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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, 11EG CHWEFROR, 2022

YN BRESENNOL:

Powys

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

Sir Fynwy

Cyng A Webb

Sir Gaerfyrddin

Cyng A James

Merthyr Tudful

Rhondda Cynon Taf

Cyng G Thomas

Aelodau wedi eu penodi gan Lywodraeth Cymru

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

Yn bresennol

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

Ymddiheuriadau

5/22 Gohebiaeth 

Nid oedd unrhyw ohebiaeth ac ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.
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6/22 Datgan buddiannau 

Ni chafodd unrhyw fuddiannau eu datgan.
 

7/22 Cofnodion 

PENDERFYNWYD: 

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

      Yr Awdurdod Parc Cenedlaethol – 26 Tachwedd 
2021 

      Yr Awdurdod Parc Cenedlaethol –  Cyfarfod 
Cyffredinol Eithriadol 14 Rhagfyr 2021

      Yr Awdurdod Parc Cenedlaethol – Cyfarfod 
Cyffredinol Eithriadol 23 Rhagfyr 2021

      Yr Awdurdod Parc Cenedlaethol – Cyfarfod 
Cyffredinol Eithriadol 20 Ionawr 2022

Cydnabod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Chraffu a gynhaliwyd ar 
22 Hydref 2021.

8/22 Cynllun siarad yn gyhoeddus 

Nid oedd unrhyw geisiadau i siarad wedi dod i law.
 

9/22 Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 

Dywedodd y Cadeirydd ei fod yn cael rhai problemau iechyd ar hyn o bryd a’i fod yn 
gwerthfawrogi cefnogaeth pawb. Diolchodd i’r swyddogion am y papurau a oedd ar yr 
agenda heddiw, a oedd yn gofyn am benderfyniadau pwysig iawn i’r Awdurdod.
 
Atgoffodd yr aelodau fod angen iddynt gael Adolygiad Datblygiad Personol blynyddol, neu 
gyfweliad ymadael yn achos yr aelodau hynny a oedd yn gwybod na fyddent yn sefyll eto.  
At hynny, dywedodd fod gofyn erbyn hyn i’r Cadeirydd gyflwyno adroddiad blynyddol i 
Lywodraeth Cymru am yr holl aelodau a benodwyd i’r Awdurdod.
 

10/22 Cyhoeddiadau’r Prif Weithredwr 

Cyfeiriodd y Prif Weithredwr at y cyfnod prysur a heriol a diolchodd i’r aelodau am y 
sylwadau cadarnhaol a gafwyd yn y Pwyllgor Archwilio a Chraffu am y cynnydd a wnaed 
gyda phrosiectau. Pwysleisiodd fod yr Awdurdod yn dal i wynebu problemau o ran capasiti 
a cholli cof corfforaethol a phrofiad, wedi i dri phennaeth gwasanaeth allweddol adael. 
Roedd adnoddau a morâl yn isel ond byddai’r penderfyniadau a fyddai’n cael eu gwneud yn 
ystod y cyfarfod yn ei gwneud yn bosibl i Bannau’r Dyfodol gael ei weithredu.
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Rhoddodd y wybodaeth ddiweddaraf am gyfarfodydd a gynhaliwyd a digwyddiadau a oedd 
ar y gweill. 
 

11/22 Cynllun Corfforaethol Drafft 2022-23 

Cyflwynodd y Prif Weithredwr y cynllun drafft a oedd yn gynllun pontio er mwyn dechrau 
edrych i’r dyfodol. Byddai deilliannau’n allweddol a byddai adnoddau’n cael eu symud i 
feysydd blaenoriaeth, ond byddai capasiti a’r hyn y gallai’r sefydliad ei oddef yn cyfyngu ar 
hynny.
 
Roedd yr aelodau yn cefnogi’r cynllun ac awgrymwyd rhai mân newidiadau a fyddai’n cael 
eu cynnwys.
 

 

12/22 Amcangyfrifon Drafft ac Ardoll 2022/23 

Bu’r aelodau yn ystyried y gyllideb ddrafft ar gyfer 2022-23 gan nodi nad oedd yr 
Awdurdod wedi cael cadarnhad terfynol eto ynghylch y grant a oedd yn cael ei gynnig 
iddo.  Tynnodd y Rheolwr Cyllid sylw at y ffaith bod defnydd wedi’i wneud o’r cronfeydd 
wrth gefn ac nad oedd hynny’n gynaliadwy yn y tymor hwy. Dywedodd y byddai’r 
Awdurdod yn gallu cynllunio adnoddau dros gyfnod hwy pe bai Llywodraeth Cymru yn 
gallu rhoi ffigurau ar gyfer sawl blwyddyn.
 
Gofynnodd un aelod i’r Prif Weithredwr ddarparu manylion y grant cyfalaf gan 
Lywodraeth Cymru pan fyddai’r wybodaeth honno ar gael.
 

 

13/22 Cynllun Dirprwyo diwygiedig 

Cyflwynodd y Prif Weithredwr y cynllun diwygiedig a diolchodd i’r aelodau a oedd wedi 
cyfrannu yn ystod y cyfnod ymgynghori.  Aeth ati i ymdrin â nifer o gwestiynau ac 
awgrymiadau gan yr aelodau a chadarnhaodd fod eitemau a ddirprwywyd yn parhau yng 
ngofal yr Awdurdod ac y gallai’r Awdurdod eu hystyried pe bai angen.
 

PENDERFYNWYD:  Bod yr aelodau yn cymeradwyo’r 
Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2022-23 yn amodol ar 
gynnwys y newidiadau a gytunwyd yn y cyfarfod.

PENDERFYNWYD: 
 
a) Bod yr aelodau yn cymeradwyo’r Amcangyfrif ar gyfer 

2022/23
b) Bod swyddogion yn cael eu hawdurdodi i gyflwyno 

hysbysiadau ardoll i’r Awdurdodau Lleol cyfansoddol 
dan Adran 71 Deddf yr Amgylchedd 1995.
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O ran cwmpas y pwerau dirprwyedig a’r modd y cânt eu dehongli yn y Cynllun Dirprwyo, 
cytunodd y Prif Weithredwr i ychwanegu’r Cadeirydd. O ran cynnwys hynny yn y broses 
ymgynghori ynghylch polisïau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, dywedodd y 
byddai ymateb gan yr Awdurdod yn cael ei ddrafftio yn unol â’i bolisïau presennol, ond y 
byddai unrhyw beth ychwanegol yn cael ei gyflwyno i’r Awdurdod.
 
Pan ofynnwyd cwestiwn ynghylch gwahanu cyllid ac archwilio oddi wrth ei gilydd, eglurodd 
y Prif Weithredwr fod hynny’n arfer da a bod ysgogiad y swyddfa Bortffolio newydd yn 
cefnogi’r angen am bwyllgor ychwanegol, a fyddai’n ei gwneud yn bosibl i adroddiadau 
mwy soffistigedig gael eu cyflwyno ynghylch perfformiad.
 
Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai’n ehangu pwerau dirprwyedig y Cyfarwyddwr 
Adfer Natur a Newid Hinsawdd i ddefnyddio pwerau adran 39 hyd at derfyn ariannol 
penodol.
 
Roedd yn cydnabod y pryder a fynegwyd ynghylch sicrhau cydraddoldeb ac amrywiaeth ar 
y gwahanol bwyllgorau, a chyfeiriodd at ymdrech Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â 
hynny mewn democratiaeth leol. 
 
Mewn ymateb i ymholiad gan aelod, dywedodd y Swyddog Monitro y byddai hawliau 
tramwy yn cael eu dirprwyo i’r Cyfarwyddwr Cynllunio a Lle, a fyddai’n ymdrin â’r rhan 
fwyaf o faterion yn gyflym ac yn ddidrafferth, ond na fyddai hynny’n atal cyflwyno unrhyw 
fater dadleuol i’r Awdurdod er mwyn cael penderfyniad yn ei gylch.
 
Cynigiodd y Cadeirydd y dylai unrhyw newidiadau pellach gael eu dirprwyo iddo ef a’r Prif 
Weithredwr, ac y byddai’r fersiwn terfynol yn cael ei gyflwyno i’r Awdurdod unwaith eto 
i’w nodi.
 

PENDERFYNWYD:
 
a)     Bod yr aelodau yn cymeradwyo’r Cynllun Dirprwyo 

diwygiedig;
 
b)     Bod y strwythur a gynigir ar gyfer pwyllgorau yn y 

cynllun diwygiedig yn cael ei fabwysiadu o Gyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol 2022 ymlaen;

 
c)      Bod unrhyw newidiadau terfynol yn cael eu dirprwyo i’r 

Cadeirydd a’r Prif Weithredwr a bod y fersiwn terfynol 
yn cael ei gyflwyno i’r Awdurdod unwaith eto i’w nodi 
yn unig.

 

14/22 Datganiad Sefyllfa – Tirweddau i Bawb 

Bu’r aelodau yn ystyried datganiad sefyllfa ar gyfer y tri Pharc yng Nghymru, a luniwyd gan 
un o gyn-swyddogion yr Awdurdod, Ceri Bevan, ond a addaswyd er mwyn ystyried y 
pandemig.
 



Brecon Beacons National Park
Awdurdod y Parc Cenedlaethol 5 Dydd Gwener, 11 Chwefror 2022

Tynnwyd sylw at y diffyg lluniau a oedd yn dangos ystod amrywiol o ymwelwyr, oherwydd 
gallai hynny beri i bobl fethu â theimlo perchnogaeth a methu â theimlo eu bod yn 
perthyn.  Nododd y swyddogion hynny gan ddweud y byddent yn ceisio unioni’r mater.
 
Cafwyd peth trafodaeth ynghylch gallu awdurdodau lleol i gynyddu’r dreth gyngor ar ail 
gartrefi, ac ynghylch y potensial i gael unedau bach ynni dŵr yn y Parc.
 
Gadawodd y Cynghorydd S McNichol y cyfarfod.
 
Mewn ymateb i sylwadau eraill, dywedodd y swyddog fod y datganiad sefyllfa hwn wedi’i 
gyfyngu i Gwerthfawr a Chydnerth a’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol ond bod 
Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol wedi mynd i’r afael â materion ehangach.
 

PENDERFYNWYD:  Derbyn yr adroddiad.
 

15/22 Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ddeddfwriaeth a pholisi 
cynllunio ar gyfer ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr 

Cyflwynodd swyddogion ymateb arfaethedig i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar 
ddeddfwriaeth a pholisi cynllunio ar gyfer ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr. Pan 
ofynnwyd sut yr oedd hynny’n cyd-fynd â’r Cyd-bwyllgorau Corfforedig, dywedodd y 
swyddog mai ymyriad lleol oedd hwn er y byddai effaith ail gartrefi yn cael ei hystyried yn 
rhan o’r farn strategol am dai.
 
Roedd yr aelodau yn cefnogi’r ymateb, a llongyfarchwyd y swyddog ar lunio adroddiad clir.
 
Awgrymwyd y gallai’r Cadeirydd anfon llythyr i’r holl awdurdodau cyfansoddol yn eu 
hannog i ystyried dilyn esiampl Powys a chynyddu’r dreth gyngor ar ail gartrefi.
 
Tynnwyd sylw hefyd at anallu’r Awdurdod i fwrw ymlaen â’i Gynllun Datblygu Lleol 
oherwydd y broblem ffosffadau, ac at yr angen i gydnabod strwythurau cymdeithasol sy’n 
newid, megis arferion gweithio gartref a chartrefi lle mae mwy nag un genhedlaeth yn byw.
 
Cadarnhaodd swyddogion fod y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol wedi cynnal cyfres o 
gyfarfodydd ar y mater ac wedi paratoi ei bapur ymchwil ei hun.  
 

PENDERFYNWYD:  Bod yr aelodau yn cymeradwyo’r 
ymateb arfaethedig i’r ymgynghoriad fel safbwynt yr 
Awdurdod, yn amodol ar gynnwys y farn a fynegwyd yn 
ystod y cyfarfod ynghylch y Cynllun Datblygu Lleol a’r 
effaith economaidd-gymdeithasol.
 

Gadawodd Mr J Marsden y cyfarfod.
 

16/22 Penodi aelodau i’r Pwyllgorau 

Bu’r aelodau yn ystyried yr angen i lenwi lleoedd gwag ar bwyllgorau.
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PENDERFYNWYD: Gwneud y penodiadau canlynol nes y 
byddai Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf yr Awdurdod 
yn cael ei gynnal:

 
a)   Nodi penodi’r Cynghorydd J Davies yn Is-gadeirydd y 

Fforwm Polisi;
b)   Penodi S Holden yn aelod o’r Pwyllgor Archwilio a 

Chraffu;
c)    Penodi L Davis yn aelod o’r Pwyllgor Penodiadau;
ch) Bod y lle gwag ar Bwyllgor y Gronfa Datblygu 

Cynaliadwy yn cael ei ystyried yng nghyfarfod nesaf yr 
Awdurdod.

 

17/22 Adroddiadau gan yr aelodau 

Nodwyd adroddiad gan yr Hyrwyddwyr Bioamrywiaeth a’r Dirwedd.
 
Gadawodd y Cynghorydd A Webb a’r Cynghorydd E Roderick y cyfarfod.
 

18/22 Rhoddion a lletygarwch 

Ni chafodd unrhyw ddatganiadau eu gwneud.
 

19/22 Unrhyw fater arall 

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd wedi cael gwybod am unrhyw fater arall.
 

20/22 Mynediad i wybodaeth 

PENDERFYNWYD: Yn unol ag adran 100A Deddf 
Llywodraeth Leol 1972, fel y’i diwygiwyd, y dylid eithrio’r 
wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod wrth ystyried eitemau 16 ac 
17 ar y sail ei bod yn debygol y byddai gwybodaeth esempt, 
fel y diffinnir ym mharagraffau 12, 13 ac 14 Atodlen 12A 
Deddf Llywodraeth Leol 1972, yn cael ei datgelu iddynt.
 

Dywedodd y Cadeirydd mai dyna ddiwedd rhan gyhoeddus y cyfarfod.
 

21/22 Diweddariad llafar ynghylch camau a gymerwyd dan bwerau dirprwyedig 

Rhoddodd y Prif Weithredwr adroddiad i’r Awdurdod ynghylch y camau yr oedd wedi’u 
cymryd dan bwerau dirprwyedig i gynnal ymarfer cwmpasu ynghylch y posibilrwydd o 
brynu darn o dir.
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22/22 Diweddariad llafar ynghylch Foel Deg 

Dywedodd y Swyddog Monitro y byddai gwaith yn dechrau’n fuan ar dir mewn cysylltiad 
â’r mater hwn.
 

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


