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

MEETING AR DYDD LLUN, 5ED GORFFENNAF, 2021

YN BRESENNOL:

Powys

Cyng Ratcliffe (Chair), Cyng M Jones, Cyng E Roderick, Cyng McNicholas 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 (Deputy Chair), Canon Aled Edwards, Sue 
Holden ac Mr Julian Stedman

Yn bresennol

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

Ymddiheuriadau
Cyng A Webb ac Cyng Amos

94/21 Gohebiaeth 

Nodwyd ymddiheuriadau. Parhaodd swyddogion i fynd i'r afael â materion cysylltedd ar 
gyfer yr aelod newydd, y Cynghorydd Julian Amos.

95/21 Datganiadau o Ddiddordeb 
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Ni wnaed unrhyw ddatganiadau buddiant.

96/21 Siarad Cyhoeddus 

Ni chafwyd unrhyw geisiadau i siarad.

97/21 Cyhoeddiadau'r Cadeirydd 

Nid oedd gan y Cadeirydd unrhyw gyhoeddiadau i'w gwneud.

98/21 Cyhoeddiadau Cyfarwyddwr Pontio 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Pontio fod Syr David Henshaw (Cadeirydd, Adnoddau 
Naturiol Cymru) wedi derbyn gwahoddiad i annerch aelodau ar fater ffosffadau.
 
Cyflwynodd ddau aelod newydd o staff: Marc Ronan (Cyfreithiwr, Swyddog Monitro a 
Swyddog Diogelu Data) a Jodie Bond (Rheolwr Materion Cyhoeddus). Anerchodd y ddau 
swyddog y cyfarfod yn fyr.

99/21 Diffiniad o Gyrff Llywodraethu Awdurdodau 

Ystyriodd yr aelodau gynigion i egluro'r diffiniad o bwyllgorau, grwpiau a fforymau'r 
Awdurdod, a gofynnwyd iddynt gytuno ar ddull o benodi Aelodau i grwpiau. Nid oedd 
grwpiau allanol yn cynnwys rhanddeiliaid yn rhan o'r adroddiad hwn.
 
Dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi gwrthod cais i dynnu eitemau 6 a 7 yn ôl ond 
cynigiodd adael i'r holl aelodau drafod y materion.
 
Mynegwyd pryder ynghylch amseriad yr adroddiad hwn a'r ffaith nad oedd y Gweithgor 
Llywodraethu a Datblygu Aelodau wedi cael cyfle i roi eu barn cyn y cyfarfod hwn. 
Nodwyd hefyd bod y gweithgor i gwrdd ar 9 Gorffennaf i drafod rolau a chyfrifoldebau 
aelodau mewn perthynas â chynllun gweithredu Archwilio Cymru.
 
Cafwyd dadl lawn ar rinweddau penodi i grwpiau trwy'r balans 2: 1 sy'n ofynnol ar gyfer 
pwyllgorau neu drwy hunan-enwebu, a theimlwyd na ddylid gosod unrhyw derfyn ar nifer 
y grwpiau y gallai aelod eistedd arnynt. er mwyn annog sgiliau a phrofiad i gael eu 
defnyddio'n helaeth. Roedd cefnogaeth i'r farn, os oedd gan aelod ddiddordeb a bod 
ganddo'r amser, yna dylent allu ymuno â grŵp. Gwnaed y pwynt y byddai aelodau nad 
ydynt ar grŵp penodol yn dal i gael cyfle i wneud sylwadau pan drafodwyd y mater yng 
nghyfarfod yr Awdurdod.
 
Ymunodd y Cynghorydd S McNicholas â'r cyfarfod a chadarnhaodd nad oedd ganddi 
unrhyw ddatganiadau buddiant.
 
Roedd cyfeiriadau at y papur yn eitem 7 ar yr agenda a mynegwyd barn nad oedd y 
gweithgorau wedi cyfarfod yn rheolaidd, neu o gwbl mewn rhai achosion. Mewn ymateb i 
sylw bod swyddogion yn penderfynu pryd yr oeddent am gynnwys aelodau, dywedodd y 
Cyfarwyddwr Pontio y byddai'r Prif Weithredwr newydd, heb amheuaeth, yn cymryd barn 



Brecon Beacons National Park
Awdurdod y Parc Cenedlaethol 3 Dydd Llun, 5 Gorffennaf 2021

ar y ffordd orau o gyflawni'r weledigaeth a pha strwythurau oedd eu hangen, a oedd yn 
fater gweithredol.
 
Dywedodd y Cadeirydd fod swyddogion yn ddidwyll wedi dod â'r papur ond ei fod bellach 
yn tynnu'r papur yn ôl a gofynnodd i'r Gweithgor Llywodraethu a Datblygu Aelodau 
ystyried y materion. Pwysleisiodd na fyddai hyn ar unwaith.

100/21 Diwygiadau arfaethedig i'r Cylch Gorchwyl a'r Cynllun Dirprwyo 

Ystyriodd yr aelodau argymhellion i adolygu statws rhai cyrff llywodraethu a chynigiwyd 
newidiadau i'r cylch gorchwyl.
 
Cynigiodd y Cadeirydd hepgor argymhelliad (a) o'r ddadl.
 
Bu peth trafodaeth am y cylch gorchwyl drafft ar gyfer y Grŵp Rheoli Rhaglenni Polisi a 
mynegwyd barn na ddylid ei gyfyngu i dri aelod. Dywedodd y Cyfarwyddwr Pontio mai 
grŵp cyflawni oedd hwn yn hytrach na chyfle i ddatblygu polisi, sef cylch gwaith y Fforwm 
Polisi. Er bod barn aelodau’n cael ei gwerthfawrogi roedd angen cael cydbwysedd rhwng 
gweithredol a strategol.
 
Gwnaed y pwynt na ddylai logisteg ddod i mewn iddo nawr y gallai cyfarfodydd gael eu 
cynnal fwy neu lai, ac roedd hyn yn galluogi mwy o aelodau i gymryd rhan heb fod angen 
teithio.
 
PENDERFYNWYD:
 
a) Cymeradwyo newid i gylch gorchwyl y Pwyllgor Penodiadau fel y nodir ym mharagraff 
1.2.3;
 
b) Cymeradwyo'r cylch gorchwyl ar gyfer y Grŵp Rhaglen Bolisi yn amodol ar ddiwygio'r 
cyfansoddiad i hyd at chwe aelod, a dileu'r gofyniad am gydbwysedd 2: 1 rhwng aelodau a 
benodir gan awdurdod lleol ac aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru.

101/21 Proposed amendment to Standing Order 8.9 

Cynigiodd y Swyddog Monitro newid i Reol Sefydlog 8.9 i egluro'r weithdrefn bleidleisio.
 
Holodd aelod yr ymadrodd ‘pleidlais ysgrifenedig’ o ystyried y ffaith nad oedd cyfarfodydd 
rhithwir yn galluogi hyn. Cytunodd y Swyddog y byddai disodli hyn â ‘pleidlais gudd’ yn 
ymdrin â hyn. Dywedodd fod y Rheol Sefydlog yn cynnwys cyfarfodydd rhithwir a fyddai 
beth bynnag yn drech na 8.9.
 
PENDERFYNWYD: Diwygio Rheol Sefydlog 8.9 i ddarllen: “os derbynnir mwy nag un 
enwebiad ar gyfer unrhyw rôl benodol yna bydd y rôl yn cael ei hethol gan yr ymgeisydd 
sy'n Aelod sy'n derbyn y nifer uchaf o bleidleisiau o blaid. Rhaid pleidleisio trwy bleidlais 
gudd. Lle nad oes yr un ymgeisydd Aelod yn dal y nifer uchaf o bleidleisiau o blaid, yna 
bydd yr ymgeisydd sy'n Aelod sydd â'r nifer isaf o bleidleisiau yn cael ei symud nes bod un 
o'r ymgeiswyr sy'n aelodau wedi derbyn y nifer uchaf o bleidleisiau a fwriwyd.

102/21 Adroddiadau Aelodau 
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Nododd yr aelodau adroddiad byr gan yr Hyrwyddwr Aelod Tirwedd a Bioamrywiaeth a 
gyhoeddwyd yn y llyfrgell.

103/21 Rhoddion a Lletygarwch 

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau.

104/21 Unrhyw Fater Arall 

Ni thrafodwyd unrhyw fusnes pellach.

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


