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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG 

 

Annwyl Aelod 

Bydd cyfarfod o PWYLLGOR CRONFA DATBLYGU CYNALIADWY yn gael eu 

gynnal ar ‘TEAMS’ AR DYDD MERCHER, 28AIN MEDI, 2022 AM 10.00 YB pan 

ofynnir i chi fod yn bresennol 

Yr eiddoch yn gywir 

 

Catherine Mealing-Jones 

 

Prif Weithredwr 

 

 

 

1  YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  

2  GOHEBIAETH  

 Er mwyn cael ac ystyried y Rhestr Ohebiaeth sydd ynghlwm ac unrhyw argymhellion 

yn ei chylch (isod). 
  

3  DATGANIADAU O DDIDDORDEB  

 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. 
  

4  CYNLLUN SIARAD CYHOEDDUS  

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

yn Gyhoeddus yr Awdurdod. 
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5  APCBB CYNLLUN DIRPRWYO  

6  MYNEDIAD I WYBODAETH  

 ARGYMHELLIAD: Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra'n ystyried 

eitemau 7, 9, 10 ac 11 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 diwygiwyd. a ddiffinnir ym mharagraffau 12 a 13 o Atodlen 

12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. 

  

ARGYMHELLIAD: Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra'n ystyried 

eitem 8 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 diwygiwyd. a ddiffinnir ym mharagraff 14 o Atodlen 12A i Ddeddf 

Llywodraeth Leol 1972. 

  

7  MATERION YN CODI (Tudalennau 3 - 4) 

8  DIWEDDARIAD AC ADRODDIAD CYLLID (Tudalennau 5 - 6) 

9  DIWEDDARIAD AC ADRODDIAD CYLLID: PUNCH MAUGHAN, 

BRECON BUZZ  

10  COFNODION (Tudalennau 7 - 14) 

 Cymeradwyo'r cofnodion canlynol ac awdurdodi'r Cadeirydd i'w harwyddo fel 

cofnod cywir: 

20fed Ebrill 2022 

11  CEISIADAU (Tudalennau 15 - 116) 

12  UNRHYW FATER ARALL  

 Unrhyw fusnes arall y mae'r Cadeirydd yn ei ystyried yn ddigon brys ac wedi bod 

hysbyswyd iddo ymlaen llaw. 
  

 

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau  am  yr agenda hon gael eu cyfeirio at Barbara 

Anglezarke - Barbara.Anglezarke@beacons-npa.gov.uk 


