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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG

Annwyl Aelod

Cynhaliwyd cyfarfod o AWDURDOD Y PARC CENEDLAETHOL bydd yn cael ei 
gynnal yn y VIRTUAL TEAMS MEETING ON DYDD GWENER, 20FED MAI, 
2022 AT 9.00 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 

Er mwyn cael ac ystyried y Rhestr Ohebiaeth sydd ynghlwm ac unrhyw 
argymhellion yn ei chylch (isod).
 
 

2 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 

http://www.breconbeacons.public-i.tv/core/
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bod yn rhoi gwybod i’r Cadeirydd pan fyddwch yn gadael yr ystafell, er 
mwyn i hynny gael ei gofnodi yn y cofnodion.
 
 

3 SIARAD YN GYHOEDDUS 

Er mwyn rhoi cyfle i aelodau’r cyhoedd annerch y cyfarfod yn unol â Chynllun 
Siarad yn Gyhoeddus yr Awdurdod.
 

4 CYHOEDDIADAU’R PRIF WEITHREDWR 

Er mwyn cael adroddiad gan y Prif Weithredwr am gyfarfodydd a fynychwyd ac 
am gynnydd a wnaed yng nghyswllt busnes yr Awdurdod ers cyfarfod diwethaf 
yr Awdurdod, a chyflwyno’r Bwrdd Gweithredol sydd newydd gael ei benodi.
 
 

5 ADRODDIAD AR Y CYTUNDEB DIRPRWYO RHWNG 
AWDURDODAU (Tudalennau 3 - 6)

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 Democratic 
Services Team or 01874 620 477


