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

ROOM, PLAS Y FFYNNON, CAMBRIAN WAY, BRECON LD3 7HP AR DYDD 
GWENER, 26AIN TACHWEDD, 2021

YN BRESENNOL:

Powys

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

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

Catherine Mealing-Jones, Chief Executive
Marc Ronan, Solicitor & Monitoring Officer
Julia Gruffydd, Democratic Services Manager

Ymddiheuriadau
Cyng A Webb
Elaine Standen (Finance Manager)

153/21 Gohebiaeth 

Estynnodd y Cadeirydd groeso i aelod newydd o’r Awdurdod, sef y Cynghorydd Jeremy 
Davies (a benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful).
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Nodwyd yr ymddiheuriadau.
 

154/21 Datgan buddiannau 

Datganodd Mr C Coppock, S Holden a Mr J Stedman fuddiannau personol nad oeddent yn 
rhagfarnus yn eitem 11, Polisi Gwirfoddolwyr, oherwydd eu bod yn wirfoddolwyr ar hyn o 
bryd.
 
Datganodd y Cynghorydd G Thomas fuddiant personol nad oedd yn rhagfarnus yn eitem 
11, Polisi Gwirfoddolwyr, oherwydd bod aelod o’r teulu yn wirfoddolwr ar hyn o bryd.
 
Er bod gan bob un o’r aelodau fuddiant personol a rhagfarnus yn eitem 8 (Adroddiad 
Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol), dywedodd y Swyddog 
Monitro nad oedd yr eitem hon yn gofyn am benderfyniad.
 

155/21 Cofnodion 

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo’r cofnodion canlynol ac 
awdurdodi’r Cadeirydd i’w llofnodi fel cofnod cywir:  

            Yr Awdurdod Parc Cenedlaethol – Cyfarfod 24 Medi 
2021 

            Yr Awdurdod Parc Cenedlaethol – Cyfarfod 
Cyffredinol Eithriadol 19 Hydref 2021

 
PENDERFYNWYD: Cydnabod cofnodion cyfarfod y 
Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar 23 Gorffennaf 2021
 

Gofynnodd un o’r aelodau nifer o gwestiynau a oedd yn codi o gofnodion y Pwyllgor 
Archwilio a Chraffu, a dywedodd y Cadeirydd y byddai’n ymdrin â nhw dan Unrhyw Fater 
Arall.
 

156/21 Cynllun siarad yn gyhoeddus 

Nid oedd unrhyw geisiadau i siarad wedi dod i law.
 

157/21 Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 

Gofynnodd y Cadeirydd i bawb fyfyrio am eiliad ynghylch bywyd Howard Barrett a oedd 
yn gyn-aelod o’r Awdurdod ac a oedd wedi marw’n ddiweddar.
 
Soniodd am amryw gyfarfodydd yr oedd wedi’u mynychu ar ran yr Awdurdod a 
llongyfarchodd Kevin Booker, un o’r swyddogion, ar ennill dwy wobr yn ddiweddar am 
reoli fflyd.
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Adroddodd yr Is-gadeirydd ynghylch digwyddiad diweddar a oedd wedi’i galluogi i 
gyflwyno’r Prif Weithredwr i bobl allweddol.
 

158/21 Cyhoeddiadau’r Prif Weithredwr 

Diolchodd y Prif Weithredwr i’r aelodau a’r swyddogion am gyfrannu at ymgysylltu â’r 
cyhoedd yn ystod y broses a oedd yn ymwneud â Chynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol. 
Rhoddodd y wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am y broses o recriwtio cyfarwyddwyr, a 
chawsant eu hatgoffa ganddi y byddai’n cyflwyno argymhellion allweddol i’r Awdurdod ar 
14 Rhagfyr ynghylch y Cynllun Dirprwyo a gweithgorau.
 
Soniodd am gyfarfodydd a digwyddiadau diweddar yr oedd wedi’u mynychu.
 

159/21 Cymeradwyo Datganiad o Gyfrifon archwiliedig 2020/21 

Nid oedd y Rheolwr Cyllid yn gallu ymuno â’r cyfarfod oherwydd problemau cysylltu â’r 
we yn ei lleoliad anghysbell.
 
Cyflwynodd Mark Jones o Archwilio Cymru y Datganiad o Gyfrifon archwiliedig a 
thynnodd sylw at rai manylion, gan gynnwys rhai problemau ynghylch trafodion partïon 
cysylltiedig, Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y byddai hynny’n cael ei wella yn y dyfodol.
 
Wrth ymateb i gwestiwn ynghylch pam nad oedd unrhyw ffocws ar ddeilliannau, 
dywedodd Mr Jones mai diben y cyfrifon oedd cyflwyno cofnod gwir, teg a chywir er 
mwyn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol, ac nad oedd adolygu deilliannau’n rhan o 
rychwant y gwaith. Awgrymodd mai’r archwiliad o berfformiad oedd y dull perthnasol o 
asesu deilliannau.
 
Ymatebodd y Prif Weithredwr i nifer o bwyntiau a wnaed ynghylch Partneriaeth Defnydd 
Tir y Mynyddoedd Duon, gwelliannau yn y Ganolfan Ymwelwyr, a’r Gronfa Datblygu 
Cynaliadwy. O safbwynt y Gronfa Datblygu Cynaliadwy, awgrymodd un o’r aelodau newid 
bach. Dywedodd Mr Jones na allent newid y cyfrifon yn y cyfarfod hwn a bod angen 
trafodaeth bellach â’r swyddogion. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod y swyddogion yn 
fodlon â’r modd yr oedd cyllid wedi’i ddosbarthu a bod yr archwilwyr wedi cytuno â 
hynny. Yn ogystal, cadarnhaodd Cadeirydd y Gronfa Datblygu Cynaliadwy fod y pwyllgor 
yn fodlon â hynny.
 

PENDERFYNWYD:
 

a)   Cymeradwyo Datganiad o Gyfrifon yr Awdurdod ar 
gyfer blwyddyn ariannol 2020/21 a gofyn i’r Cadeirydd 
a’r Swyddog Adran 151 eu llofnodi yn amodol ar un 
newid i baragraff 24.5 lle dylid dileu’r testun sydd yn y 
frawddeg ar ôl ‘grant scheme’;

 
b)   Os nad yw’r swyddogion ac Archwilio Cymru yn cytuno 

â’r newid hwn, y dylid cymeradwyo’r Datganiad o 
Gyfrifon fel y cafodd ei gyflwyno i’r Awdurdod;
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c)    Cydnabod Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol.

 

160/21 Adroddiad Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ar 
gyfer 2022-23 

Nododd yr aelodau y cynigion ynghylch lwfansau ar gyfer 2022/23. Nododd un o’r aelodau 
ei fod yn teimlo nad oedd y gydnabyddiaeth ariannol yn adlewyrchu’r amser a gaiff ei 
dreulio ar fusnes yr Awdurdod.
 

PENDERFYNWYD:
 
a)      Na ddylid anfon unrhyw ymateb corfforaethol i Banel 

Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 
ynglŷn â’i adroddiad drafft ar gyfer 2022/23;
 

b)     Nodi y gall aelodau unigol ymateb yn uniongyrchol i’r 
Panel os ydynt yn dymuno.

 

161/21 Newidiadau i aelodaeth pwyllgorau 

PENDERFYNWYD:
 
a)    Penodi’r Cynghorydd J Davies i’r Pwyllgor Archwilio a 

Chraffu nes y byddai’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 
nesaf yn cael ei gynnal;

b)    Y dylai’r Cadeirydd drafod y lle gwag ar Bwyllgor y 
Gronfa Datblygu Cynaliadwy â’r aelodau newydd, sef y 
Cynghorydd G Williams a’r Cynghorydd K Lewis;

c)    Penodi’r Hyrwyddwr Cysgodol presennol, sef y 
Cynghorydd G Thomas, yn Hyrwyddwr Datblygu 
Economaidd Cynaliadwy nes y byddai’r Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol nesaf yn cael ei gynnal.

 

162/21 Cymeradwyo Cynllun Tref Aberhonddu 

Cafodd yr aelodau ddrafft terfynol Cynllun Tref Aberhonddu, gyda chymorth Gareth Ellis, 
Cadeirydd Grŵp Llywio Cynllun Tref Aberhonddu, a amlinellodd y broses ac a ddiolchodd 
i swyddogion y Parc am eu cymorth ar hyd y daith.
 
Gwnaeth yr aelodau ganmol y cynllun a thynnu sylw at ambell faes lle byddent wedi hoffi 
gweld mwy o ffocws – meysydd a oedd yn cynnwys y dreftadaeth adeiledig a 
rhywogaethau a warchodir. Dywedodd y swyddogion mai cynllun y dref oedd hwn, a oedd 
yn cynnwys y materion a oedd bwysicaf i’r dref, a chadarnhaodd Mr Ellis eu bod wedi 
ymatal rhag cynnwys meysydd yr oedd gan gyrff eraill gyfrifoldeb statudol amdanynt.
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PENDERFYNWYD: Cymeradwyo Cynllun Tref 
Aberhonddu fel Canllaw Cynllunio Atodol.
 

Gadawodd S Holden y cyfarfod.

163/21 Polisi Gwirfoddolwyr 

Datganodd Mr C Coppock, S Holden a Mr J Stedman fuddiannau personol nad oeddent yn 
rhagfarnus yn yr eitem hon, oherwydd eu bod yn wirfoddolwyr ar hyn o bryd.
 
Datganodd y Cynghorydd G Thomas fuddiant personol nad oedd yn rhagfarnus yn yr 
eitem, oherwydd bod aelod o’r teulu yn wirfoddolwr ar hyn o bryd.
 
Cyflwynodd y Cydlynydd Gwirfoddolwyr gopi drafft o’r Polisi Gwirfoddolwyr. Eglurodd y 
cyd-destun strategol yn ogystal â’r angen i ddarparu cymorth ar gyfer y nifer fawr o 
wirfoddolwyr rheolaidd sy’n gweithio yn y Parc.
 
Croesawodd yr aelodau y polisi. Awgrymwyd y byddai cynnal cyfarfod bob chwarter yn 
ffordd ddefnyddiol o osgoi ymdeimlad o arwahanrwydd ymhlith gwirfoddolwyr. At hynny, 
gofynnwyd i’r swyddog ymchwilio i’r posibilrwydd o gynyddu’r gyfradd a delir am bob 
milltir i 45c y filltir, ac adolygu’r canllawiau sy’n nodi na ddylid hawlio ar gyfer milltiroedd a 
gaiff eu teithio y tu allan i ffin y Parc. Cadarnhaodd ei bod yn ymwybodol o’r system 
credyd amser ond bod nifer y mannau lleol lle gellir defnyddio credyd o’r fath yn 
gyfyngedig. Cadarnhaodd hefyd y byddai’r ddogfen yn cael ei chyfieithu ar ôl iddi gael ei 
chymeradwyo.
 

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo’r Polisi Gwirfoddolwyr 
i’w ddefnyddio gan yr Awdurdod.

 

164/21 Adroddiadau gan yr aelodau 

Gofynnodd y Cadeirydd i’r aelodau nodi dau adroddiad a oedd ar yr agenda, sef 
adroddiadau gan yr Is-gadeirydd a’r Hyrwyddwr Bioamrywiaeth a’r Dirwedd.
 
Adroddodd y Cynghorydd E Roderick ynghylch Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru, 
yr oedd wedi’i wahodd i fynd iddi i gynrychioli’r Awdurdod a Chyngor Sir Powys. 
Diolchodd i’r Awdurdod am noddi’r Gadair drwy’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy. 
Pwysleisiodd rôl hollbwysig y Clybiau Ffermwyr Ifanc o safbwynt cynnal traddodiadau 
amaethyddol. Ategodd y Cynghorydd James y sylwadau hyn. 
 

165/21 Rhoddion a lletygarwch 

Cadarnhaodd yr Is-gadeirydd ei bod wedi cofnodi lletygarwch drwy Modern.gov ar y 
wefan.
 

166/21 Unrhyw fater arall 
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Ymholiadau a oedd yn codi o gofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a 
Chraffu ar 23 Gorffennaf 2021
 
Dywedodd y Swyddog Monitro y byddai angen i’r ymholiadau a wnaed yn gynharach yn yr 
agenda dan yr eitem Cofnodion gael eu cyfeirio at swyddfa’r Prif Weithredwr, oherwydd 
bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar 23 Gorffennaf 2021 wedi’u 
cymeradwyo eisoes gan y pwyllgor. Y dewis arall oedd cyflwyno cynnig a fyddai’n atal y 
Rheolau Sefydlog dros dro er mwyn caniatáu trafodaeth. Cadarnhaodd yr aelod y byddai’n 
codi’r mater gyda’r Prif Weithredwr ac yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Archwilio a 
Chraffu.
 

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


