer, Cynghorydd A Wilcox, Cynghorydd M 
Williams a’r Cynghorydd S Yelland.  

 
[Cyrhaeddodd y Cynghorydd R Owens yn ystod ystyried Cofnodion y 
cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Chwefror 2020 (y cyfeirir ato yng Nghofnod 4)].  
 

(Cyfarfod Rhithiol: 10.00am – 11.55am)  
 

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb  
Derbyniwyd ymddiheuriad am absenoldeb oddi wrth Dr R Heath-Davies.  

 
2. Gair o groeso  

Estynnodd y Cadeirydd groeso cynnes i’r cyfarfod hwn, y Cyfarfod 
Rhithiol cyntaf o’r Awdurdod Parc Cenedlaethol.  

 
3. Datgan Buddiannau  

Datganodd y Cynghorydd M Evans bod ganddo fuddiant yn yr adroddiad 
oedd yn ceisio newidiadau dros-dro i Gynllun yr Awdurdod ar Ddirprwyo 
(y cyfeirir ato yng Nghofnod 9), ond parhaodd yn bresennol yn y cyfarfod 
a chwarae rhan lawn yn y trafodaethau.  

 
4. Cofnodion  

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 5ed o Chwefror 2020 
i’w cadarnhau a’u llofnodi.  
 
O ran y Diweddariad i’r Safonau Ariannol 2020 a’r Rheolau Sefydlog 
Contractio 2020 (Cofnodion 9 a 10), nodwyd bod cais wedi’i wneud am i’r 
Aelodau dderbyn drafft o’r dogfennau y tro nesaf y bydd y safonau a’r 
rheolau yn cael eu diweddaru, i’w hadolygu cyn y gofynnir iddynt eu 
cymeradwyo.  
 
PENDERFYNWYD cadarnhau a llofnodi cofnodion y cyfarfod a 
gynhaliwyd ar y 5ed o Chwefror 2020 yn amodol ar y newidiadau uchod.  
 

5. Materion yn codi  
(a) Cynllunio Cyllideb Ddrafft 20/21 (Cofnod 8) 

Gofynnwyd am ddiweddariad ynghylch y sefyllfa ariannol, o ran 
cadarnhau'r Ardoll ac o ran effaith sefyllfa’r Covid-19.  Atebodd y Rheolwr 
Cyllid bod trafodaethau wedi’u cynnal gyda Llywodraeth Cymru ynghylch 
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rhagolygon ariannol yr Awdurdod gan fod yr Awdurdod yn wynebu 
gostyngiad sylweddol yn yr incwm a gynhyrchir gan yr Awdurdod o 
ganlyniad i'r cyfyngiadau symud.  Ychwanegodd y byddai cronfeydd wrth 
gefn yr Awdurdod o gymorth yn y tymor byr, ond y byddai'r sefyllfa'n dod 
yn fwy heriol po hiraf y byddai'r cyfyngiadau yn eu lle.  O ran yr Ardoll, nid 
oedd yn siŵr a oedd cadarnhad wedi dod i law o'r cyllid net gan 
Lywodraeth Cymru.  Fodd bynnag, nid oedd yr Awdurdod wedi derbyn 
unrhyw arwydd y byddai unrhyw ostyngiad yn y cyllid grant a dderbynnir.  
 
NODWYD.  
 

(b) Cynllun Corfforaethol Drafft 2020/21 (Cofnod 12) 
Tynnodd un Aelod sylw at y cais yn y cyfarfod blaenorol am i dargedau 
cynllunio fod yn fwy uchelgeisiol. Dywedodd ei fod yn sylweddoli bod y 
tîm cynllunio dan gryn bwysau yn yr amgylchiadau sydd ohoni.  Cytunodd 
y Cyfarwyddwr Cynllunio a Chyfarwyddyd y Parc nad oedd y Swyddogion 
Cynllunio yn gallu ymweld â safleoedd ar hyn o bryd na gosod 
hysbysiadau ar y safleoedd.  Ond bod yr oedi cyn penderfynu ar 
geisiadau cynllunio wedi cael ei gyfleu i’r ymgeiswyr a’r asiantau oedd, ar 
y cyfan, wedi bod yn ystyriol ac wedi cytuno i ymestyn y terfynau 
amser. Ychwanegodd y Prif Weithredwr y dylai'r Awdurdod fod wedi 
ystyried y Cynllun Corfforaethol ar 1 Ebrill, ond bod y cyfarfod hwnnw 
wedi'i ohirio. Roedd y ddogfen yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd yng 
ngoleuni'r cyfyngiadau cyfredol, a’r gobaith oedd dwyn y Cynllun gerbron 
cyfarfod yr Awdurdod fis Mehefin.  
 
NODWYD.  
 

(c) Cynllun Datblygu Lleol Adnau 2 a Dogfennau Ategol Cyngor Sir Penfro 

(Cofnod 14)  
Gofynnwyd a oedd diweddariad ar gael ynghylch Cynllun Datblygu Lleol 2 
yr Awdurdod ei hun.  Atebodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Chyfarwyddyd y 
Parc bod yr adroddiad drafft wedi dod i law oddi wrth yr Arolygydd 
Cynllunio ar gyfer gwirio ffeithiau. Roedd ymateb wedi’i anfon ato, a 
bellach roedd yr Awdurdod yn aros am y ddogfen derfynol.  Byddai copi 
yn cael ei ddosbarthu i'r Aelodau unwaith y bydd y ddogfen derfynol wedi 
dod i law.   
 
NODWYD.  
 

(d) Fforwm Gwirfoddoli Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (Cofnod 
15) 
Dywedodd y Cynghorydd M James, oedd wedi’i phenodi yn gynrychiolydd 
yr Awdurdod ar y Fforwm, bod y cylchlythyr cyntaf wedi'i ddosbarthu i’r 
gwirfoddolwyr, a'i fod yn dymuno canmol y gwaith yr oedd y Swyddog 
Datblygu Gwirfoddoli wedi'i wneud i hwyluso’r cylchlythyr hwn. 
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NODWYD.  
 

(e) Cais gan Gyngor Sir Penfro am Gyllid i gefnogi elfennau o Gyrchfannau 
Sir Benfro (Cofnod 19)  
Gofynnodd un Aelod a oedd y llythyr y cyfeiriwyd ato wedi'i anfon, ac a 
gafwyd unrhyw ymateb.  Atebodd y Prif Weithredwr bod ymateb byr wedi 
dod i law yn diolch i'r Awdurdod am ei ymateb, ond nad oedd unrhyw 
drafodaethau wedi’u cynnal.  Ychwanegodd bod cyfarfod o Fwrdd 
Cysgodol y Sefydliad Rheoli Cyrchfannau wedi cael ei gynnal, a bod yr ail 
gyfarfod i’w gynnal y prynhawn hwnnw.  
 

6. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd  
Dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi mynychu nifer o gyfarfodydd ers y 
cyfarfod diwethaf o’r Awdurdod cyn y cyfyngiadau symud.  Ymhlith y 
cyfarfodydd hyn oedd y canlynol:  

 Derbyniad yn Highgrove House i ddathlu 30 mlynedd ers sefydlu 
Plantlife.  

 Cyfarfod gyda’r Dirprwy Weinidog, ynghyd â Chadeiryddion a Phrif 
Weithredwyr Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru yng 
Nghaerdydd. Hefyd croesawyd hi ar ymweliad ag Oriel y Parc.  

 Cinio Gwobrau Arwr Lleol yng Nghas-blaidd.  

 Uwchgynhadledd Twristiaeth Sir Benfro.  

 Cyfarfod o Weithgor Llwybr yr Arfordir.  

 Digwyddiadau oedd yn rhan o’r Wythnos Cymru yn Llundain.  

 Symposiwm Morol Dale.  

 Cyfranogi ym Mhenwythnos Preswyl y Pwyllgor Ieuenctid.   

 Fel Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir 
Penfro roedd hefyd wedi mynychu lansiad yn LNG South Hook a 
Chyfarfod o’r Bwrdd drwy Gynhadledd Fideo.  

 
Aeth y Cadeirydd rhagddo i ddiolch i staff yr Awdurdod am lwyddo i 
ymdrin â’r heriau a wynebir gan achosion o’r Covid-19, ac am barhau i 
reoli'r Parc Cenedlaethol yn ddiogel. Diolchodd yn arbennig i'r Prif 
Weithredwr am ei gefnogaeth, gan ganmol ei ymdrechion i sicrhau bod 
pawb yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf. Roedd hefyd am ddiolch i'r 
Aelodau am eu cefnogaeth. Yn olaf, dywedodd mai heddiw fyddai’r 
chweched diwrnod o'i Daith Gerdded ar hyd Llwybr yr Arfordir, gan 
awgrymu y byddai’r daith o bosibl yn digwydd y flwyddyn nesaf.  
 

7. Adroddiadau cyfarfodydd amrywiol Bwyllgorau'r Awdurdod  
Cyflwynwyd adroddiadau cyfarfodydd nifer o Bwyllgorau'r Awdurdod i'r 
Aelodau i'w hystyried/er gwybodaeth: 
 

(i)  Pwyllgorau Rheoli Datblygu a gynhaliwyd ar 29 Ionawr ac ar 10 Chwefror 
2020.  

(ii) Y Pwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy a gynhaliwyd ar 22 Ionawr 2020.  
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(iii) Y Pwyllgor Archwilio ac Adolygu Gwasanaethau Corfforaethol 
a gynhaliwyd ar 12 Chwefror 2020.  

(iv) Paneli Penodiadau i’r Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 28 Ionawr ac ar 
11 Chwefror 2020.  

 
Nodwyd nad oedd cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu wedi’u cytuno 
eto gan y Pwyllgor hwnnw, ac o’r herwydd byddent yn cael eu hystyried 
eto mewn cyfarfod o'r Awdurdod yn y dyfodol.  
 
PENDERFYNWYD mabwysiadu/derbyn cofnodion y Pwyllgorau/Paneli 
eraill yn amodol ar yr uchod.  
 

8. Cyfarfodydd Rhithiol drwy ‘Lifesize’  
Dywedwyd bod Gweinidogion Cymru, oherwydd y pandemig COVID-19 
cyfredol ac yn dilyn y ddeddfwriaeth a basiwyd gan Lywodraeth San 
Steffan, wedi cyflwyno Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) 
(Cyfarfodydd) (Cymru) 2020. Mae'r Rheoliadau yn gosod y fframwaith 
allai alluogi’r Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gynnal 
cyfarfodydd rhithiol yr Awdurdod a'i Bwyllgorau drwy ddefnyddio fideo 
a/neu feddalwedd ffôn-gynadledda.  
 
Roedd yr Awdurdod, ynghyd â'r 14 Awdurdod Parc Cenedlaethol arall 
yng ngwledydd Prydain, wedi buddsoddi mewn pecyn meddalwedd fideo-
gynadledda o'r enw 'Lifesize', ac roedd nifer o gyfarfodydd wedi'u cynnal 
yn llwyddiannus drwy'r llwyfan hwn ers y cyfyngiadau ar symud oherwydd 
y COVID-19. Drwy ddefnyddio'r pecyn hwn, roedd yn bosibl cynnal 
cyfarfodydd a’u ffrydio’n fyw fel bod aelodau'r cyhoedd yn gallu eu gweld 
drwy ddolen ar wefan yr Awdurdod, ac i’r cyhoedd gael siarad mewn 
Pwyllgorau megis Rheoli Datblygu, gyda'r gallu i ddefnyddio mesurau 
diogelwch priodol i sicrhau bod y cyfarfod yn cael ei reoli’n briodol.  
 
Er mwyn gallu parhau i wneud penderfyniadau democrataidd, dywedodd 
y Rheolwr Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd y byddai angen 
cynnal cyfarfodydd rhithiol drwy'r system Lifesize nes bod yr Awdurdod yn 
gallu dychwelyd i gynnal cyfarfodydd "wyneb yn wyneb".  Fodd bynnag 
roedd angen i’r Aelodau benderfynu a oeddent am barhau i ganiatáu i’r 
cyhoedd gyfranogi yn y Pwyllgor Rheoli Datblygu, ac a oeddent am 
ganiatáu i aelodau o'r cyhoedd allu arsylwi unrhyw gyfarfodydd a gynhelir 
tra bod y sefyllfa bresennol yn parhau.  
 
Roedd yr Aelodau o’r farn ei bod yn briodol bod y cyfarfodydd yn cael eu 
ffrydio’n fyw, a hefyd bod aelodau'r cyhoedd yn parhau i allu cyflwyno 
gwybodaeth i'r Pwyllgor Rheoli Datblygu, cyn belled ag y gellid cael 
mesurau rheoli yn eu lle i atal tarfu ar y cyfarfod yn fwriadol.  Lle bod 
seinyddion ar gael i’r cyhoedd, dywedodd y Rheolwr TG y byddai 
Cymedrolwr yn bresennol fyddai â'r gallu i gau seinydd y siaradwr a’i 
eithrio o’r cyfarfod petai angen gwneud hynny.  
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Awgrymodd un Aelod pe bai cyfarfodydd yn cael eu ffrydio’n fyw, y 
byddai’n fuddiol i’r Aelodau gael rhywfaint o hyfforddiant, ac atebodd y 
swyddogion y byddent yn ymchwilio i weld pa mor ymarferol fyddai trefnu 
hynny.  Hefyd awgrymwyd y dylid diwygio'r ail argymhelliad i ganiatáu i'r 
cyhoedd gymryd rhan yn y Pwyllgor Rheoli Datblygu a’r Pwyllgor Cronfa 
Datblygu Cynaliadwy.  
 
Cafodd yr argymhellion, gan gynnwys y gwelliant uchod, eu cynnig a’u 
heilio.  
 
Tra bod gofyn sicrhau ymbellhau cymdeithasol ac osgoi cyfarfodydd 
"wyneb yn wyneb" yn parhau, PENDERFYNWYD: 
a)  cymeradwyo penderfyniad y Prif Weithredwr, drwy ymgynghori â'r 

Cadeirydd, i alw cyfarfodydd rhithiol o’r Awdurdod a'i Bwyllgorau drwy 
Lifesize, yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) 
(Cyfarfodydd) (Cymru) 2020;  

b)  parhau â’r arfer o ganiatáu i’r cyhoedd gyfranogi yn y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu a’r Pwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy, a  

c)  bod cyfarfodydd rhithiol yr Awdurdod a'i Bwyllgorau i’w ffrydio’n  fyw.  
  

9. Gwneud newidiadau dros dro yng ngoleuni effaith Covid 19 ar 
Gynllun yr Awdurdod ar Ddirprwyo  
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Chyfarwyddyd y Parc bod y 
newidiadau canlynol i'r cynllun dirprwyo yn cael eu cynnig am gyfnod dros 
dro o 3 mis er mwyn galluogi i’r gwasanaeth cynllunio barhau yn ystod y 
cyfnod Covid-19 hwn:-  
i)  Dirprwyo i'r Prif Weithredwr/Cyfarwyddwr Cynllunio a Chyfarwyddyd y 

Parc ar gyfer ceisiadau a gyflwynir gan yr Awdurdod neu gan Aelod 
o'r Awdurdod neu gan un o weithwyr yr Awdurdod;  

ii)  Gyda chytundeb Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu, dirprwyo i'r Prif Weithredwr/Cyfarwyddwr Cynllunio a 
Chyfarwyddyd y Parc ar gyfer ceisiadau gydag argymhelliad sy'n 
groes i farn y cyngor dinas/tref/cymuned;  

iii)  Gyda chytundeb Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu, dirprwyo i'r Prif Weithredwr/Cyfarwyddwr Cynllunio a 
Chyfarwyddyd y Parc ar gyfer ceisiadau mawr oedd heb dderbyn 
unrhyw wrthwynebiadau gan drydydd partïon.  

 
Eglurodd y Cyfarwyddwr o ran pwyntiau ii) a iii) uchod, y byddai 
adroddiad ar bob cais yn cael ei anfon at y Cadeirydd a'r Is-Gadeirydd a’u 
trafod gyda hwy, gan ystyried unrhyw sylwadau a dderbynnir.  Pe bai naill 
ai’r Cadeirydd neu’r Is-gadeirydd o’r farn na ddylid penderfynu ar y cais o 
dan y cynllun dirprwyo estynedig, y byddai’r cais yn cael ei ddwyn 
gerbron y Pwyllgor Rheoli Datblygu nesaf i’w ystyried. 
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Nodwyd bod cais am y newidiadau uchod yn cael ei wneud er mwyn gallu 
clirio'r ôl-groniad presennol o geisiadau, a chaniatáu i'r gwasanaeth 
cynllunio barhau. Byddai hyn hefyd yn lleihau nifer y ceisiadau sy'n cael 
eu hystyried gan y Pwyllgor, a thrwy hynny yn lleihau hyd cyfarfodydd y 
Pwyllgor. 
  
Gofynnodd un Aelod am eglurhad ynghylch y termau 'Swyddog' a 
'gweithiwr' yr Awdurdod, ac ymatebodd y Cyfarwyddwr bod y cyfeiriad yn 
y Cynllun Dirprwyo presennol bob amser wedi bod yn berthnasol i'r holl 
weithwyr waeth beth oedd eu gradd, ac y byddai hyn yn cael ei ddiwygio 
yn yr adolygiad llawn nesaf o'r Cynllun Dirprwyo.  
  
Roedd Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu yn hapus â'r newidiadau i'r 
Cynllun Dirprwyo oedd gerbron yr Aelodau, a’i obaith oedd y byddai hyn 
yn galluogi i benderfyniadau gael eu cymryd ar nifer o geisiadau syml 
oedd ar hyn o bryd yn aros am benderfyniad. Cynigiwyd ac eiliwyd yr 
argymhelliad.  
 
Roedd Aelodau eraill, fodd bynnag, yn awyddus i gael manylion am y 
ceisiadau y bwriedir eu dirprwyo gan eu bod yn pryderu na fydd digon o 
oruchwyliaeth. Roedd protocol oedd yn welliant i’r argymhelliad wedi'i 
anfon at swyddogion ac at Gadeirydd yr Awdurdod cyn y cyfarfod, a 
darllenwyd hwn allan, ond roedd rhai Aelodau o'r farn bod hyn yn 
ddryslyd gan nad oedd ganddynt gopi o'u blaenau.  
 
Cafodd gwelliant symlach ei gynnig a’i eilio fyddai’n golygu bod yr 
adroddiadau a baratowyd mewn perthynas ag eitemau (ii) a (iii) yn cael 
eu dosbarthu i bob Aelod, a bod unrhyw ymatebion i'w dychwelyd o fewn 
72 awr o'u derbyn. Byddai Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor wedyn 
yn ystyried yr ymatebion. Cafwyd pleidlais ar y gwelliant hwn a chafwyd 
mwyafrif dros y gwelliant, gan ddod yn Gynnig Gwreiddiol.  Cafwyd 
pleidlais wedyn ar y cynnig gwreiddiol, a chafwyd mwyafrif dros y cynnig 
hwn yn ogystal.  
 
PENDERFYNWYD cytuno ar y newidiadau canlynol, am gyfnod dros dro 
o 3 mis, i'r cynllun dirprwyo:-  
i)  Dirprwyo i'r Prif Weithredwr/Cyfarwyddwr Cynllunio a Chyfarwyddyd y 

Parc ar gyfer ceisiadau a gyflwynir gan yr Awdurdod neu gan Aelod 
o'r Awdurdod neu gan un o weithwyr yr Awdurdod;  

ii)  Gyda chytundeb Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu, dirprwyo i'r Prif Weithredwr/Cyfarwyddwr Cynllunio a 
Chyfarwyddyd y Parc ar gyfer ceisiadau gydag argymhelliad sy'n 
groes i farn y cyngor dinas/tref/cymuned;  

iii)  Gyda chytundeb Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu, dirprwyo i'r Prif Weithredwr/Cyfarwyddwr Cynllunio a 
Chyfarwyddyd y Parc ar gyfer ceisiadau mawr oedd heb dderbyn 
unrhyw wrthwynebiadau gan drydydd partïon.  
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(iv) Bod yr Adroddiadau Dirprwyo a baratowyd mewn perthynas ag 
eitemau (ii) a (iii) uchod i'w dosbarthu i bob Aelod, a bod unrhyw 
sylwadau i'w dychwelyd at y swyddogion cyn pen 72 awr ar ôl eu 
derbyn. Mae'r sylwadau hyn wedyn i’w cyflwyno i Gadeirydd ac Is-
gadeirydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu cyn iddynt wneud eu 
penderfyniad.  

 
[Cyflwynodd y Cynghorydd ML Evans ei ymddiheuriadau a gadawodd y 
cyfarfod yr adeg hon.]  
 

10. Cymeradwyo Rheol Sefydlog Contractau 16 o ran yswiriant yn 
dechrau ar y 1af o Ebrill 2020  
Dywedwyd bod yr Awdurdod fis Ebrill 2015, mewn cydweithrediad ag 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri, wedi ymrwymo i gytundeb 5 mlynedd i gyflenwi 
yswiriant ar gyfer eu holl ofynion yswiriant. Roedd yr yswiriant a 
drafodwyd ar ran yr Awdurdod gan Marsh UK (broceriaid yr Awdurdod) 
wedi’i ddarparu gan Zurich Insurance ac Ecclesiastical Insurance.  
  
Ar ddiwedd y cytundeb tymor hir byddai'r Awdurdod fel arfer wedi mynd 
allan am asesiad cystadleuol a chynhwysfawr ar y farchnad agored. Fodd 
bynnag, yn seiliedig ar gyngor Marsh UK y gallai premiymau yn y 
farchnad gyfredol fod yn sylweddol uwch, roedd pob un o’r tri Parc 
Cenedlaethol yng Nghymru wedi penderfynu ymestyn y cytundeb tymor 
hir ar gyfer polisïau yswiriant am 1 flwyddyn gyda'r opsiwn wedi hynny i 
ymestyn y cytundeb am 12 mis arall.  
  
Aeth y Rheolwr Cyllid rhagddo i egluro bod y canllawiau ynghylch atal 
rheolau sefydlog caffael wedi’u nodi yn rheol sefydlog yr Awdurdod ar 
gontractau mawr. Un o'r eithriadau sy’n caniatáu atal dros dro yw 
“contractau ... sydd eisoes wedi bod yn destun profion ar y farchnad 
agored gan ymgynghorwyr proffesiynol sydd â rhwymedigaeth gytundebol 
i'r Awdurdod i ymgymryd â’r cyfryw brofion ac i adrodd yn ôl gydag 
argymhellion". Mae’r rheol sefydlog hefyd yn nodi mai'r ‘Prif Weithredwr 
(Y Swyddog Parc Cenedlaethol) a'r Prif Swyddog Ariannol yn unig sydd 
â’r hawl i gymeradwyo defnyddio Rheol Sefydlog 16, a'r cyfiawnhad dros 
y penderfyniad yn cael ei gofnodi a'i gadw ar ffeil y prosiect’. Hefyd 'mae 
pob cymeradwyaeth a wneir o dan y Rheolau Sefydlog hyn (16) i’w dwyn 
gerbron y cyfarfod nesaf o’r APC i’w cadarnhau gan yr Aelodau’.  
  
PENDERFYNWYD cadarnhau defnyddio rheol sefydlog 16 mewn 
perthynas ag yswiriant yn dechrau ar y 1af o Ebrill 2020 a bod y cytundeb 
tymor hir ar gyfer polisïau yswiriant yn cael ei ymestyn am 1 flwyddyn 
gyda'r opsiwn i ymestyn y cytundeb am 12 mis arall wedi hynny.  
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11. Aelodau Annibynnol o’r Pwyllgor Safonau  
Atgoffwyd yr Aelodau bod penderfyniad wedi’i wneud yn y cyfarfod o'r 
Awdurdod Parc Cenedlaethol a gynhaliwyd ar yr 11eg o Ragfyr 2019, i 
gynyddu nifer yr Aelodau Annibynnol ar Bwyllgor Safonau'r Awdurdod i 
bedwar. O ganlyniad i'r penderfyniad hwnnw - a'r ffaith bod tymor swydd y 
Cadeirydd blaenorol wedi dod i ben - roedd dwy swydd wag wedi'u 
hysbysebu yn y wasg leol, yn unol â Rheoliad 13 o Reoliadau Pwyllgorau 
Safonau (Cymru) 2001.  
  
Daeth un ar bymtheg o geisiadau i law, ac yn dilyn ymarferiad trwyadl o 
lunio rhestr fer, roedd Panel Penodiadau’r Pwyllgor Safonau wedi cytuno i 
wahodd chwe ymgeisydd am gyfweliad. Cynhaliwyd y cyfweliadau hyn 
dros ddau ddiwrnod: ar 28 Ionawr ac 11 Chwefror 2020, ac roedd 
cofnodion y cyfarfodydd hynny i’w gweld dan eitem arall ar agenda’r 
cyfarfod y diwrnod hwnnw. 
  
Roedd y Panel wedi argymell bod Ms Wendy Taylor a Mr Phillip Davies 
yn cael eu penodi yn Aelodau Annibynnol o'r Pwyllgor Safonau. Roedd yr 
adroddiad yn nodi y dylai hyn ddod i rym o’r 2ail o Ebrill 2020.  Serch 
hynny dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd 
a’r Dirprwy Swyddog Monitro y dylai hyn mewn gwirionedd fod o ddyddiad 
y cyfarfod heddiw – sef y 6ed o Fai 2020. Roedd yr apwyntiadau am 
gyfnod o 5 mlynedd.  
  
Gofynnodd un o'r Aelodau, mewn amgylchiadau lle mae panel neu 
Bwyllgor wedi cael awdurdod wedi’i ddirprwyo i gynnal cyfweliadau am 
swydd, am i fywgraffiad byr gael ei ddarparu o'r rhai a argymhellir ar gyfer 
y swydd. Dywedodd y Swyddog Monitro, o ran y penodiad oedd gerbron 
yr Awdurdod, y byddai'n gofyn i’r Aelodau newydd o’r Pwyllgor Safonau 
roi bywgraffiad byr, ac y byddai’r bywgraffiad hwnnw yn cael ei 
ddosbarthu i bob Aelod.  
   
PENDERFYNWYD bod Ms Wendy Taylor a Mr Phillip Davies yn cael eu 
penodi yn Aelodau Annibynnol o'r Pwyllgor Safonau am gyfnod o bum 
mlynedd o’r 6ed o Fai 2020 ac yn unol â'r telerau a'r amodau oedd 
ynghlwm wrth yr adroddiad.  

 
12. Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau 2020/21 

Atgoffwyd yr Aelodau mai cylch gwaith Panel Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol oedd pennu’r cyflogau a’r lwfansau sy'n 
daladwy i Aelodau gan awdurdodau lleol, gan gynnwys Awdurdodau 
Parciau Cenedlaethol, yng Nghymru. Roedd ei Adroddiad Blynyddol 
terfynol ar gyfer 2020/21 bellach wedi'i gyhoeddi, ac roedd y prif 
argymhellion sy'n berthnasol i'r Awdurdod hwn wedi’u nodi; roedd y 
fframwaith cyflogau newydd wedi dod i rym ar y 1af o Ebrill 2020.  
  



 ____________________________________________________________________ 

 Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro  
 Cofnodion yr Awdurdod Parc Cenedlaethol – 6 Mai 2020   9 

Nodwyd bod y Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol wedi 
pennu lefelau’r Cyflogau Sylfaenol ac Uwch y cyfeirir atynt yn yr 
adroddiad; ni allai’r Awdurdod amrywio'r lefelau hyn. Fodd bynnag 
gofynnwyd i'r Aelodau benderfynu pa swyddi fyddai'n gymwys i dderbyn 
Cyflog Uwch am y flwyddyn 2020/21.  Roedd gan yr Awdurdod hawl i 
dalu Cyflog Uwch i bedair swydd ar y mwyaf (Cadeirydd a Dirprwy 
Gadeirydd yr Awdurdod, ynghyd â dau Gadeirydd Pwyllgor). Roedd tri yn 
derbyn cydnabyddiaeth ar hyn o bryd; swyddi'r Cadeirydd a Dirprwy 
Gadeirydd yr Awdurdod, ynghyd â Chadeirydd y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu. 
  
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a bod y trefniadau presennol yn 
parhau, sef bod swyddi'r Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd yr Awdurdod, 
ynghyd â Chadeirydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu yn cael derbyn 
cydnabyddiaeth ariannol.  

 
[Nid oedd Mr G Jones yn bresennol gydol yr eitem ganlynol.]  

 
 13. Adolygu Datblygiad Personol  

Atgoffwyd yr Aelodau bod y Strategaeth Datblygu Aelodau a adolygwyd 
yn ddiweddar yn nodi proses o Adolygu Datblygiad Personol (ADP), a 
mabwysiadwyd y broses hon yng nghyfarfod yr Awdurdod fis Gorffennaf 
2019. Disgrifiwyd o broses o Adolygu Datblygiad Personol fel cyfle i 
Aelodau drafod unrhyw gymorth datblygu yr hoffent ei dderbyn er mwyn 
eu helpu yn eu rôl fel Aelod o'r Awdurdod.  
  
Cytunwyd ar ganllawiau, ar gyfer yr Aelodau oedd yn cynnal yr 
Adolygiadau a'r rhai oedd yn cael eu cyfweld, gan y Pwyllgor Cynorthwyo 
a Datblygu Aelodau ar y 6ed o Dachwedd 2019, yn amodol ar fân 
welliannau oedd bellach wedi'u hymgorffori. Roedd hyfforddiant ar sut i 
gael y gorau o'r broses hefyd wedi'i gyflwyno i nifer o’r Aelodau, fel 
hwyluswyr ac fel y rhai fyddai'n cael eu Hadolygu.  
  
Dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd bod y 
dogfennau drafft wedi’u dosbarthu i'r Aelodau yn gynharach yn y flwyddyn 
yn y gobaith y byddai’r broses Adolygu Datblygiad Personol wedi'i 
chynnal erbyn hyn ac y gallai'r profiad fod wedi'i ddefnyddio i awgrymu 
gwelliannau i'r canllawiau.  Fodd bynnag, dim ond dau Adolygiad oedd 
wedi’u cynnal hyd yn hyn. O ganlyniad, roedd y dyddiad cau ar gyfer 
cwblhau’r Adolygiadau wedi'i ymestyn tan ddiwedd mis Mai, ac anogwyd 
pob Aelod i gymryd rhan yn y broses. Er gwaethaf y ffaith na allai’r 
Aelodau gyfarfod wyneb yn wyneb, gellid cynnal yr adolygiadau dros y 
ffôn neu drwy ddefnyddio'r cyfleuster cynadledda fideo Lifesize.  
  
Roedd un Aelod o’r farn mai gwell fyddai pennu ‘adolygwr’ ar gyfer Aelod 
yn hytrach na gallu dewis adolygwr.  Fodd bynnag, eglurodd Cadeirydd y 
Pwyllgor Cynorthwyo a Datblygu Aelodau bod y Pwyllgor wedi trafod y 
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pwynt hwn yn helaeth ac fe gytunwyd mai gwell fyddai gadael i bobl 
ddewis pwy fyddai’n gwneud yr Adolygiad. Cymeradwyodd y Rheolwr 
y canllawiau oedd gerbron yr Awdurdod ac anogodd pob Aelod i 
ymgymryd â’u Hadolygiadau Datblygu Personol.  
  
PENDERFYNWYD mabwysiadu’r canllawiau Adolygu Datblygiad 
Personol.  

 


