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A G E N D A

Dydd Mawrth, 5 Ebrill 2022

Annwyl Aelod,

Bydd cyfarfod o’r CYNLLUNIO, MYNEDIAD A HAWLIAU TRAMWY yn cael ei 
gynnal o bell Dydd Mawrth, 12fed Ebrill, 2022 am 10.00 yb a gofynnir i chi fod yn 
bresennol ynddo.

Yr eiddoch yn gywir 

Catherine Mealing-Jones
Chief Executive

Sicrhewch eich bod wedi diffodd eich meicroffon yn ystod y cyfarfod nes y bydd 
y Cadeirydd yn eich gwahodd i siarad.

Os bydd yna egwyl fer yn ystod y cyfarfod, sicrhewch fod eich meicroffon a’ch 
camera wedi’u diffodd.

AGENDA

ENC1 Ymddiheuriadau am absenoldeb 

ENC2 Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 

ENC3 Datgan buddiannau 

Er mwyn i’r aelodau ddatgan unrhyw fuddiannau’n ymwneud â’r eitemau sydd ar 
yr agenda. Tynnir sylw’r aelodau at y ddalen sydd ynghlwm wrth y ddalen 
presenoldeb ac at yr angen i gofnodi eu datganiadau ar lafar ac yn ysgrifenedig, 
gan nodi natur y buddiant.

 
Os byddwch fel aelod wedi datgan buddiant mewn eitem, sicrhewch 
eich bod yn rhoi gwybod i’r Cadeirydd pan fyddwch yn gadael yr 
ystafell, er mwyn i hynny gael ei gofnodi yn y cofnodion 
 

ENC4 Cofnodion y cyfarfod diwethaf 

Er mwyn awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod Pwyllgor 
Cynllunio, Mynediad a Hawliau Tramwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
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Brycheiniog a gynhaliwyd ar 15 Chwefror 2022.
 

ENC5 Cofnodion y Fforwm Mynediad Lleol (Tudalennau 1 - 6)

Er mwyn cael a nodi’r cofnodion a gadarnhawyd ar gyfer y trydydd cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 2 Rhagfyr 2021.
 

ENC6 Adroddiadau ynghylch rheoli datblygu i benderfynu yn eu cylch 

Dim
 
 

ENC7 Materion ynghylch rheoli datblygu i’w nodi 

Item 1  Adroddiad ynghylch penderfyniadau cynllunio a ddirprwywyd 12042022 
(Tudalennau 7 - 12)

Item 2  Hysbysiadau amaethyddol ac Adroddiad ynghylch ceisiadau am gymeradwyaeth 
ymlaen llaw 12042022 (Tudalennau 13 - 14)

Item 3  Adroddiad ynghylch ceisiadau cynllunio ar gyrion y Parc 12042022 (Tudalennau 
15 - 18)

Item 4  Adroddiad ynghylch apeliadau cynllunio 12.04.2022 (Tudalennau 19 - 28)

Item 5  Adroddiad ynghylch rhwymedigaethau cynllunio 12042022 (Tudalennau 29 - 30)

ENC8 Adroddiadau gorfodi 

Mynediad i wybodaeth 
 
Penderfynwyd yn unol â darpariaethau Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 
1972, y dylid eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitem fusnes ganlynol ar 
y sail y byddai gwybodaeth esempt, fel y diffinnir ym Mharagraffau 12, 13, 17 ac 
18 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf uchod, yn cael ei datgelu iddynt, a bod y budd 
i’r cyhoedd o gynnal yr esemptiad yn fwy na’r budd i’r cyhoedd o ddatgelu’r 
wybodaeth.
 

Item 1  Ffurflen esemptiad - Adroddiadau ynghylch materion gorfodi a ddirprwywyd 
(Tudalennau 31 - 32)

Item 2  Adroddiad ynghylch materion gorfodi a ddirprwywyd 12042022 (Tudalennau 33 
- 40)


