
Brecon Beacons National Park
Awdurdod y Parc Cenedlaethol 1 Dydd Mawrth, 14 Rhagfyr 2021

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 
MAWRTH, 14EG RHAGFYR, 2021

YN BRESENNOL:

Powys

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

Sir Fynwy

Sir Gaerfyrddin

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 McNicholas, Cyng A Webb ac Cyng A James

167/21 Gohebiaeth 

Diolchodd y Cadeirydd i’r aelodau am fynychu’r cyfarfod ychwanegol hwn ar adeg mor 
brysur. Nododd yr ymddiheuriadau.
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168/21 Datgan buddiannau 

Ni chafodd unrhyw fuddiannau eu datgan.
 

169/21 Cynllun siarad yn gyhoeddus 

Nid oedd unrhyw geisiadau i siarad wedi dod i law.
 

170/21 Cynigion ynghylch y Cynllun Dirprwyo a Llywodraethu 

Rhoddodd y Prif Weithredwr gyflwyniad a oedd yn egluro’r rhesymeg dros y newidiadau a 
gynigir i’r Cynllun Dirprwyo ac yn egluro’r amserlen ar gyfer ymgynghori a phenderfynu. 
Dywedodd y byddai’r swyddogion yn cwrdd yn y Flwyddyn Newydd i adolygu rhai o’r 
cynigion.
 
Rhoddodd y Swyddog Monitro fanylion ychwanegol am y strwythur pwyllgorau a’r cynllun 
a gynigir.
 
Croesawodd yr aelodau yr amserlen ddiwygiedig a fyddai’n caniatáu amser i ystyried y 
cynigion yn iawn, ynghyd â’r uchelgais i symleiddio’r trefniadau llywodraethu. Er hynny, nid 
oeddent yn teimlo bod hynny wedi’i gyflawni yn hollol yn y cynllun drafft. Gwnaethant 
ofyn am eglurhad ynghylch sut yr oedd y Cynllun Dirprwyo presennol yn atal y Prif 
Weithredwr rhag cyflawni ei rôl.
 
Awgrymwyd mai dewis adolygu ei Gynllun Dirprwyo yr oedd yr Awdurdod wedi’i wneud, 
yn hytrach na’i fod wedi’i orfodi i wneud hynny gan adroddiad Archwilio Cymru a 
gyhoeddwyd ym mis Chwefror eleni.
 
Gwnaed sylwadau pellach ynghylch a oedd y cynllun a gynigir yn fodd i wneud y defnydd 
gorau posibl o sgiliau’r aelodau, ac a oedd yn gwaethygu’r problemau gyda’r gymhareb 2:1 
a oedd yn ofynnol ar gyfer pwyllgorau. Mynegwyd y farn hefyd na ddylai’r Prif Weithredwr 
gadeirio unrhyw fforwm, ac na ddylai hynny fod yn rhan o’r ymgynghoriad.
 

PENDERFYNWYD:
 
a) Nodi’r adroddiad a’r cyflwyniad; 
b) Cytuno â’r amserlen ar gyfer ymgynghori a 

chymeradwyo’r cynigion ynghylch y Cynllun Dirprwyo a 
llywodraethu.

 
 

171/21 Lleoedd gwag ar bwyllgorau a swyddi gwag â chyflogau uwch 

Bu’r aelodau yn ystyried cynigion i benodi Is-gadeirydd yr Awdurdod a llenwi lleoedd gwag 
ar bwyllgorau, yn dilyn yr ymddiswyddiadau a gafwyd yn ddiweddar.
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Dywedodd y Swyddog Monitro y byddai angen i’r Awdurdod atal y Rheolau Sefydlog dros 
dro pe bai’n dymuno ethol Cadeirydd o’r llawr yn hytrach na thrwy ddilyn y broses 
briodol. Cefnogwyd y bwriad i gynnal etholiad yn y cyfarfod hwn, o ystyried pwysigrwydd 
y rôl er mwyn cynorthwyo’r Cadeirydd, a nodwyd hefyd yr angen i benodi Is-gadeirydd i 
Gyd-bwyllgor Corfforedig.
 

PENDERFYNWYD: Atal Rheol Sefydlog 8 dros dro (sef 
paragraffau 8.1 i 8.5 gan gynnwys y paragraffau hynny) er 
mwyn gallu ethol Is-gadeirydd yr Awdurdod.

 
Gwnaed y pwynt bod angen i’r Awdurdod ystyried pa gymorth pellach y gallai ei roi i’r 
aelodau sy’n methu â chyflawni eu rôl.
 
Cafwyd un hunanenwebiad, gan y Canon A Edwards, a gyflwynodd achos dros ei ethol.
 

PENDERFYNWYD: 
 
a)    Penodi’r Canon A Edwards yn Is-gadeirydd yr 

Awdurdod nes y byddai’r Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol nesaf yn cael ei gynnal, a’i benodi hefyd i’r 
Pwyllgor Penodiadau, yn rhan o rôl yr Is-gadeirydd;

 
b)   Ymdrin â’r lle gwag sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer 

aelod a benodir gan Lywodraeth Cymru, pan fyddai 
cyfarfod nesaf yr Awdurdod yn cael ei gynnal;

 
c)    Penodi Mr J Stedman i’r Pwyllgor Safonau nes y 

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

 
ch) Bod penodi’r Canon A Edwards yn Is-gadeirydd yr 

Awdurdod yn creu lle gwag ar y Pwyllgor Archwilio a 
Chraffu, ac yr ymdrinnir â’r lle gwag hwnnw pan fyddai 
cyfarfod nesaf yr Awdurdod yn cael ei gynnal.

 

172/21 Cyd-bwyllgorau Corfforedig 

Bu’r aelodau yn ystyried argymhellion i benodi cynrychiolwyr i’r tri Chyd-bwyllgor 
Corfforedig, yn unol â’r Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig 2021 sy’n berthnasol i bob 
un o’r tri rhanbarth sy’n ymdrin â’r Parc Cenedlaethol.
 

PENDERFYNWYD: 
 
a) Cadarnhau’r penodiadau canlynol nes y byddai Cyfarfod 

Cyffredinol Blynyddol 2022 Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cael ei gynnal:

 i.   Penodi Cadeirydd yr Awdurdod yn aelod Bannau 
Brycheiniog o Gyd-bwyllgor Corfforedig y 
Canolbarth; 
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ii.   Penodi Is-gadeirydd yr Awdurdod yn aelod Bannau 
Brycheiniog o Gyd-bwyllgor Corfforedig y De-
orllewin; 

iii. Penodi Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio, Mynediad a 
Hawliau Tramwy yn aelod Bannau Brycheiniog o 
Gyd-bwyllgor Corfforedig y De-ddwyrain. 

b) Cadarnhau mai prif amcan aelod Bannau Brycheiniog o 
bob Cyd-bwyllgor Corfforedig yw ceisio cyflawni, yng 
nghyswllt Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 
ddibenion y Parc Cenedlaethol fel y cânt eu nodi yn 
‘Bannau’r Dyfodol’.

 

173/21 Unrhyw fater arall 

Nid oedd unrhyw fater arall. Cafodd yr aelodau eu hatgoffa gan y Cadeirydd y byddai’r 
cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar 23 Rhagfyr 2021 er mwyn gwneud penderfyniadau 
allweddol ynghylch recriwtio uwch-swyddogion.
 

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


