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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG

Annwyl Aelod

Cynhaliwyd cyfarfod o AWDURDOD Y PARC CENEDLAETHOL bydd yn cael ei 
gynnal ar DYDD GWENER, 11EG MAWRTH, 2022 AT 9.30 YB pan ofynnir am 
eich presenoldeb

Yr eiddoch yn gywir

Catherine Mealing-Jones

Prif Weithredwr

NODWCH FOD YR AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL FFILMIAU A
GWEDDARLLEDIADAU HOLL EI CYFARFODYDD CYHOEDDUS BYW -

http://www.breconbeacons.public-i.tv/core/ 

Cyngor Gwagio tân

Mewn achos o dân adael yr adeilad drwy'r prif risiau,

ac yn cydosod yn y maes parcio ym mân ymgynnull 4

1 GOHEBIAETH F_PR

Derbyn ac ystyried y Rhestr Gohebu sydd ynghlwm ac unrhyw argymhellion 
arni (isod).

2 DATGANIADAU O DDIDDORDEB F_PR

Derbyn unrhyw ddatganiadau diddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau 
ar yr agenda. Tynnir sylw’r aelodau at y daflen sydd ynghlwm wrth y daflen 
bresenoldeb a’r angen i gofnodi eu datganiadau ar lafar ac yn ysgrifenedig gan 
nodi natur y buddiant.
 

http://www.breconbeacons.public-i.tv/core/
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Os yw Aelodau wedi datgan buddiant mewn eitem sicrhewch eich bod yn 
hysbysu’r Cadeirydd pan fyddwch yn gadael yr ystafell, fel y gellir cofnodi hyn yn 
y cofnodion.

3 SIARAD CYHOEDDUS F_PR

I roi cyfle i aelodau’r cyhoedd annerch y cyfarfod yn unol â Chynllun Siarad 
Cyhoeddus yr Awdurdod.

4 ADRODDIAD GAN ARCHWILIO CYMRU F_PR

Ystyried yr adroddiad a dderbyniwyd gan Archwilio Cymru.

5 MYNEDIAD I WYBODAETH F_PR

ARGYMHELLIAD: gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod tra’n 
parhau i ystyried eitem 4 yn unol ag adran 100A o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972, fel y’i diwygiwyd, ar y sail ei fod yn ymwneud 
â datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraff 12. 13 
a 14 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.
 
 
ARGYMHELLIAD: gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod tra’n 
ystyried eitem 7 yn unol ag adran 100A o Ddeddf Llywodraeth Leol 
1972, fel y’i diwygiwyd, ar y sail ei fod yn ymwneud â datgelu 
gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraffau 12, 13. ac 14 o 
Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

6 COFNODI'R CYFARFOD F_PR

ARGYMHELLIAD: Bod y rhan eithriedig o'r cyfarfod yn cael ei 
chofnodi (ond nid ar gyfer mynediad cyhoeddus).

7 HYSBYSIADAU O GYNNIG F_PR

Ystyried y Rhybuddion o Gynnig a dderbyniwyd gan y Prif Swyddog 
Gweithredol ar 4 Mawrth 2022.

8 UNRHYW FATER ARALL F_PR

Yn unol â Rheolau Sefydlog yr Awdurdod (4.5.2) ni fydd unrhyw fusnes arall ar 
wahân i’r hyn a nodir ar yr agenda yn cael ei ystyried.
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RHESTR GOHEBIAETH

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Gohebiaeth eraill megis, ym marn y Cadeirydd, yn ddigon o frys i haeddu 
ystyriaeth.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau  am  yr agenda hon gael eu cyfeirio at Julia Gruffydd 
or Angharad Hawkes or 01874624437


