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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 
1.1 Adolygu aelodaeth y BGC yn ffurfiol. 

 

2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
2.1 Gofynnodd y Bwrdd i aelodaeth gael ei adolygu’n ffurfiol ar ôl datblygu’r meysydd 

blaenoriaeth 

 

3. Beth yw’r Argymhellion?  
 
3.1 Ystyried gwahodd y cynrychiolwyr a ganlyn i gymryd rhan yng ngweithgareddau’r Bwrdd (yn 

seiliedig ar drafodaethau blaenorol y Bwrdd) –  

 

i. Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

ii. Cynrychiolwyr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy 

iii. Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned 

iv. Cynrychiolydd tai ac adfywio  

 

3.2 Adolygu presenoldeb mewn cyfarfodydd (atodiad A) a phenderfynu a oes unrhyw sefydliadau 

maent eisiau cysylltu â nhw i ystyried eu hymrwymiad i / swydd ar y Bwrdd. 

 

4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1 Pan sefydlwyd y BGC i ddechrau yn 2016, cytunodd aelodau i gadw aelodaeth y Bwrdd yn 

gryno a dim ond y sefydliadau a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

(yn yr adran cyfranogwyr a wahoddwyd) gafodd eu gwahodd i fod yn aelodau o’r Bwrdd. 

 

4.2 Roedd hyn dan y cytundeb fod y Bwrdd yn cytuno i adolygu aelodaeth unwaith roedd 

blaenoriaethau’r BGC yn eu lle.  Fodd bynnag, dylid nodi fod y partneriaid uchod wedi eu 

cynnwys fel rhan o’r broses o ddatblygu’r Cynllun Llesiant. 

 

4.3 Yn y gorffennol mynegwyd pryder gan aelodau y gallai aelodaeth gynyddu’n ormodol ac felly 

ni fyddai gan y Bwrdd fodel darparu effeithiol.  

 



4.4 Mynegwyd yr awgrym o wahodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) i fod yn aelodau 

o’r Bwrdd yn is-grŵp yr amgylchedd, lle teimlai’r grŵp y byddent yn bartner gwerthfawr i 

ddatblygu’r gwaith hwn. 

 

4.4 Yn nghyfarfod y BGC ym mis Mawrth 2019, cafodd aelodau drafodaeth fras ynghylch 

aelodaeth, ac ystyriwyd budd gwahodd APCE i'r Bwrdd.  Os oedd y Bwrdd yn ystyried 

gwahodd APCE, cynigwyd y dylid felly estyn gwahoddiad i'r Ardal o Harddwch Naturiol 

Eithriadol. 

 

4.5 Yn dilyn BGC ar y cyd gyda’r Cynghorau Tref a Chymuned 2019, awgrymwyd er mwyn gwella'r 

berthynas rhwng y grwpiau hyn, byddai’n fuddiol i gael cynrychiolwyr o’r Cynghorau Tref a 

Chymuned i eistedd ar y Bwrdd.   

 

4.6 Mae Aelodau hefyd wedi awgrymu yn y gorffennol y byddai’n fuddiol i wahodd partner tai ac 

adfywio i eistedd ar y Bwrdd, gan y byddai eu maes gwaeth yn gweddu meysydd blaenoriaeth 

y BGC.    

 

 

 

 

 

 

 


