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COFNODION AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG 
AWDURDOD Y PARC CENEDLAETHOL A GYNHALIWYD YN VIRTUAL 

MEETING AR DYDD LLUN, 21AIN MEHEFIN, 2021

YN BRESENNOL:

Powys

Cyng Ratcliffe (Chair), Cyng M Jones, Cyng E Roderick ac Cyng McIntosh

Sir Fynwy

Sir Gaerfyrddin

Cyng A James

Merthyr Tudful

Rhondda Cynon Taf

Cyng G Thomas

Aelodau wedi eu penodi gan Lywodraeth Cymru

Mr Christopher Coppock, Mr James Marsden, Liz Davis, Canon Aled Edwards, Sue Holden ac Mr 
Julian Stedman

Yn bresennol

Stephanie Evans, Transition Director
Sean O'Connor, Monitoring Officer
Elaine Standen, Finance Manager
Julia Gruffydd, Democratic Services Manager

Ymddiheuriadau
Cyng McNicholas, Cyng A Webb, Cyng Amos ac Cyng Williams

79/21 Gohebiaeth 

Agorodd y Cadeirydd y cyfarfod a nodi ymddiheuriadau.

80/21 Datganiadau o Ddiddordeb 
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Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau buddiant.

81/21 Cofnodion 

PENDERFYNWYD:
 
a) Cymeradwyo cofnodion Awdurdod y Parc Cenedlaethol (EGM) - 14 Mai 
2021 ac awdurdodi'r Cadeirydd i'w llofnodi fel cofnod cywir;
b) Cymeradwyo cofnodion Awdurdod y Parc Cenedlaethol a gynhaliwyd ar 28 
Mai 2021 ac awdurdodi'r Cadeirydd i'w llofnodi fel cofnod cywir.

82/21 Siarad Cyhoeddus 

Ni chafwyd unrhyw geisiadau i siarad.

83/21 Cyhoeddiadau'r Cadeirydd 

Dywedodd y Cadeirydd wrth yr aelodau bod cyfweliadau wedi'u cynnal ar 18 Mehefin ar 
gyfer swydd Swyddog Monitro / Cyfreithiwr / Swyddog Diogelu Data ac y byddai 
penderfyniad yn cael ei wneud yn fuan. Cyfeiriodd at ddatganiad newid hinsawdd Parciau 
Cenedlaethol y DU a gytunwyd yn Fforwm y Cadeiryddion diweddar. Nodwyd bod yr 
Awdurdod eisoes wedi cytuno ar ei ddatganiad sefyllfa newid hinsawdd ei hun ond roedd 
y Cadeirydd yn gobeithio y gallai dogfen y DU gryfhau hyn.

84/21 Cyhoeddiadau Cyfarwyddwraig Trawsnewidiad 

Diweddarodd y Cyfarwyddwr Pontio aelodau ar nifer o ffrydiau gwaith cyfredol.

85/21 Adroddiad Rheoli Trysorlys Cod Darbodus a Chymeradwyaethau Benthyca ar 
gyfer 2021/22 

Ystyriodd yr aelodau adroddiad gan y Rheolwr Cyllid mewn perthynas â therfynau 
benthyca.
 
PENDERFYNWYD: Bod yr Awdurdod yn parhau â'r trefniadau presennol 
mewn perthynas â therfynau benthyca gweithredol ac awdurdodedig a Rheoli'r 
Trysorlys ar gyfer 2021/22.

86/21 Cylch gwaith y Fforwm Polisi 

Ystyriodd yr aelodau opsiynau ar gyfer rolau aelodau a swyddogion wrth ddatblygu polisi'r 
Parc Cenedlaethol.
 
Wrth drafod, pwysleisiwyd pwysigrwydd y panel rhanddeiliaid, yn ogystal â'r angen am 
gylch gorchwyl clir ar gyfer pob grŵp. Cyfeiriodd y Cyfarwyddwr Pontio at Gynulliadau 
Dinasyddion a oedd yn rhan o'r broses o ddatblygu polisi. Roedd cefnogaeth gyffredinol i'r 
Fforwm Polisi fel ffordd o ddadlau o ansawdd uchel, gyda siaradwyr gwadd yn darparu 
cyflwyniadau cywir a chytbwys, gan roi cyfle i aelodau ddysgu yn ogystal â gwneud 
penderfyniadau gwell. Nodwyd cyflawniadau'r Fforwm. Gwnaed cais i osgoi biwrocratiaeth 
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ac i beidio ag ychwanegu at lwyth gwaith swyddogion. Dywedodd y Dirprwy Gadeirydd 
fod papurau i'w dwyn i gyfarfod yr Awdurdod ar 5 Gorffennaf yn ceisio egluro rolau cyrff 
llywodraethu.
 
Croesawyd rôl y Panel Rhanddeiliaid wrth graffu yn ogystal ag ymgysylltu.
 
PENDERFYNWYD:
 
a) Mabwysiadir rôl a chylch gwaith y gwahanol weithgorau gan gynnwys y 
Fforwm Polisi fel yr amlinellir yn 1.2 ar gyfer datblygu polisi'r Parc 
Cenedlaethol.
 
b) Mabwysiadir map ffordd y gweithgor / pwyllgor arfaethedig fel yr 
amlinellwyd yn1.2.2 ar gyfer datblygu polisi'r Parc Cenedlaethol.
 
 
c) Ail-lunio'r Cylch Gorchwyl ar gyfer y Fforwm Polisi a Grŵp Rheoli'r Rhaglen 
Bolisi yn unol â 1.2.

87/21 Ffosffadau: Y sefyllfa bresennol a'r camau nesaf a awgrymir 

Derbyniodd yr aelodau adroddiad yn amlinellu effaith y mater ffosffad a sut y gallai'r 
Awdurdod wneud y mwyaf o'i ymdrechion trwy ei swyddogaeth reoleiddio a gorfodi ei 
hun, ond hefyd fel dylanwadwr a galluogwr. Croesawodd yr aelodau hwn fel adroddiad clir 
a defnyddiol a llongyfarch yr holl gyfranwyr.
 
Amlygwyd yr effaith ar gapasiti, yn ogystal â'r effaith ar y gwasanaeth cynllunio a defnydd 
tir, a'r heriau wrth fonitro'r sefyllfa. Byddai effaith hefyd ar dwristiaeth. Byddai'r materion 
hyn yn flaenoriaeth i'r Rheolwr Materion Cyhoeddus newydd.
 
Adroddodd aelod ar lythyr yr oedd wedi'i anfon at Adnoddau Naturiol Cymru yn gofyn 
am ragor o wybodaeth am y ffynhonnell, y byddai'n ei rhannu gyda'r aelodau. Roedd 
gwybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gan aelod arall wedi'i hanfon at aelodau cyn y 
cyfarfod ond nid oedd y ffynhonnell wedi'i gwirio eto. Cwestiynodd yr aelod gywirdeb a 
thuedd honedig rhai adroddiadau gerbron yr Awdurdod, a gwrthbrofwyd yn gryf gan yr 
aelodau.
 
PENDERFYNWYD: Bod yr adroddiad yn cael ei nodi a bod diweddariadau 
rheolaidd ar gamau a gymerir gan APC yn cael eu dwyn i'r Aelodau fel eitem 
sefydlog, gan gynnwys gwybodaeth am:
 
a) Sefydlu bwrdd a dalgylch dalgylch dalgylch Afon Wysg.
b) Gweithgaredd Bwrdd Cynllun Rheoli Maetholion Afon Gwy, y Grŵp Cyngor 
Technegol a'r bartneriaeth dalgylch.
c) Gwaith bwrdd goruchwylio LlC ac is-grŵp cynllunio.
d) Ein gweithredoedd fel ‘awdurdod cymwys’; gan gynnwys sefydlu protocol a 
gweithdrefnau ar gyfer Asesu Rheoliadau Cynefinoedd ar draws holl 
weithgareddau Awdurdod y Parc Cenedlaethol.
e) Ystadegau cynllunio.
f) Rheoli asedau, gan gynnwys Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol.
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g) Gweithgaredd cyfathrebu, addysg a chynnwys.

88/21 Cynllun Gweithredu Amgylchedd Hanesyddol - Diweddariad cynllun prosiect 

Yn absenoldeb y Swyddog Treftadaeth, cyflwynodd y Rheolwr Strategaeth a Pholisi 
ddiweddariad ar y Cynllun Gweithredu Amgylchedd Hanesyddol (HEAP) ac amlinellodd 
rai newidiadau i'r amserlen a'r llywodraethu.
 
Gofynnodd yr Hyrwyddwr Treftadaeth i ddiolch gael ei gyfleu i'r Swyddog Treftadaeth a 
oedd wedi gyrru'r gwaith y tu ôl i'r gwaith sylweddol a gyflawnwyd hyd yma. Adroddodd 
ar ymrwymiad a brwdfrydedd y Bartneriaeth Amgylchedd Hanesyddol.
 
Gwnaed y pwynt mewn perthynas â pharagraff 2.1 Cynllun Prosiect HEAP, er ei fod yn 
gydweithrediad, yr Awdurdod oedd yn gyfrifol yn y pen draw am y strategaeth a'i 
chyflawni; cytunodd swyddogion â hyn. Mynegwyd barn, pe bai gwrthdaro, y dylai'r 
Cadeirydd ddatrys yn hytrach na'r Swyddog Monitro.
 
PENDERFYNWYD: Nodi'r adroddiad.

89/21 Adroddiad Ystafell Gyflog 

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid adroddiad er gwybodaeth, y gofynnwyd amdano yng 
nghyfarfod diwethaf yr Awdurdod. Nododd yr aelodau y diweddariad ar y gyllideb gyflog o 
ganlyniad i newidiadau staff, a'r swm sy'n weddill.
 
PENDERFYNWYD: Nodi'r adroddiad.

90/21 Cofrestr risg 

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Pontio Gofrestr Risg yr Awdurdod, a oedd yn gais y Dirprwy 
Gadeirydd. Dywedodd fod hwn yn un o'r meysydd sy'n cael eu hadolygu gan yr 
ymgynghorydd sy'n gweithio gyda'r Awdurdod ar hyn o bryd, a chadarnhaodd, er bod 
swyddogion yn adolygu risgiau, eu bod yn ymwybodol bod angen cryfhau'r system.
 
Dywedodd y Dirprwy Gadeirydd fod angen cymhwyso rhai meysydd arfer da ond ei bod 
yn hapus i aros i'r ymgynghorydd adrodd yn ôl. Gwnaed y pwynt bod angen cofnodi 
risgiau ychwanegol, megis newid yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth, a hefyd y dylai fod gan 
bob risg berchennog a'i adlewyrchu mewn adolygiadau rheoli perfformiad. Nodwyd 
pwysigrwydd gallu aelodau i herio trwy'r system RAG.
 
Gadawodd y Cynghorwyr J Hill a minnau McIntosh y cyfarfod ar y pwynt hwn.
 
PENDERFYNWYD: Nodi'r adroddiad.

91/21 Adroddiadau Aelodau 

Adroddodd yr Hyrwyddwr Tirwedd a Bioamrywiaeth ar adroddiad trydydd parti a gafodd 
am dyfu glaswelltir a chynefin lled-naturiol yr oedd wedi ymweld ag ef ac adrodd yn ôl i 
swyddogion yr Awdurdod, Adnoddau Naturiol Cymru a Dwr Cymru Welsh Water.
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Mynychodd gyfarfod hefyd i drafod ffosffadau a chynllunio trawsffiniol yn nalgylch ACA 
Gwy.

92/21 Rhoddion a Lletygarwch 

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau.

93/21 Unrhyw Fater Arall 

Nid oedd unrhyw fusnes pellach.

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


