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Croesawodd y Cadeirydd bawb i ail gyfarfod yr Awdurdod a gynhaliwyd o bell. Dywedodd 
y gallai’r cyhoedd wylio hyn yn fyw trwy ddolen o’r wefan.
 
Ni ddaeth unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb i law ond dywedodd Mr Edwards y 
byddai angen iddo adael am 11am ar gyfer cyfarfod arall, ond y byddai’n ailymuno ar ôl 
hynny.

40/20 Datganiadau o Ddiddordeb 

Datganodd y Cyng G Thomas fuddiant personol mewn adroddiad ar Chwarel Penderyn 
yng nghyhoeddiadau’r Prif Weithredwr, gan nodi’i rôl fel Aelod Lleol a’i gysylltiad parhaus 
â’r safle. Cadarnhaodd y Swyddog Monitro nad oedd penderfyniad ynghlwm wrth yr eitem 
hon.

41/20 Cofnodion 

Nodwyd bod un o’r aelodau wedi tynnu sylw at rai mân wallau ac y byddent yn cael eu 
diwygio cyn cyhoeddi’r cofnodion.
 

PENDERFYNWYD: cymeradwyo cofnodion yr APC a 
gynhaliwyd ar 26 Mai 2020 fel y’u diwygiwyd, ac 
awdurdodi’r Cadeirydd i’w llofnodi fel rhai cywir.

 

42/20 Siarad Cyhoeddus 

Ni chafwyd unrhyw gais i siarad.
 

43/20 Cyhoeddiadau'r Cadeirydd 

Adroddodd y Cadeirydd ei fod wedi gweithio’n agos â’r Prif Weithredwr a Llywodraeth 
Cymru.

44/20 Cyhoeddiadau'r Prif Weithredwr 

Roedd y Prif Weithredwr wedi dosbarthu ei adroddiad.
 
Gofynnodd un o’r aelodau am ehangu cylch gwaith y cyfarfod oedd i’w gynnal â Chyfoeth 
Naturiol Cymru er mwyn cynnwys “Llygredd a’i Effaith ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig 
(ACA) o fewn y Parc”.
 
Mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Prif Weithredwr nad oedd ei gyhoeddiadau yn 
rhan o’r agenda – eu bwriad oedd hysbysu’r aelodau o gynnwys y cyfarfodydd a fynychwyd 
ganddo. Gofynnodd i’r aelodau gysylltu’n uniongyrchol â swyddogion os oedd ganddynt 
gwestiynau pellach.
 
Ymholodd sawl aelod ynghylch cynnydd y Rhaglen Newid gan nodi bod angen dechrau’r 
broses ail-arfarnu ac ymgysylltu yn ogystal â recriwtio i’r Tîm Rheoli, gyda’r nod o’i gael 
hyn oll yn weithredol erbyn mis Rhagfyr. Ymatebodd y Prif Weithredwr y byddai’n gallu 
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cwblhau ei adroddiad i’r aelodau yn ystod y pythefnos nesaf, wrth i’r gwaith ar COVID-19 
leihau. Tynnodd un o’r aelodau sylw at y ffaith fod rhai newidiadau eisoes wedi’u rhoi ar 
waith yn sgil y gostyngiad i gyllid y Gronfa Datblygu Cynaliadwy.

45/20 Cynllun Corfforaethol 2020/21 

Ystyriodd yr aelodau ddrafft terfynol y Cynllun Corfforaethol a oedd wedi elwa o’r 
mewnbwn a wnaethant yn y Fforwm Polisi ar 19 Mehefin. Dywedodd un o’r aelodau fod y 
cyfeiriad at y Rhaglen Newid yn parhau ychydig yn amwys ac y dylai’r dangosydd 
gynrychioli casgliad y newidiadau. Cytunodd y Prif Weithredwr y byddai dyddiad cwblhau 
yn ddefnyddiol i bawb dan sylw, ond anghytunodd un o’r aelodau gan ddweud eu bod yn 
dal i drafod ffyrdd o weithio ac y byddai newid diwylliant ac arddull arweinyddiaeth yn 
cymryd amser.
 
Cyfeiriwyd at yr uchelgeisiau ar gyfer y tirweddau hanesyddol a’r heriau allai godi wrth 
geisio cyflawni hynny yn y flwyddyn gyfredol, o ystyried effaith COVID-19. Byddai’n rhaid 
dibynnu ar gymorth eraill i gyflawni hyn. Teimlai un o’r aelodau fod angen trafodaeth 
bellach ar ddiffinio “amgylchedd hanesyddol” a chytunwyd y dylai’r Fforwm Polisi ymdrin â 
hyn. Ystyriwyd bod adolygiad Cadw ac eraill o safbwyntiau cenedlaethol ar dreftadaeth, yn 
amserol yn hyn o beth.
 
Croesawyd y cyfeiriadau at weithio gydag ystod ehangach o fusnesau lleol, ynghyd â’r 
ffocws ar bobl ifanc.
 
Mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y swyddog y byddai’r gwaith ar Gynllun 
Corfforaethol 2021/22 yn cychwyn yn yr hydref unwaith i’r Adroddiad Blynyddol Ôl-
weithredol gael ei gwblhau. Bu’r broses yn wahanol eleni oherwydd yr Adolygiad o 
Gynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol. Ychwanegodd y Prif Weithredwr fod y rhybudd 
munud olaf a geir fel arfer gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â’r cyllid, yn cynnig her hefyd.
 
Amlygodd un o’r aelodau bwysigrwydd gweithio gyda phartneriaid oedd yn ymwybodol o 
ddiwylliant yr ardal yn hytrach na chyrff allanol oedd yn llai empathig.
 

PENDERFYNWYD: y byddai’r Aelodau yn cymeradwyo’r Cynllun 
Corfforaethol ar gyfer 2020/21.

 

46/20 Diwygio Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Craffu 

Datganodd y Cyng E Roderick fuddiant personol yn yr eitem hon am ei fod yn aelod o’r 
Pwyllgor dan sylw.
 
Ystyriodd yr aelodau gynnig i newid aelodaeth y Pwyllgor Archwilio a Chraffu er mwyn 
rheoleiddio penodiad a wnaed yng nghyfarfod diwethaf yr Awdurdod ac adlewyrchu’r 
gostyngiad ym maint yr Awdurdod.
 
Roedd rhai aelodau o’r farn fod angen ystyried yr aelodaeth ymhellach ac y dylid gofyn i’r 
Gweithgor Llywodraethu a Datblygu Aelodau edrych ar hyn, gan archwilio arferion gorau 
mewn mannau eraill. Teimlai eraill fod hwn yn bwynt biwrocrataidd bach ac y dylid gyrru’r 
mater yn ei flaen.
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PENDERFYNWYD:  
 
a)    gofyn i’r Gweithgor Llywodraethu a Datblygu Aelodau 

adolygu aelodaeth y Pwyllgor Archwilio a Chraffu;
 

b)   tynnu’r Cyng Edwin Roderick oddi ar aelodaeth y 
Pwyllgor Archwilio a Chraffu hyd nes y gwneir 
argymhellion pellach ynghylch aelodaeth y Pwyllgor. 

 

47/20 Diwygiadau i'r Pwyllgor Penodiadau 

Ystyriodd yr aelodau gynnig i ehangu cylch gwaith y Pwyllgor Penodi i gynnwys dylunio a 
goruchwylio’r broses o adolygu perfformiad, ar gyfer y Prif Weithredwr. Dywedodd y Prif 
Weithredwr ei fod yn gwbl gefnogol i hyn.
 
Gofynnodd un o’r aelodau am ychwanegu’r gair “arfarnu” at y cylch gwaith, i ddarllen 
“fframwaith arfarnu perfformiad”.
 
Croesawyd y cynnig gan un o’r aelodau a’i aliniad â gweithdrefnau’r Cydgyngor Trafod 
Telerau (y JNC). Mynegwyd y farn y dylai’r Pwyllgor gynnwys Cadeiryddion y Fforwm 
Polisi a’r Gweithgor Llywodraethu a Datblygu Aelodau, gan nad oedd y cylch gwaith 
presennol yn adlewyrchu’r modd y gweithredai’r Awdurdod ar hyn o bryd. Teimlai un o’r 
aelodau y dylai’r aelodau hynny a feddai ar y sgiliau proffesiynol priodol fod yn rhan o’r 
Pwyllgor Penodi, ac awgrymwyd y dylid trafod aelodaeth y Pwyllgor gan y Gweithgor 
Llywodraethu a Datblygu Aelodau.
 
Datganodd Cadeirydd y Fforwm Polisi fuddiant personol er bod y Swyddog Monitro wedi 
nodi na fyddai’r Awdurdod yn gwneud penderfyniad ar yr aelodaeth heddiw.
 

PENDERFYNWYD:
 
a)   cymeradwyo’r ychwanegiadau i gylch gorchwyl y 

Pwyllgor Penodi mewn perthynas â phroses arfarnu ar 
gyfer y Prif Weithredwr, yn unol â’r hyn a amlinellir yn 
yr adroddiad ac yn amodol ar ychwanegu’r gair 
“arfarnu”;

 
 
 
 
b)    gofyn i’r Gweithgor Llywodraethu a Datblygu Aelodau 

ystyried aelodaeth y Pwyllgor Penodi.
 

48/20 Sefydlu Gweithgor Llety 
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Cyhoeddodd y Cyng J Evans fuddiant personol yn sgil ei gyfrifoldebau fel aelod o gabinet 
Cyngor Sir Powys a’r posibilrwydd o fuddiannau’n gwrthdaro wrth drafod safleoedd allai 
ddod i’r Awdurdod yn y dyfodol.
 
Ystyriodd yr aelodau gynnig i ffurfioli Cylch Gwaith y Gweithgor Llety i gynnwys dwy 
ffrwd waith gyfredol. 
 
Gwnaed sylwadau bod diffyg Cynrychiolydd Cynllunio ar y Grŵp yn amhriodol o ystyried 
y gallai gymryd rhan yng ngheisiadau cynllunio’r dyfodol, ac o ystyried y trafodaethau 
posibl ar gyllid, teimlwyd y dylai’r Grŵp gynnwys Swyddog Cyllid hefyd. Dywedodd y Prif 
Weithredwr y byddid yn gofyn am gyngor cynllunio ar yr adeg briodol, ac y byddai’r 
agwedd ariannol yn cael ei thrafod gan y Gweithgor Llywodraethu a Datblygu Aelodau ar 
3 Gorffennaf fel rhan o gynigion i sefydlu Bwrdd Prosiectau. Dywedodd fod y Cynllun 
Dirprwyo yn berthnasol waeth beth oedd lefel y Gweithgor/Pwyllgor Gwaith. 
 
Gwnaed sylwadau bod gormod o gwmnïau ar y Grŵp ond dywedwyd y byddai 
swyddogion ond yn bresennol pan oedd y materion dan sylw’n berthnasol iddynt a phan 
oedd angen eu harbenigedd. Roedd angen gwneud hyn yn gliriach yn yr aelodaeth.
 
Pan holwyd y Prif Weithredwr ynglŷn â chael cyngor ar faterion dylunio, fe gadarnhaodd y 
byddai angen prynu’r arbenigedd hwn.
 

PENDERFYNWYD: sefydlu’r Gweithgor Llety a chytuno 
ar gylch gorchwyl, yn unol â’r hyn a amlinellwyd yn yr 
adroddiad ac yn amodol ar eglurder ynghylch yr 
aelodaeth.

 

49/20 Adroddiad Cydymffurfiaeth Safonau Iaith Cymraeg 

Ailymunodd Mr A Edwards â’r cyfarfod yn ystod yr eitem hon.
 
Cyflwynodd Swyddog y Gymraeg adroddiad ar gydymffurfiad yr Awdurdod â Safonau’r 
Gymraeg gan osod y mater yng nghyd-destun ffrydiau gwaith eraill y Gymraeg.
 
Cydnabu Hyrwyddwr y Gymraeg y gwaith a wnaed i gydymffurfio ac amlygodd y 
pwysigrwydd o gael y staff a’r aelodau i siarad rhywfaint o Gymraeg a deall diwylliant a 
hanes y wlad.
 
Cyfeiriodd un o’r aelodau at y Safonau mewn perthynas â chyfarfodydd gan ymholi 
ynghylch rôl yr aelodau. Ymatebodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd fod yr 
Awdurdod wedi cytuno ar safonau ei gyfarfodydd mewnol gyda Chomisiynydd y Gymraeg 
a’i fod yn ymholi pa un oedd dewis iaith yr aelodau wrth eu penodi. Roedd hi hefyd wedi 
gweithio gyda Llywodraeth Cymru i wneud y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer un o’r ddau 
aelod a benodwyd yn ddiweddar.
 
Cyfeiriodd un o’r aelodau at waith Gweithgor y Gymraeg ond dywedodd y dylai swydd 
Swyddog y Gymraeg fod yn un llawn-amser mewn gwirionedd. Tra oedd e’n hapus i siarad 
Saesneg mewn cyfarfodydd, gofynnai am barch tuag at y Gymraeg.
 



Brecon Beacons National Park
Awdurdod y Parc Cenedlaethol 6 Dydd Gwener, 26 Mehefin 2020

Mewn ymateb i gwestiwn am siaradwyr Cymraeg yn gwylio’r gwe-ddarllediadau, nododd 
swyddogion y byddai darparu cyfieithu ar-y-pryd yn gofyn am adnoddau sylweddol o ran 
arian a staff. Nid oedd Safonau’r Gymraeg yn disgwyl hyn ar gyfer cyfarfodydd yr 
Awdurdod, ond byddai’r Awdurdod yn darparu cyfieithiad pe bai aelod o’r gymuned yn 
dymuno annerch y cyfarfod yn Gymraeg. Cytunwyd y byddai Gweithgor y Gymraeg yn 
trafod y materion hyn.
 
Mynegodd un o’r aelodau ei werthfawrogiad o’r gefnogaeth a roddwyd i’r Gymraeg a 
ddylai fod, yn ei farn ef, yn rhesymol, yn gymesur, ac yn addas i ymgysylltu â rhanddeiliaid.
 
Awgrymwyd y dylid ystyried y materion hyn yng Nghynllun Corfforaethol 2021/22. 
Mynegodd nifer o aelodau ddiddordeb yn y modiwlau dysgu ar-lein.

 

PENDERFYNWYD:
 
a)   cadarnhau’r Adroddiad Cydymffurfio Blynyddol cyn 

iddo gael ei gyhoeddi ar wefan yr Awdurdod;
 

b)   cydnabod y gwaith sydd wedi, ac sy’n cael ei wneud, 
gan Swyddogion mewn perthynas â Safonau’r 
Gymraeg a’r ffaith fod yr Awdurdod yn gyfreithiol 
rwymedig i gydymffurfio â nhw;

 
c)    nodi’r cyflawniadau a amlygwyd ar frig yr Adroddiad 

Cydymffurfiaeth a’r ffaith fod Strategaeth Hyrwyddo a 
Strategaeth Cymraeg yn y Gweithle yn cael eu drafftio 
ar hyn o bryd.

 

50/20 Adroddiadau Aelodau 

Tynnodd y Cyng J Evans sylw’r aelodau at yr Ymgyrch Siopau Lleol sy’n cael ei rhedeg ar 
hyn o bryd gan Gyngor Sir Powys, a oedd yn annog pobl i siopa’n lleol er mwyn cydnabod 
y siopau hynny fu’n cefnogi cymunedau lleol yn ystod y cyfnod clo COVID-19.

51/20 Rhoddion a Lletygarwch 

Ni ddaeth unrhyw ddatganiadau i law.

52/20 Mynediad i Wybodaeth 

PENDERFYNWYD: gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod 
wrth ystyried eitem 14 yn unol ag adran 100A o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972, fel y’i diwygiwyd, ar y sail ei bod yn 
cynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig yn ôl pob tebyg fel y’i 
diffinnir ym mharagraffau 12, 13 ac 17 o Atodlen 12A i Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972.

 

53/20 Diweddariad Mehefin 2020 ar Reoli Ffiniau Gradd Foel 
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Cafodd yr aelodau ddiweddariad ar y mater oedd yn ymwneud â Ffiniau Foel Deg. 
Nodwyd bod Cooke & Arkwright wedi paratoi Adroddiad ar Atebolrwydd Asedau a bod 
angen i’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu ei adolygu.
 

54/20 Unrhyw Fater Arall 

Signed as a correct record
Chairman of the Awdurdod y Parc Cenedlaethol
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