
 
 
Brecon Beacons National Park 

Pwyllgor Safonau 1 Dydd Mercher, 31 Awst 2016 

 

 

COFNODION AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG 

PWYLLGOR SAFONAU A GYNHALIWYD YN PLAS Y FFYNNON, CAMBRIAN 

WAY, BRECON, POWYS LD3 7HP AR DYDD MERCHER, 31AIN AWST, 2016 
 

 

 

YN BRESENNOL: 

 

Powys 

 

 

 

Sir Fynwy 

 

Cyng A Webb 

 
Sir Gaerfyrddin 

 

 

 

Merthyr Tudful 

 

 

 

Rhondda Cynon Taf 

 

Cyng J Ward 

 

Aelodau wedi eu penodi gan Lywodraeth Cymru 

 

Mr Julian Stedman 

 

Yn bresennol 

 

Mr John Parsons, Deputy Monitoring Officer 

Mrs Julia Gruffydd, Democratic Services Manager 

 

Ymddiheuriadau 

 

 

 

1/16 Gohebiaeth  

 

Croesawodd y Cadeirydd Mr Julian Stedman i’r pwyllgor a dywedodd ei bod yn debygol 

mai hwn fyddai cyfarfod olaf Mr Parsons cyn iddo ymddeol o’i swydd fel Swyddog 

Monitro’r Awdurdod. 
  

Cynigiodd wneud ambell newid i drefn busnes y cyfarfod. 
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2/16 Datganiadau o Ddiddordeb  

 

Ni chafodd unrhyw fuddiannau eu datgan. 

 

3/16 Cofnodion  

 

Cafwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Mai 2015. Gofynnodd un o’r aelodau am i 

newidiadau gael eu gwneud i ail baragraff cofnod 20/15, a fyddai’n egluro’r pwyntiau a 

wnaeth yn y cyfarfod hwnnw. Cynigiodd y testun canlynol: 

  

Dywedodd y Swyddog Monitro ei fod wedi gofyn am gyngor gan yr Ombwdsmon 

ynglŷn â’r cwestiwn a godwyd yn y cyfarfod diwethaf ynghylch a allai aelodau a oedd 
wedi datgan buddiant rhagfarnus, ond nad oeddent wedi cael gollyngiad i gymryd 

rhan ym musnes yr Awdurdod, aros yn y cyfarfod er mwyn gwneud cynrychioliadau, 

ateb cwestiynau neu roi tystiolaeth sy’n ymwneud â’r busnes yn unol â pharagraff 14 

Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) 2008. Roedd 

hynny’n codi cwestiwn ynghylch a oedd gan yr Awdurdod y pŵer i atal hawliau 
aelodau dan baragraff 14 drwy fynnu eu bod yn dilyn rheolau Cynllun Siarad 

Cyhoeddus yr Awdurdod mewn amgylchiadau o’r fath. Cafodd y Swyddog Monitro 

wybod bod achos o’r fath yn cael ei ystyried ar hyn o bryd, ond roedd yn glynu wrth 

yr arweiniad bod yn rhaid i aelodau adael y cyfarfod. Fodd bynnag, roedd yn derbyn 

y gallai barn pobl eraill fod yn wahanol. Byddai’n rhoi diweddariad arall i’r aelodau 

ynghylch y pwynt hwn pan fyddai penderfyniad wedi’i wneud ynglŷn â’r achos a oedd 
dan sylw. 

  

Dywedodd y Swyddog Monitro ei fod wedi siarad â Swyddfa’r Ombwdsmon, a oedd wedi 

cadarnhau y dylai aelod a oedd wedi cael gollyngiad i siarad ond nid i bleidleisio aros yn y 

cyfarfod ar gyfer cyflwyniad y swyddog ac unrhyw siaradwyr o blith yr aelodau, ond y dylai 

adael y cyfarfod wedyn. 

  

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a 

gynhaliwyd ar 7 Mai 2015 (fel y’u diwygiwyd) ac 

awdurdodi’r Cadeirydd i’w llofnodi fel cofnod cywir o’r 
cyfarfod. 

  

 

4/16 Newidiadau i Reoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, 

Gollyngiadau ac Atgyfeirio) (Cymru) (Diwygio) 2016  

 

Rhoddodd y Swyddog Monitro grynodeb o’r newidiadau a wnaed i’r ddeddfwriaeth. 

Tynnodd sylw at y cymal ychwanegol a oedd yn galluogi Pwyllgorau Safonau i ganiatáu 

gollyngiad os oeddent yn teimlo bod hynny’n ‘briodol ym mhob amgylchiad’. Roedd yr 

aelodau’n teimlo bod y cymal hollgynhwysol hwn yn dirymu’r holl gymalau eraill i bob 

pwrpas. 

  

Pwysleisiodd y Cadeirydd ei bod yn bwysig i’r Pwyllgor Safonau asesu pob cais ar sail y 

wybodaeth a ddarperir gan yr aelodau a chefnogi’r penderfyniad a wnaed. Roedd yn teimlo 

ei bod yn angenrheidiol ystyried y newidiadau i’r ddeddfwriaeth cyn ystyried y ceisiadau a 

oedd gerbron y pwyllgor. 
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PENDERFYNWYD: Nodi’r newidiadau i Reoliadau 

Llywodraeth Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, 

Gollyngiadau ac Atgyfeirio) (Cymru) (Diwygio) 2016. 

  

 

5/16 Newidiadau i'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau  

 

Soniodd y Swyddog Monitro wrth yr aelodau am fân newidiadau i’r Cod Ymddygiad 

Enghreifftiol ar gyfer Aelodau, yr oedd yr Awdurdod wedi’i fabwysiadu ar 10 Mehefin 

2016. Yn benodol, nododd fod y ddarpariaeth ynghylch gwrthdaro ymddangosiadol rhwng 

rôl aelod o ran ei ward a phenderfyniadau a wneir ar ran yr Awdurdod (Paragraff 

10(2)(b)) wedi’i hepgor. Atgoffodd y pwyllgor nad oedd aelodau Awdurdodau Parciau 

Cenedlaethol yn cynrychioli eu wardiau wrth wneud penderfyniadau ar ran yr Awdurdod. 

  

PENDERFYNWYD: Nodi’r newidiadau a wnaed i’r Cod 

Ymddygiad Enghreifftiol ar gyfer Aelodau. 

  

 

6/16 Ceisiadau am ollyngiad i siarad  

 

Er y gallai aelodau fod wedi gwneud cais am ollyngiad dros gyfnodau y mae eu hyd yn 
amrywio, dywedodd y Cadeirydd y gallai’r pwyllgor benderfynu ar gyfnod cyffredin. 

  

(i)            Roedd ceisiadau am ollyngiad wedi dod i law ar gyfer tri chais cynllunio ynghylch 

ysgolion cynradd. 

  

PENDERFYNWYD:    

  

a)   Y dylai’r aelodau canlynol gael gollyngiad llawn am 12 mis i siarad, 

cymryd rhan a phleidleisio mewn perthynas â chais 16/13827/FUL 

ynghylch Ysgol Gynradd Talgarth, cais 16/13829/FUL ynghylch Ysgol 

Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llan-gors a chais 16/13830/FUL 

ynghylch Ysgol Gynradd y Gelli: Y Cynghorydd Paul Ashton, Y 

Cynghorydd David Meredith, Y Cynghorydd Evan Morgan, Y 

Cynghorydd Phil Pritchard a’r Cynghorydd Gwilym Williams. 

  

b)    Y dylai’r aelod canlynol gael gollyngiad llawn am 12 mis i siarad, cymryd 

rhan a phleidleisio mewn perthynas â chais 16/13827/FUL ynghylch 

Ysgol Gynradd Talgarth a chais 16/13830/FUL ynghylch Ysgol Gynradd y 

Gelli: Y Cynghorydd Geraint Hopkins. 

  

(ii)           Roedd ceisiadau wedi dod i law ynghylch cais cynllunio ar gyfer datblygiad ar 

Ffordd Cerrigcochion, Aberhonddu. 

  

PENDERFYNWYD: 

  

a)   Y dylai’r aelodau canlynol gael gollyngiad llawn am 12 mis i siarad, 

cymryd rhan a phleidleisio mewn perthynas â chais 16/13596/FUL – Tir 

wrth ymyl Ffordd Cerrigcochion, Aberhonddu: Y Cynghorydd David 
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Meredith, Y Cynghorydd Evan Morgan, Y Cynghorydd Geraint Hopkins 

a’r Cynghorydd Phil Pritchard. 

  

b)   Y dylai’r aelod canlynol gael gollyngiad am 12 mis i siarad a chymryd 

rhan yn unig mewn perthynas â chais 16/13596/FUL – Tir wrth ymyl 

Ffordd Cerrigcochion, Aberhonddu: Y Cynghorydd Paul Ashton. 

  

Yn dilyn ystyriaeth fanwl i’r ceisiadau hyn am ollyngiad, nododd yr aelodau’n unfrydol nad 

oedd y diffyg manylder yn y ceisiadau wedi helpu achosion yr aelodau. Gofynnwyd am i’r 

ffurflen gais gael ei diwygio fel bod gofyn i’r ymgeiswyr ddarparu mwy o fanylion wrth ymyl 

pob un o’r cymalau. Byddai hynny’n fodd i gyflwyno achos mwy tryloyw a diamwys dros 

ollyngiad. Gofynnodd y pwyllgor i’r Cadeirydd ysgrifennu llythyr at holl aelodau’r 

Awdurdod Parc Cenedlaethol i egluro’r gofynion. 

  

Roedd y Swyddog Monitro wedi cyflwyno sawl sesiwn hyfforddiant i aelodau ond roedd 

yn ymwybodol nad oedd pob aelod wedi mynychu un o’r sesiynau hynny. 

  

 

7/16 Adroddiad Blynyddol yr Ombwdsmon  

 

Cyfeiriodd y Swyddog Monitro at Adroddiad Blynyddol yr Ombwdsmon ar gyfer 2015-16. 
Er bod nifer y cwynion ynghylch camweinyddu wedi gostwng yn gyffredinol, awdurdodau 

lleol oedd y grŵp mwyaf o hyd. Roedd y ffaith bod yr Ombwdsmon yn awr yn gyfrifol am 

gwynion ynghylch y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a chartrefi gofal preifat yn un rheswm 

dros gyflwyno’r gweithdrefnau datrys lleol, sy’n golygu bod awdurdodau’n cymryd mwy o 
gyfrifoldeb yn awr am ddatrys cwynion aelodau ynghylch aelodau. 

  

Roedd wyth o faterion ynghylch Awdurdodau Parciau Cenedlaethol wedi’u cynnwys 

ymhlith cyfanswm o 1,992. 

 

8/16 Fideo'r Ombwdsmon  

 

Gwyliodd yr aelodau fideo byr o Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, Nick 

Bennett, yn tynnu sylw at newidiadau diweddar i ddeddfwriaeth. 

 

9/16 Y Gynhadledd Safonau: 2015 a 2016  

 

Soniodd Mr Raynes am y Gynhadledd Safonau yr oedd wedi’i mynychu yr hydref diwethaf 

ar ran yr Awdurdod. Roedd wedi mynychu gweithdai a fu’n canolbwyntio ar y defnydd a 

wneir o gyfryngau cymdeithasol a sut y dylid ymdrin â chwynion blinderus. Bu gweithdy 

arall yn adolygu a oedd Egwyddorion Nolan yn dal yn ddilys, a daethpwyd i’r casgliad eu 

bod. 

  

Nid oedd unrhyw wybodaeth ar gael am ddigwyddiad tebyg ar gyfer eleni. 

  

Teimlad y sawl a oedd yn bresennol oedd bod y digwyddiadau hyn, er eu bod yn gallu bod 

yn ddefnyddiol, yn ddrud ac y gellid dysgu mewn modd tebyg yn fewnol neu ar y cyd ag 

awdurdodau eraill. 
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Roedd y Swyddog Monitro yn teimlo y gallai cael rhywfaint o wybodaeth am gytundebau 

Adran 106 fod yn ddefnyddiol i aelodau’r pwyllgor yng nghyswllt gollyngiadau a datgan 

buddiannau. Byddai’n cysylltu â’r swyddogion cynllunio ynghylch hynny. 

 

10/16 Unrhyw Fater Arall  

 

Rhoddodd y Cadeirydd deyrnged i waith y Swyddog Monitro a oedd wedi ei gynorthwyo 

ar lefel bersonol ac ar lefel broffesiynol. Byddai’r bwlch ar ei ôl yn anodd ei lenwi gan fod 

dull Mr Parsons o ymdrin â hyfforddiant, a oedd yn golygu defnyddio enghreifftiau 

ymarferol, yn fuddiol tu hwnt i’r aelodau gan fod modd cymhwyso’r enghreifftiau i 

sefyllfaoedd go iawn. Diolchodd iddo ar ran y pwyllgor. 

  

Diolchodd Mr Parsons i’r aelodau am eu dymuniadau da a dywedodd mai pleser ac nid 

dyletswydd fu gweithio gyda’r Awdurdod. 

 

 

 

 

Signed as a correct record 

Chairman of the Pwyllgor Safonau 

 
 


