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Parthed: Ymgynghoriad ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 

Rydym yn ysgrifennu ar ran Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol mewn perthynas â'r papur 
Ymgynghori ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) ac am y cylch gorchwyl a osodir yn y 
llythyr ategol i'r ymgynghoriad hwnnw. Yn unol â hynny, rydym yn ymateb yn unol â'ch Cylch Gorchwyl 
mewn paragraffau wedi'u rhifo fel y gofynnwyd i ni. 

Etholiadau 

1. Nid oes gan Barciau Cenedlaethol Cymru unrhyw sylwadau i'w gwneud ar y rhan hon o'r Bil gan
nad yw'n effeithio'n uniongyrchol ar swyddogaethau Awdurdodau Parciau Cenedlaethol.

Grym Cymhwysedd Cyffredinol 

2. Rydym o'r farn ei fod fater o golli cyfle i beidio â chynnwys Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn
yr adran hon. Fel rhan o deulu Awdurdodau Lleol byddem yn gofyn ichi ystyried cynnwys
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol i'r rhestr o dan “awdurdod lleol cymwys” sydd i'w gael yn

Adran 31 (4) o'r Bil.

3. Rydym yn byw mewn byd lle mae mwy o bwyslais ar wireddu'n fwy masnachol a gwneud y gorau
o'r adnoddau cyfyngedig sydd ar gael. Byddai cynhwysiad o'r fath yn galluogi Awdurdodau'r
Parciau Cenedlaethol i gymryd cyfleoedd masnachol pan fydd cyfleoedd yn codi, os yw'n addas
wrth gwrs wrth ystyried pwrpasau'r Parciau Cenedlaethol. Gallwn ddychmygu'n hawdd y byddai
cwmni a sefydlwyd gan Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol at y diben hwn yn gallu mynd i'r
afael â materion trwy gyfrwng dull gwahanol ac y byddai'n gallu gwireddu'r potensial masnachol
llawn sydd gan Barc Cenedlaethol er budd yr Awdurdod a'r Parc Cenedlaethol ei hun wrth gwrs.

4. Byddai pŵer o’r fath i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol o gymorth i gryfhau ein gallu i ymateb
yn gadarnhaol i flaenoriaethau Llywodraeth Cymru fel y nodir yn yr adroddiad “Gwerthfawr a
Chydnerth”.
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Hyrwyddo Mynediad i Lywodraeth Leol 

 

5. Rydym yn croesawu'r ddyletswydd a fydd yn cael ei rhoi ar brif gynghorau yn Adran 46 i annog 
pobl leol i gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau gan Awdurdodau Parciau 
Cenedlaethol ac y dylai'r strategaeth sydd i'w pharatoi mewn perthynas â hynny yn ystyried 
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol. Rydym o'r farn y bydd hyn nid yn unig yn arwain at fwy o 
fewnbwn gan y boblogaeth leol ond fe ddylai hefyd sicrhau bod y Parciau Cenedlaethol yn 
parhau i fod ar flaen y gad wrth i’r prif gynghorau baratoi eu strategaethau perthnasol. 

 
6. Gellir dod o hyd i wall teipograffyddol yn Adran 48 (6) lle dylai “principal cousel” ddarllen “principal 

council" (yn y fersiwn Saesneg)”. 
 
Swyddogion Gweithredol, Aelodau, Swyddogion a Phwyllgorau Awdurdodau Lleol 

 

7. Rydym yn ystyried ar ôl pwyso a mesur bod y ddyletswydd a nodir yn Adran 68 bod Pwyllgorau 
Safonnau i lunio adroddiad blynyddol yn ymestyn i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol. Fodd 
bynnag, nid yw hyn yn hollol glir a byddai'n ddefnyddiol pe bai’r pennawd yn egluro bod hyn yn 

berthnasol i'r prif gynghorau, Awdurdodau Parciau Cenedlaethol ac Awdurdodau Tân ac Achub, 
neu beidio, fel sy’n berthnasol. 
 

Prif Gynghorau yn Gweithio’n Gydweithredol  

 
8. Mae Adran 77 yn cynnig pŵer i wneud rheoliadau i sefydlu corff corfforaethol, lle mae cais Cyd-

bwyllgor Corfforaethol (CBC) wedi’i wneud, i ymarfer swyddogaethau a bennir yn y rheoliadau 

mewn perthynas â dau brif faes neu fwy.  Mae’r Datganiad o Fwriad Polisi yn cynnig y bydd 

rheoliadau a wneid dan y pŵer hwn yn creu corff corfforaethol newydd ar gyfer cyflawni 

swyddogaethau penodedig prif gynghorau. 
 

9. Wrth i’r Bil gael ei ddrafftio, ymddengys bod aelodaeth o CBC yn gyfyngedig  i brif gynghorau ac yn 
awgrymu nad yw wedi’i fwriadu i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol fod yn rhan o unrhyw CBC. 

 
10. Os daw trefniadau llywodraethu o’r fath i fodolaeth a allai gynnwys ardal ddaearyddol un neu fwy 

o’r Parciau Cenedlaethol, mae’r Bil yn cynnig y byddant yn gallu ystyried Trafnidiaeth, Cynllunio 
Strategol, Datblygu Economaidd a gwella Addysg.  Fel Awdurdod Lleol annibynnol (ond nid prif 
Gynghorau)  sydd hefyd yn Awdurdodau Cynllunio Lleol sydd ag ardaloedd tir o fewn Awdurdodau 
Unedol Lleol eraill mae potensial amlwg i ansicrwydd, amwysedd a chanlyniadau anfwriadol nid yn 
unig i reoli Parciau Cenedlaethol, a sut y bydd y fath yn effeithio ar ein dyletswyddau a’n dibenion o 

ran cynllunio strategol a datblygu economaidd, ond hefyd  wrth gyflawni ei ddyletswyddau gan y 
CBC.  Un ateb posib fyddai dynodi Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn brif gynghorau at y diben 
hwn  yn unig.  Fel arall, gellid darparu eglurhad yn y Bil, os sefydlir CBC sy’n cynnwys ardal sydd 

wedi’i dynodi’n Barc Cenedlaethol, ni fydd hyn yn effeithio ar swyddogaethau statudol Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol.  Dyma fyddai ein hopsiwn dewisol. 
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11. Dylai'r rhestr ymgynghori a gynhwysir yn Adran 80 (2) mewn cysylltiad â sefydlu Cydbwyllgor 
Corfforaethol gael ei hymestyn i gynnwys Awdurdodau Parciau Cenedlaethol. Y rheswm am hyn 
yw o'r pedwar maes posib ar gyfer sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforaethol (CBC) mae gan 
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol rôl neu fewnbwn sylweddol mewn tri o'r meysydd hyn. Y rhain 
yw: 
 
a. Cynllunio strategol ar gyfer datblygu a defnyddio tir; 
b. Trafnidiaeth / Cludiant; 
c. Datblygiad economaidd 

 
Perfformiad a Llywodraethu Prif Gynghorau 

 

12. Nid oes gan Barciau Cenedlaethol Cymru unrhyw sylwadau i'w gwneud ar y rhan hon o'r Bil gan 
nad yw'n effeithio'n uniongyrchol ar swyddogaethau Awdurdodau Parciau Cenedlaethol. 

 
Uno ac Ailstrwythuro'r Prif Ardaloedd 

 

13. Rydym yn croesawu cynnwys Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn y rhestr y mae'n rhaid i brif 
gynghorau ymgynghori â nhw cyn gwneud cais i uno sydd i'w gael yn Adran 121. Heb os, byddai 
uniad o'r fath yn cael effaith ar Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol yn gyffredinol. 
 

14. O dan y senario hwn lle mae uno yn cael ei ystyried byddai’r awdurdod sydd newydd uno yn 

awdurdod sylweddol fwy mewn termau daearyddol yn unig.  Am y rheswm hwn mae’n bwysig y 
dylid cyfyngu’r  cydbwysedd gwleidyddol a phenodiadau i Awdurdod Parc Cenedlaethol i wardiau 
yn gyfan gwbl neu’n rhannol yn y Parc Cenedlaethol.  Byddai hyn yn osgoi penodi aelodau i 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol sydd ag ychydig neu ddim cysylltiad â’r Parc Cenedlaethol. 
 
15. Fodd bynnag, gallai unrhyw uniad hefyd effeithio ar ddeddfwriaeth sy'n mynd yn groes i 

Awdurdodau Parciau Cenedlaethol e.e. Mae paragraff 2 i Atodlen 7 Deddf yr Amgylchedd 1995 
yn nodi hynny: 

 
Dyfynnir o’r Ddeddf “2.—  

 

(1)  The local authority members of a National Park authority shall be appointed by such of the 

councils for the principal areas wholly or partly comprised in the relevant Park as may be 

specified in or determined under the relevant order.” 

 

16. Er na fyddai hyn yn golygu addasu'r ddeddfwriaeth sylfaenol yn yr enghraifft benodol hon, gallai 
fod angen diwygio'r gorchymyn perthnasol o bosibl. Yn unol â hynny, dylid cynnwys darpariaeth 
yn Adran 123 sy'n galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau i leihau unrhyw effaith y 
byddai uno yn ei chael ar reoliadau sy'n llywodraethu Awdurdodau Parciau Cenedlaethol. 
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Cyllid Llywodraeth Leol 

 

17. Nid oes gan Barciau Cenedlaethol Cymru unrhyw sylwadau i'w gwneud ar y rhan hon o'r Bil 
heblaw bod Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn cael trafferth gyda mwy o bwysau nag erioed 
o'r blaen gydag adnoddau cyfyngedig, llai o staff ac eto ar yr un pryd cymhlethdod a gofynion 
ychwanegol cymhleth i ymdrin â nhw. 

 
18. O'r herwydd, mae cydnerthedd staff a staff sydd wedi llwyr ymladd yn dod yn broblem gynyddol y  

gellid ei lliniaru trwy gyfrwng setliadau tymor hir strwythuredig a allai gynorthwyo Awdurdodau'r 
Parc Cenedlaethol i ddatblygu dulliau gweithredu tymor hir at y problemau gwirioneddol sy'n 
wynebu'r gymdeithas gyfan. 

 
Amrywiol 

 

19. Rydym wirioneddol yn croesawu dileu Mesur 2009 mewn perthynas ag Awdurdodau Parciau 
Cenedlaethol a nodir yn Adran 165. 

 
20. Fel mater o ddrafftio, fodd bynnag, gall fod dryswch pan gymherir Adran 165 sy'n anghymeradwyo 

rhan o'r Mesur mewn perthynas ag Awdurdodau Parciau Cenedlaethol â'r darpariaethau yn Adran 
166 sydd wedyn yn diddymu Mesur 2009 - yn ei gyfanrwydd yn ôl pob tebyg! A ellid symleiddio'r 
Ddeddf trwy nodi'n syml bod Mesur 2009 yn cael ei ddiddymu yn ei gyfanrwydd gyda'r canlyniadau 
sy'n dilyn wedyn fel y nodir yn Adran 166 (2)? 

 
Diolch i chi am y cyfle i gymryd rhan yn y broses ymgynghori. Edrychwn ymlaen at glywed gennych 
ymhellach maes o law. 
 

Yr eiddoch yn gywir, 

 
Owain Wyn. 

Cadeirydd.  

 
 
 
 
 
 




