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

MEETING AR DYDD IAU, 20FED IONAWR, 2022

YN BRESENNOL:

Powys

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

Sir Fynwy

Sir Gaerfyrddin

Cyng A James

Merthyr Tudful

Cyng J Davies

Rhondda Cynon Taf

Cyng G Thomas

Aelodau wedi eu penodi gan Lywodraeth Cymru

Canon Aled Edwards (Deputy Chair), Liz Davis ac Mr Julian Stedman

Yn bresennol

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

Ymddiheuriadau
Cyng Williams, Cyng S Evans, Coppock, J Marsden ac S Holden

1/22 Gohebiaeth 

Diolchodd y Cadeirydd i’r aelodau a’r swyddogion am fynychu ar fyr rybudd, a nododd yr 
ymddiheuriadau.
 

2/22 Datgan buddiannau 
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Ni chafodd unrhyw fuddiannau eu datgan.
 

3/22 Cynllun siarad yn gyhoeddus 

Nid oedd unrhyw geisiadau i siarad wedi dod i law.
 

4/22 Swyddogaethau Cynllunio Strategol y Cyd-bwyllgorau Corfforedig – Gofynion 
o ran Cyllidebau 

Bu’r aelodau yn ystyried argymhellion i ddirprwyo cyfrifoldeb i gynrychiolwyr yr 
Awdurdod Parc Cenedlaethol ar y tri Chyd-bwyllgor Corfforedig er mwyn cytuno ar 
gyfraniad yr Awdurdod i’r swyddogaeth cynllunio strategol. Tynnwyd eu sylw at y trydydd 
argymhelliad ar ddiwedd yr adroddiad, a oedd wedi’i hepgor o’r crynodeb ar y dechrau ac 
a oedd yn amlygu’r angen i bwyso am gynnwys yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn y 
trefniadau archwilio a chraffu.
 
Rhoddodd cynrychiolwyr yr Awdurdod ar bob un o’r Cyd-bwyllgorau Corfforedig 
adborth cadarnhaol ynghylch eu cyfarfodydd cyntaf. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr na 
fyddai yna waith cynllunio strategol i fyfyrio yn ei gylch am beth amser, a fyddai’n rhoi 
amser i’r Awdurdod gyhoeddi ei Gynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol (Bannau’r Dyfodol). 
Nodwyd bod trafnidiaeth gynaliadwy, er nad oedd yn gyfrifoldeb i'r Awdurdod, yn 
berthnasol i rai o’i brosiectau ac mai’r gobaith oedd y byddai’r Awdurdod yn gallu bod yn 
rhan o unrhyw drafodaethau yn y dyfodol.
 

PENDERFYNWYD:
 
a)     Bod modd i’r tri aelod o Fannau Brycheiniog gytuno ar 

unrhyw amcangyfrif o’r swm y bydd Cyd-bwyllgor 
Corfforedig yn ei wario ar gyflawni ei swyddogaethau 
cynllunio strategol, a’r gyfran a fyddai’n daladwy gan yr 
Awdurdod Parc Cenedlaethol, a fydd yn swm hyd at a 
chan gynnwys y lefelau uchaf canlynol sy’n adlewyrchu, 
yn fras, faint o ddylanwad a fydd gan y Cyd-bwyllgor 
Corfforedig ar waith cynllunio strategol ar draws y 
Parc Cenedlaethol: £8,000. Cyd-bwyllgor Corfforedig y 
Canolbarth £1,000. Cyd-bwyllgor Corfforedig y De-
orllewin £1,000. Cyd-bwyllgor Corfforedig y De-
ddwyrain. 

 
b)     Os bydd angen addasu ein safbwynt ar frys, bod yr 

aelodau yn dirprwyo cyfrifoldeb am gytuno ar y 
trefniadau llywodraethu a’r trefniadau ariannol ar gyfer 
y Cyd-bwyllgor Corfforedig i’r Cadeirydd a’r Prif 
Weithredwr (a fydd yn ymgynghori ag eraill sy’n 
aelodau o’r Cyd-bwyllgorau Corfforedig) er mwyn ei 
gwneud yn bosibl i bob un o’r tri aelod o Fannau 
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Brycheiniog gymryd rhan yn y Cyd-bwyllgorau 
Corfforedig. 

 
c)      Bod yr aelodau’n cytuno y dylai’r swyddogion ac 

aelodau’r Awdurdod Parc Cenedlaethol sy’n perthyn i 
Gyd-bwyllgor Corfforedig barhau i bwyso am gynnwys 
yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn y trefniadau 
archwilio a chraffu.

 
 
Achubodd y Cadeirydd ar y cyfle i ddiolch i Tracy Nettleton, Pennaeth Cynllunio, am ei 
blynyddoedd niferus o wasanaeth i’r Awdurdod a dymunodd yn dda iddi yn ei swydd 
newydd. Cafodd hynny ei adleisio gan Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio, Mynediad a 
Hawliau Tramwy.
 

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


