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Merthyr Tudful 
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Cyng SEmanuel 

 

Aelodau wedi eu penodi gan Lywodraeth Cymru 

 

Canon Aled Edwards (Chair) ac Mr Julian Stedman 
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Ymddiheuriadau 

Cyng LCowles 
  

 

1/21 Gohebiaeth  
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Estynnodd y Cadeirydd groeso i’r swyddogion, aelodau’r Awdurdod ac aelodau’r cyhoedd 

a oedd yn gwylio drwy ein cyfleuster ffrydio byw. Cafwyd ymddiheuriadau gan y 

Cynghorydd Liam Cowles. 

Ni dderbyniwyd unrhyw ohebiaeth arall.  

  

 

2/21 Datganiadau o Ddiddordeb  

 

Ni chafodd unrhyw fuddiannau eu datgan. 

  

 

3/21 Siarad Cyhoeddus  

 

Nid oedd unrhyw geisiadau i siarad wedi dod i law. 

  

 

4/21 Cyhoeddiadau'r Cadeirydd  

 

Rhoddodd y Cadeirydd y wybodaeth ddiweddaraf i’r Awdurdod am ddigwyddiadau yr 

oedd wedi’u mynychu ers y cyfarfod blaenorol – yn benodol roedd wedi mynychu 

digwyddiad yn Aberhonddu i ddathlu a chydnabod cyfraniad y Gyrcas, ac wedi bod gyda’r 

Is-gadeirydd mewn cinio a gynhaliwyd gan Barciau Cenedlaethol Cymru yn y Sioe 

Frenhinol. Roedd hefyd wedi ymuno â’r Prif Weithredwr a chydweithwyr uwch eraill i 

dreulio diwrnod yng nghwmni arweinwyr Cyngor Cymuned Tal-y-bont, yn rhan o 

ymrwymiad yr Awdurdod i weithio’n dda mewn partneriaeth ag eraill. 

Cytunwyd i symud eitemau 5 a 6 ar yr agenda i ddiwedd y cyfarfod, oherwydd bod 

cyfyngiadau ar yr eitemau hynny ac oherwydd mai hwn oedd y tro cyntaf i’r Awdurdod 

ffrydio’n fyw ar YouTube. 

  

 

5/21 Penodi Swyddog Monitro  

 

Nododd y Prif Weithredwr fod swydd y Swyddog Monitro yn swydd statudol y mae’n 

rhaid i’r Awdurdod ei llenwi, a bod y parhad y bydd penodi rhywun i’r swydd hon yn ei 

sicrhau yn rhywbeth i’w groesawu.  

Cafodd pleidlais y Cynghorydd Baldwin a Mr Stedman eu cofnodi ar lafar oherwydd nad 

oeddent yn gallu gweld y pôl. 

PENDERFYNWYD: Penodi Marc Ronan yn Swyddog Monitro ac yn 

Swyddog Diogelu Data yr Awdurdod – bydd yn dechrau’n syth  

  

 

6/21 Penodi Swyddog Adran 151  
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Nododd y Prif Weithredwr fod y swydd hon yn swydd statudol arall y mae’n rhaid 

i’r Awdurdod ei llenwi, a diolchodd i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir 

Penfro am ddarparu rhywun i gyflawni’r gwaith yn ystod y broses recriwtio. 

PENDERFYNWYD:  Penodi Jo Williams yn Swyddog Adran 151 yr 

Awdurdod – bydd yn dechrau’n syth   

  

 

7/21 Cyfrifon Blynyddol 2021/22 - Drafft  

 

Nododd yr aelodau gynnwys y Datganiad Drafft o’r Cyfrifon a gyflwynwyd gan y Swyddog 

Adran 151. Cawsant wybod y byddai’r datganiad yn cael ei gyhoeddi ar wefan yr 

Awdurdod ym mis Awst pan fyddai’r swyddog wedi llofnodi’r cyfrifon. 

Er mai er gwybodaeth yn unig y darparwyd y diweddariad hwn, nodwyd bod y Swyddog 

Adran 151 yn teimlo’n ddigon hyderus i lofnodi’r cyfrifon oherwydd eu bod wedi’u paratoi 

yn ofalus a’u bod yn gyflawn ac yn gywir, a nodwyd y byddent yn dal i gael eu harchwilio 

(fel y nodir yn y datganiad). 

Cynigiodd Archwilio Cymru rywfaint o eglurder ar gyfer y sawl sy’n anghyfarwydd â’r 

broses weithio a ddefnyddir ym mharagraff 2.2 yr adroddiad – pan fydd yr Awdurdod wedi 

cymeradwyo’r cyfrifon a phan fydd Archwilio Cymru wedi’u harchwilio, bydd yr 

Archwilydd Cyffredinol yn eu hardystio (yn hytrach na’u cymeradwyo, fel y nodir yn yr 

adroddiad). 

Yna, esboniodd y Cadeirydd y camau nesaf yn fras, fel yr eglurir yn yr adroddiad, er budd 

yr aelodau a oedd newydd gael eu penodi. 

  

 

8/21 Archwilio Cymru: Rôl Archwilio  

 

Nododd yr aelodau y cyflwyniad a roddwyd gan Archwilio Cymru, a oedd yn rhoi 

gwybodaeth am y canlynol: 

         Y sail ddeddfwriaethol ar gyfer eu gwaith  

         Trosolwg o archwiliadau ariannol ac archwiliadau o berfformiad  

         Y prif adroddiadau y dylid eu disgwyl yn ystod y flwyddyn  

         Ymateb i ganfyddiadau ac argymhellion  

         Cyflwyno aelodau allweddol 

Nododd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd fod trefn yr eitemau ar yr agenda 

ychydig yn wahanol i’r drefn ar yr agenda a gyhoeddwyd. Roedd yn teimlo ei bod yn 

bwysig bod y cyd-destun gwerthfawr a roddwyd gan y cyflwyniad hwn yn cael ei ddarparu 

cyn y cyflwyniadau ychwanegol y byddai Archwilio Cymru yn eu rhoi. 

Gofynnodd un o’r aelodau pa ystyriaeth a oedd yn cael ei rhoi i gydweithio ag 

awdurdodau partner, gan fod hynny’n faes allweddol yr oedd trigolion y Parc yn pryderu 

amdano – yn enwedig o safbwynt adfywio canol trefi ac o safbwynt y pwysau ar y sector 

tai. Rhoddodd Archwilio Cymru sicrwydd i’r aelod bod hynny’n cael ei amlinellu yn Neddf 
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Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a’i fod yn amlwg yn yr Adroddiad ynghylch 

Twristiaeth Gynaliadwy. 

Gofynnodd yr Is-gadeirydd sut y gall yr Awdurdod weithio gydag Archwilio Cymru yn y 

dyfodol. Sicrhaodd Archwilio Cymru yr aelodau ein bod ar y trywydd cywir gyda’n cynllun 

gweithredu ar gyfer archwilio. 

  

 

9/21 Archwilio Cymru: Adroddiad ynghylch Twristiaeth Gynaliadwy  

 

Nododd yr aelodau y cyflwyniad a roddwyd gan Archwilio Cymru. Cadarnhaodd 

Archwilio Cymru fod y dystiolaeth wedi’i chasglu rhwng hydref 2021 a dechrau 2022 a 

bod y cyfweliadau wedi’u cynnal ym mis Rhagfyr 2021. 

Gofynnodd yr aelodau sut y gallwn ddechrau ymgysylltu, gan fod cyfyngiadau COVID yn 

cael eu llacio erbyn hyn, a chawsom wybod gan Archwilio Cymru y byddai’n bwysig 

adeiladu ar y strwythurau presennol a oedd ar waith eisoes a mabwysiadu Bannau’r 

Dyfodol. 

Nododd yr aelodau hefyd fod twristiaeth yn fater strategol ar draws Cymru ac nid yn unig 

ar gyfer Parciau Cenedlaethol, a’i bod yn hanfodol rhannu negeseuon effeithiol am yr 

angen i ymweld â phob ardal ac nid â’r safleoedd hynny sy’n tueddu i ddenu llawer iawn o 

bobl. Nododd Archwilio Cymru mai un o’r prif gredoau yn strategaeth Llywodraeth 

Cymru ar gyfer twristiaeth oedd yr angen i wasgaru twristiaeth, a nododd fod cyfathrebu 

effeithiol yn hollbwysig o ran cyflawni hynny. 

  

 

10/21 Archwilio Cymru: Cynllun Archwilio  

 

Nododd yr aelodau y cyflwyniad a roddwyd gan Archwilio Cymru, a chawsant wybod y 

byddai eu gwaith archwilio’n dechrau ym mis Medi gyda’r bwriad o’i gyflwyno i’r 

Awdurdod ym mis Hydref. 

  

 

11/21 Aelodaeth y Pwyllgor Archwilio  

 

PENDERFYNWYD: Penodi’r Cynghorydd Huw Williams a’r 

Cynghorydd Andrew Davies i’r Pwyllgor Archwilio a Risg nes y bydd 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf yr Awdurdod yn cael ei gynnal. 

Mae’r ddau aelod a benodwyd heddiw yn ymuno â’r Cynghorydd William Powell, y 

Cynghorydd Liam Cowles a’r Cynghorydd Simon Howarth a benodwyd yn y Cyfarfod 

Cyffredinol Blynyddol yn gynharach yn y mis. 

  

 

12/21 Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: Archwilio Cymru Cynllun 

Archwilio  
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Soniodd y Prif Weithredwr am yr adroddiad a oedd ynghlwm, a dywedodd wrth yr 

aelodau fod cydweithwyr yn Llywodraeth Cymru wedi bod yn ymgyngoreion wrth 

baratoi’r cynllun gweithredu.  

Nododd mai nod y cynllun gweithredu yw bod yn ddogfen fyw sy’n galluogi’r Awdurdod i 

gwblhau’r ddau argymhelliad statudol gan Archwilio Cymru sy’n weddill. Byddai’r Pwyllgor 

Archwilio a Risg yn chwarae rôl allweddol o safbwynt cyflawni’r cynllun gweithredu hwn, a 

bydd yr Awdurdod yn cael cymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar ffurf arbenigwr 

llywodraethu a fydd yn ein tywys drwy’r broses. 

Pwysleisiodd fod trefniadau llywodraethu gwael a phenderfyniadau gwael yn arwain at 

broblemau trefniadaethol, a bod hynny wedi achosi ein problemau o ran capasiti mewn 

meysydd allweddol, sy’n parhau’n bryder y mae angen mynd i’r afael ag ef ar frys. 

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog: Cynllun Gweithredu Archwilio Cymru, er mwyn 

ymateb i argymhellion a wnaed mewn adroddiadau gan Archwilio 

Cymru: 

• Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: Cyflawni’r Rhaglen 

Newid – cyhoeddwyd ym mis Chwefror 2021 

• Cynnydd o ran cyflawni Argymhellion Statudol – Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – cyhoeddwyd ym mis Mawrth 2022 

  

 

13/21 Enwebu Aelod Llywyddol  
 

PENDERFYNWYD:  Penodi’r Cynghorydd Jeremy Davies i rôl yr Aelod 

Llywyddol os yw’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd yn absennol, nes y bydd 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf yr Awdurdod yn cael ei gynnal. 

  

 

14/21 Dyddiadau Newydd Pwyllgorau ar gyfer 2022  

 

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo dyddiadau newydd pwyllgorau ar 

gyfer 2022 i’w cyhoeddi. 

  

 

15/21 Rhoddion a Lletygarwch  
 

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau. 

  

 

16/21 Unrhyw Fater Arall  

 

Nid oedd unrhyw fater arall. 

  



  
Brecon Beacons National Park 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol 6 Dydd Gwener, 29 Gorffennaf 2022 

 

 

17/21 Mynediad i Wybodaeth  

 

PENDERFYNWYD: Yn unol ag adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 

1972, fel y’i diwygiwyd, y dylid eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod 

wrth ystyried eitem 6 ar y sail ei bod yn debygol y byddai gwybodaeth 

esempt, fel y diffinnir ym mharagraffau 13 ac 14 Atodlen 12A Deddf 

Llywodraeth Leol 1972, yn cael ei datgelu iddynt 

  

 

18/21 Cyhoeddiadau’r Prif Weithredwr  

 
 

 

 

Signed as a correct record 

Chairman of the Awdurdod y Parc Cenedlaethol 

 

 


