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COFNODION CYFARFOD COUNTY COUNCIL A GYNHALIWYD AR TEAMS AR 
DDYDD IAU, 26 TACHWEDD 2020 

 
YN BRESENNOL 
 
Y Cynghorwyr Sir MC Alexander, B Baynham, J Berriman, G Breeze, J Charlton, 
L V Corfield, K W Curry, A W Davies, D E Davies, P Davies, S C Davies, 
M J Dorrance, E Durrant, D O Evans, J Evans, L Fitzpatrick, L George, J Gibson-Watt, 
M R Harris, S M Hayes, H Hulme, A Jenner, E A Jones, D R Jones, E Jones, 
G Jones, J R Jones, E M Jones, M J Jones, F H Jump, K Laurie-Parry, H Lewis, 
K Lewis, P E Lewis, MC Mackenzie, I McIntosh, S McNicholas, DW Meredith, C Mills, 
G Morgan, JG Morris, R Powell, WD Powell, D R Price, P C Pritchard, G Pugh, 
J Pugh, G W Ratcliffe, L Rijnenberg, L Roberts, P Roberts, K M Roberts-Jones, 
E Roderick, D Rowlands, K S Silk, D Selby, L Skilton, D A Thomas, R G Thomas, 
T J Van-Rees, E Vaughan, M Weale, J Wilkinson, A Williams, G I S Williams, 
D H Williams, J Williams, J M Williams, R Williams ac S L Williams 
 
Ar ran y Cyngor, mynegodd y Cadeirydd gydymdeimlad â theulu a chyfeillion y cyn 
Gynghorydd Bob Mills a fu farw fis Hydref.   
 
Bu'r Cadeirydd a oedd yn ymadael, y Cynghorydd Sir Beverley Baynham, yn myfyrio 
ar yr hyn a fu'n 18 mis cofiadwy yn y swydd. Yn ystod ei thymor yn y swydd roedd 
wedi cynrychioli'r Cyngor mewn sawl digwyddiad ledled y sir ac wedi cyfarfod ag Ei 
Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru ar sawl achlysur, Llysgennad Awstria i'r Deyrnas 
Unedig, K. P. Sharma Oli Prif Weinidog Nepal a Goodwill Zwelithini, Brenin y Genedl 
Zulu. Roedd wedi cyflwyno rhoddion o Gronfa'r Cadeirydd i nifer o elusennau lleol a 
byddai'n cyflwyno rhoddion pellach o £3,000 yr un i'w dewis elusennau, sef Ffermwyr 
Ifanc Maesyfed a Samariaid Powys i'w cefnogi yn eu gwaith. Diolchodd i'w theulu am 
eu cefnogaeth a'u hanogaeth a hefyd i’w chyd-gynghorwyr a swyddogion, yn enwedig 
ei hysgrifennydd Karen Southcott, am eu cymorth. 
 
Talodd yr Aelodau deyrnged i'r Cynghorydd Baynham am y ffordd ragorol yr oedd 
wedi cynrychioli'r Cyngor ac wedi addasu at y ffordd newydd o weithio, gan gadeirio 
cyfarfodydd o bell. 
  
 

1.  ETHOL CADEIRYDD  

 
PENDERFYNWYD ethol y Cynghorydd Sir Gwynfor Thomas yn 
Gadeirydd ar gyfer y flwyddyn i ddod.  

 
Dywedodd y Cynghorydd Thomas mai Sefydliad DPJ fyddai ei elusen am y 
flwyddyn, sef elusen iechyd meddwl sy'n gweithio yn y gymuned amaethyddol. 
Gwahoddodd yr aelodau i ymuno ag ef i ddysgu Cymraeg er mwyn iddo allu 
cadeirio cyfarfod o'r Cyngor yn ddwyieithog erbyn diwedd ei gyfnod yn y swydd.   

 
 

2.  ETHOL IS-GADEIRYDD  

 
PENDERFYNWYD ethol y Cynghorydd Sir Gareth Ratcliffe yn 
Is-gadeirydd ar gyfer y flwyddyn i ddod.  
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3.  ETHOL IS-GADEIRYDD CYNORTHWYOL  

 
PENDERFYNWYD ethol y Cynghorydd Sir Jon Williams yn Is-
gadeirydd Cynorthwyol ar gyfer y flwyddyn i ddod.  

 
 

4.  YMDDIHEURIADAU  

 
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Sir M Barnes a B 
Davies. 

 
 

5.  DYRANIADAU, ETHOLIADAU A PHENODIADAU Y MAE’N OFYNNOL EU 
GWNEUD YNG NGHYFARFOD BLYNYDDOL Y CYNGOR  

 
Ystyriodd y Cyngor adroddiad Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Democrataidd ar y dyraniadau a'r penodiadau sydd i'w gwneud i bwyllgorau a 
chyrff allanol.  
 
Penodiadau Gwleidyddol Gytbwys i Bwyllgorau'r Cyngor    
 
Cynigiwyd yr argymhelliad ym mharagraff 5.3 gan y Cynghorydd Sir Rosemarie 
Harris a'i eilio gan y Cynghorydd Sir Pete Roberts   
 

PENDERFYNWYD Y Rheswm dros y Penderfyniad: 

Cymeradwyo'r broses o 
ddyrannu seddi ar Bwyllgorau'r 
Cyngor i'r gwahanol Grwpiau 
Gwleidyddol yn unol ag Atodiad 
5.   
 

Cydymffurfio â gofynion statudol 
(gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud 
â'r angen am gydbwysedd 
gwleidyddol) a Chyfansoddiad y 
Cyngor mewn perthynas â dyrannu 
a phenodi seddi a Chadeiryddion 
pwyllgorau. 

  
Penodi Cynghorwyr i Bwyllgorau  
 
Yn ogystal â'r penodiadau drwy wneud y grwpiau gwleidyddol a nodwyd yn 
Atodiad 6 i'r adroddiad, Rhoddwyd gwybod i’r Cyngor bod y Cynghorydd Sir 
Martin Weale wedi cael lle ar y Pwyllgor Dysgu a Sgiliau a bod y Cynghorydd Sir 
Elwyn Vaughan wedi cael lle ar y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd. 
Cynigiwyd yr argymhelliad gan y Cynghorydd Sir Kath Roberts-Jones a'i eilio gan 
y Cynghorydd Sir Edwin Roderick  
 

PENDERFYNWYD Y Rheswm dros y Penderfyniad 

Gwneud penodiadau i Bwyllgorau 
yn unol â dymuniadau'r gwahanol 
Grwpiau Gwleidyddol fel y nodir 
yn Atodiad 6, yn amodol ar 
benodi'r Cynghorydd Sir Martin 
Weale i'r Pwyllgor Dysgu a Sgiliau 
a'r Cynghorydd Sir Elwyn 
Vaughan i'r Pwyllgor 

Cydymffurfio â gofynion statudol 
(gan gynnwys y rhai sy'n 
ymwneud â'r angen am 
gydbwysedd gwleidyddol) a 
Chyfansoddiad y Cyngor mewn 
perthynas â dyrannu a phenodi 
seddi a Chadeiryddion pwyllgorau. 
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Gwasanaethau Democrataidd. 

 
Penodi Cadeiryddion Pwyllgorau Craffu 
 
Cynigiwyd yr argymhelliad ym mharagraff 6.5 yn yr adroddiad gan y Cynghorydd 
Sir Graham Breeze ac eiliwyd ef gan y Cynghorydd Sir Aled Davies  
 

PENDERFYNWYD Y Rheswm dros y Penderfyniad 

Dyrannu 3 Chadeirydd y Pwyllgor 
Craffu i'r Grwpiau Gwleidyddol fel 
a ganlyn: 
Pwyllgor Craffu'r Economi, 
Trigolion, Cymunedau a 
Llywodraethu – Y Cynghorydd Sir 
Matthew Dorrance 
Y Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal – 
Y Cynghorydd Sir Amanda Jenner 
Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau – 
Y Cynghorydd Sir Pete Roberts  
 

Cydymffurfio â gofynion statudol 
(gan gynnwys y rhai sy'n 
ymwneud â'r angen am 
gydbwysedd gwleidyddol) a 
Chyfansoddiad y Cyngor mewn 
perthynas â dyrannu a phenodi 
seddi a Chadeiryddion pwyllgorau. 

  
Penodi Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd  
 
Enwebwyd y Cynghorydd Sir Elwyn Vaughan gan y Cynghorydd Sir Michael 
Williams ac eiliwyd yr enwebiad gan y Cynghorydd Sir Edwin Roderick. 
 

PENDERFYNWYD y dylid penodi'r Cynghorydd Sir Elwyn 
Vaughan yn Gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (APCBB) 
 
Cafodd yr enwebiadau a nodwyd ym mharagraff 8.3 o'r adroddiad eu cynnig gan 
y Cynghorydd Sir Michael Williams a'u hilio gan y Cynghorydd Sir Rosemarie 
Harris.  
 
  

PENDERFYNWYD  Y Rheswm dros y 
Penderfyniad: 

Gwneud penodiadau i Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog yn unol ag enwebiadau'r 
grwpiau gwleidyddol fel y nodir isod:  
 
Grŵp Annibynnol 
Y Cynghorydd Sir Michael J. Jones 
Y Cynghorydd Sir Phil Pritchard 
Y Cynghorydd Sir Edwin Roderick 
 
Ceidwadwyr Cymru  
Y Cynghorydd Sir James Evans  
 

Gwneud penodiadau yn unol 
â statud a'r Cyfansoddiad. 
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Democratiaid Rhyddfrydol Cymru  
Y Cynghorydd Sir Gareth Ratcliffe  
 
Llafur Cymru  
Y Cynghorydd Sir Susan McNicholas  

 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)  
 
Enwebwyd y Cynghorwyr Sir Aled Davies, Matthew Dorrance, Rosemarie Harris 
a Rachel Powell.  Yn dilyn pleidlais  
 
 PENDERFYNWYD y dylid penodi'r Cynghorwyr Sir Aled 

Davies, Rosemarie Harris a Matthew Dorrance i Gyngor CLlLC.  
 
Bwrdd Gweithredol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)  
 
Enwebwyd y Cynghorydd Sir Rosemarie Harris gan y Cynghorydd Sir Michael 
Williams ac eiliwyd yr enwebiad gan y Cynghorydd Sir Phil Pritchard. 
 
 PENDERFYNWYD y dylid penodi'r Cynghorydd Sir Rosemarie 

Harris i Fwrdd Gweithredol CLlLC. 
  

 
 

6.  COFNODION  

 
Awdurdodwyd y Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd 
ar 24 Medi 2020 fel cofnod cywir.  

 
 

7.  DATGANIADAU O FUDDIANT  

 
Dywedodd y Swyddog Monitro fod y cynnig ar gefnogaeth i'r fasnach wlân yn 
cael ei dynnu'n ôl fel na fyddai'n rhaid i aelodau ddatgan buddiant ar hynny. 
Datganodd y Cynghorwyr Sir Rosemarie Harris a Gwynfor Thomas fuddiant yn y 
cynnig ar agor campfeydd. Datganodd y Cynghorydd Sir E Michael Jones 
fuddiant yn y cynnig ar Gyfraith Lucy.  

 
 

8.  TROSGLWYDDIADAU REFENIW A CHYFALAF  

 
Dyfarniad Cyflog  
Argymhellwyd trosglwyddo £635,000 i'w gymeradwyo i ariannu'r dyfarniad cyflog 
ychwanegol o 0.75% a'r costau cysylltiedig ar gyfer staff NJC ar draws y cyngor, 
cyfanswm y dyfarniad cyflog oedd 2.75%, gyda 2% eisoes wedi'i gynnwys yn y 
gyllideb sylfaenol. Byddai'r gost ychwanegol hon yn cael ei hariannu o'r Gyllideb 
Risg a ddelir yn ganolog.    
 

Heol y Ffynnon, Aberhonddu, Cynllun Adeiladau Newydd 

Roedd gwaith ar y cynllun adeiladu newydd yn Heol y Ffynnon Aberhonddu yn 
symud yn gyflym felly gofynnwyd am ailbroffilio'r gyllideb fel bod £2.30 miliwn o 
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fenthyca wedi'i ddwyn ymlaen o ddyraniad 2021/22. Byddai hyn yn sicrhau y 
byddai'r gwaith yn cael ei gwblhau a'i ariannu yn 2021.  

Bowling Green, Y Drenewydd, Cynllun Adeiladau Newydd 

Roedd y datblygiad hwn wedi llwyddo i sicrhau Grant Cyfalaf Tai Arloesol gwerth 
£2.19 miliwn, a'r cais oedd diweddaru'r gyllideb i adlewyrchu'r grant a 
dderbyniwyd. Yn seiliedig ar y cynllun cost presennol bydd angen grant o £1.55 
miliwn yn 2020-21. Roedd angen y grant sy'n weddill (£0.64 miliwn) ynghyd â 
benthyciad o £1.20 miliwn i gwblhau'r cynllun yn 2021/22. 

Cynigiwyd yr argymhelliad gan Aelod Portffolio’r Cabinet ar faterion Cyllid a 
Thrafnidiaeth, y Cynghorydd Sir Aled Davies, ac eiliwyd ef gan y Cynghorydd Sir 
Dai Davies. 

 
PENDERFYNWYD cymeradwyo'r trosglwyddiadau i 
sicrhau bod cyllidebau 2020/21 yn cyd-fynd â'r 
newidiadau a gadarnhawyd a swm y grant i sicrhau bod 
y proffil diwygiedig y gwariant a amlinellir uchod yn cael 
ei roi ar waith i sicrhau rhagolygon cadarn. 

 
 

9.  ARGYMHELLION GAN Y PWYLLGOR GWASANAETHAU 
DEMOCRATAIDD  

 
Siarad yng Nghyfarfodydd y Cyngor 
 
Cynigiwyd argymhellion y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd gan Gadeirydd 
y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd y Cynghorydd Sir Elwyn Vaughan a'u 
secondio gan y Cynghorydd Sir Edwin Roderick. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Sir James Evans y dylid cyfeirio argymhelliad 2 yn yr 
adroddiad yn ôl i'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd fel y gellid rhoi 
ystyriaeth bellach i ganiatáu gwelliannau mawr a mân ddiwygiadau i gynigion yn 
ystod dadleuon yng nghyfarfodydd y Cyngor yn hytrach na gorfod cael eu 
cyflwyno dri diwrnod cyn cyfarfod. O 40 pleidlais i 25 gyda 3 yn ymatal, 
 
 PENDERFYNWYD cyfeirio argymhelliad 2 yn ôl at y Pwyllgor 

Gwasanaethau Democrataidd fel bod modd ystyried ymhellach 
y posibilrwydd o ganiatáu ddiwygiadau mawr a mân i gynigion 
yn ystod dadleuon yng nghyfarfodydd y Cyngor, yn hytrach 
na’u bod yn gorfod cael eu cyflwyno dri diwrnod cyn cyfarfod. 

 
Ac eithrio'r Cynghorwyr Sir Beverley Baynham a Dai Davies a deimlai nad oedd 
y gostyngiad arfaethedig mewn amser siarad yn caniatáu digon o amser ar gyfer 
dadl, roedd cefnogaeth gyffredinol i'r ddau argymhelliad arall.   
 
 PENDERFYNWYD  

 
i. lleihau'r amser siarad ar gyfer cynigwyr ac eilwyr cynigion 

o 10 munud a 5 munud i 5 munud a 2 funud yn ôl eu trefn a 
bod y newidiadau hyn yn cael eu treialu mewn tri chyfarfod 
o'r Cyngor [ac eithrio'r cyfarfod blynyddol]. 
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ii. bod treial o siaradwyr enwebedig ar ran grwpiau 
gwleidyddol yn cael ei gynnal mewn 3 chyfarfod Llawn o'r 
Cyngor, ac yna cynnal adolygiad o'r treial gan y Pwyllgor 
Gwasanaethau Democrataidd. 

 
Diwygiadau i'r Cyfansoddiad 
 
Roedd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd wedi cynnig gwelliannau i 
Rannau 4 a 7 y Cyfansoddiad. Cynigiwyd yr argymhelliad gan y Cynghorydd Sir 
Roger Williams ac eiliwyd ef gan y Cynghorydd Sir Michael Williams. 
 
 PENDERFYNWYD y dylid cymeradwyo'r diwygiadau i Rannau 4 a 

7 y Cyfansoddiad. 
 
Fforwm y Gymraeg 
 
Roedd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd wedi argymell sefydlu Fforwm 
iaith Gymraeg. Cynigiwyd yr argymhelliad gan y Cynghorydd Sir Myfanwy 
Alexander ac eiliwyd ef gan y Cynghorydd Sir Elwyn Vaughan. 
 
  PENDERFYNWYD  
 

i. Cymeradwyo Panel trawsbynciol newydd i hyrwyddo'r 
Gymraeg a goruchwylio darpariaeth Gymraeg o fewn y 
Cyngor. 
 

ii. Cymeradwyo aelodaeth y Panel fel y'i nodir yn yr 
adroddiad gan ychwanegu swyddog sydd â gwybodaeth 
am gydraddoldeb. 

  
Gwella Craffu  
 
Roedd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd wedi gwneud nifer o 
argymhellion i barhau i wella'r broses graffu ym Mhowys. Cynigiwyd yr 
argymhellion gan y Cynghorydd Sir Elwyn Vaughan ac eiliwyd hwy gan y 
Cynghorydd Sir Rosemarie Harris.  
 
  PENDERFYNWYD  
 

i. Er mwyn parhau i wella'r broses graffu ym Mhowys, 
dylid cymeradwyo'r cynigion canlynol: 

 Mentora a hyfforddi Cadeiryddion craffu i ddechrau, ac 
ymestyn hyn i Is-Gadeiryddion yn ddiweddarach 

 adolygiadau o weithrediad y Pwyllgor gyda 
Chadeiryddion 

 Adolygiadau o aelodau Pwyllgorau 
 

ii. Sefydlu cynllun mentora / hyfforddi ac adolygu a'i 
weithredu fel y nodir yn Atodiad 4 i'r adroddiad.  

 
Cafwyd saib yn y cyfarfod rhwng 13.01 a 13.30.  
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10.  ADRODDIAD DIWEDDARU GAN Y PWYLLGOR TRWYDDEDU - 
ADOLYGIAD O BOLISI DEDDF TRWYDDEDU 2003  

 
Ystyriodd y Cyngor argymhelliad Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 i gyhoeddi 
polisi diwygiedig wedi'i ddiweddaru ar Ddeddf Trwyddedu 2003 ym mis Ionawr 
2021. Roedd y polisi wedi bod yn destun ymgynghoriad â rhanddeiliaid am chwe 
wythnos ac ni dderbyniwyd unrhyw gynrychiolaeth na sylwadau. Cynigiwyd yr 
argymhelliad gan y Cynghorydd Sir Michael Williams, Cadeirydd Pwyllgor Deddf 
Trwyddedu 2003 a chafodd ei eilio gan yr Is-gadeirydd y Cynghorydd Sir 
Francesca Jump. 
 
 

PENDERFYNWYD cymeradwyo polisi diwygiedig Deddf 
Trwyddedu 2003 a nodir yn Atodiad A i'w gyhoeddi ac sydd 
mewn grym o 1 Ionawr 2021. Cymeradwyo polisi diwygiedig 
Deddf Trwyddedu 2003 a nodir yn Atodiad A i'w gyhoeddi ac 
sydd mewn grym o 1 Ionawr 2021.  

 
 

11.  HYSBYSIAD O GYNNIG - CYMORTH I’R SECTOR AMAETHYDDOL  

 
Tynnwyd y cynnig yn ôl. 

 
 

12.  HYSBYSIAD O GYNNIG - CYFRAITH LUCY  

 
Datganodd y Cynghorydd Sir E Michael Jones fuddiant personol yn yr eitem hon 
a gadawodd y cyfarfod yn ystod y drafodaeth. 
 
Trafododd y Cyngor y cynnig a gynigiwyd gan y Cynghorydd Sir James Evans a 
chafodd ei eilio gan y Cynghorydd Sir Amanda Jenner. 
 
Mae'r cyngor hwn yn galw ar Lywodraeth Cymru i wahardd arferion gwarthus lles 
isel o ran ffermydd cŵn bach a chathod bach trydydd parti ar unwaith, gan 
ddefnyddio 'Cyfraith Lucy' (fel y'i deddfwyd yn Lloegr ym mis Ebrill 2020) yn sail 
ddeddfwriaethol ar gyfer y gwaharddiad. At hynny, mae'r Cyngor hwn yn 
condemnio'r oedi diangen gan Lywodraeth Cymru wrth gyflwyno'r ddeddfwriaeth 
lles anifeiliaid sylfaenol hon a ddylai fod yn rhagofyniad i gymdeithas wâr. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Sir Jackie Charlton welliant: 
 
Mae'r cyngor hwn yn galw ar Lywodraeth Cymru i wahardd arferion gwarthus lles 
isel o ran ffermydd cŵn bach a chathod bach trydydd parti ar unwaith, gan 
ddefnyddio 'Cyfraith Lucy' (fel y'i deddfwyd yn Lloegr ym mis Ebrill 2020) yn sail 
ddeddfwriaethol ar gyfer y gwaharddiad ac yn cefnogi Llywodraeth Cymru i 
symud ymlaen ar y mater cyn diwedd eu tymor fis Ebrill 2021. 
 
Eiliwyd y gwelliant gan y Cynghorydd Sir Pete Roberts.  Pasiwyd y gwelliant o 30 
pleidlais i 26 gydag 1 yn ymatal. Daeth y gwelliant yn gynnig o sylwedd, ac o 50 
pleidlais i 4, a 3 yn ymatal,  
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 PENDERFYNWYD bod y cyngor hwn yn galw ar Lywodraeth 
Cymru i wahardd arferion gwarthus lles isel o ran ffermydd 
cŵn bach a chathod bach trydydd parti ar unwaith, gan 
ddefnyddio 'Cyfraith Lucy' (fel y'i deddfwyd yn Lloegr ym mis 
Ebrill 2020) fel sail ddeddfwriaethol ar gyfer y gwaharddiad ac 
yn cefnogi Llywodraeth Cymru i symud ymlaen ar y mater cyn 
diwedd eu tymor fis Ebrill 2021. 

 
Dychwelodd y Cynghorydd Sir E Michael Jones i'r cyfarfod.  

 
 

13.  HYSBYSIAD O GYNNIG - CAMPFEYDD DAN GLO  

 
Datganodd y Cynghorwyr Sir Rosemarie Harris, Gwynfor Thomas a Michael 
Williams fuddiant yn yr eitem hon a gadawsant y cyfarfod yn ystod y drafodaeth. 
Daeth yr Is-gadeirydd y Cynghorydd Sir Gareth Ratcliffe i'r Gadair ar gyfer yr 
eitem hon. 
 
Trafododd y Cyngor y cynnig canlynol a gynigiwyd gan y Cynghorydd Sir James 
Evans a'i eilio gan y Cynghorydd Sir Karl Lewis. 
 
“Mae Cyngor Sir Powys yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud campfeydd yn 
hanfodol yn ystod unrhyw gyfyngiadau symud neu doriadau tân yn y dyfodol.  
  
Fel sector allweddol o Economi Cymru, mae campfeydd yn darparu cyfleoedd ac 
atebion iechyd corfforol/meddyliol a lles hanfodol i ganran fawr o boblogaeth 
Powys. 
  
Yn ystod y cyfnod hwn o brysur bwyso, nid yw campfeydd erioed wedi bod yn 
bwysicach i bob grŵp oedran a demograffeg. Mae perchnogion campfeydd yn 
parchu ac yn deall yn llawn y rhesymau dros Toriadau Tân a'r Cyfyngiadau 
Symud, ond mae cau ac ailagor campfeydd yn barhaus bellach yn rhoi straen 
cynyddol ar eu hyfywedd ariannol, eu swyddi ac yn bwysicach na hynny, y 
cyhoedd sy'n dibynnu ar gampfeydd am ystod eang o resymau, am iechyd 
corfforol a meddyliol. 
  
Rydym bellach yn galw ar Lywodraeth Cymru i ail-gategoreiddio campfeydd fel 
'Gwasanaeth Hanfodol', gan ganiatáu i'n campfeydd barhau i weithredu yn ystod 
cyfyngiadau symud yn y dyfodol, er budd iechyd corfforol a meddyliol y 
cyhoedd.” 
 
 
Pasiwyd y cynnig o 29 pleidlais i 27, gyda 4 yn ymatal. 
 

PENDERFYNWYD bod Cyngor Sir Powys yn galw ar 
Lywodraeth Cymru i wneud campfeydd yn hanfodol mewn 
unrhyw gyfyngiadau symud a thoriadau tân yn y dyfodol.  
  
Fel sector allweddol o Economi Cymru, mae campfeydd yn 
darparu cyfleoedd ac atebion iechyd corfforol/meddyliol a lles 
hanfodol i ganran fawr o boblogaeth Powys. 
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Yn ystod y cyfnod hwn o brysur bwyso, nid yw campfeydd 
erioed wedi bod yn bwysicach i bob grŵp oedran a 
demograffeg. Mae perchnogion campfeydd yn parchu ac yn 
deall yn llawn y rhesymau dros Toriadau Tân a'r Cyfyngiadau 
Symud, ond mae cau ac ailagor campfeydd yn barhaus bellach 
yn rhoi straen cynyddol ar eu hyfywedd ariannol, eu swyddi ac 
yn bwysicach na hynny, y cyhoedd sy'n dibynnu ar gampfeydd 
am ystod eang o resymau, am iechyd corfforol a meddyliol. 
  
Rydym bellach yn galw ar Lywodraeth Cymru i ail-
gategoreiddio campfeydd fel 'Gwasanaeth Hanfodol', gan 
ganiatáu i'n campfeydd barhau i weithredu drwy gyfyngiadau 
symud yn y dyfodol, er budd iechyd corfforol a meddyliol y 
cyhoedd. 
 

Dychwelodd y Cynghorwyr Sir Rosemarie Harris, Gwynfor Thomas a Michael 
Williams i'r cyfarfod. Daeth y Cynghorydd Thomas i'r Gadair eto.  

 
 

14.  HYSBYSIAD O GYNNIG - COFLEIDIO A CHYTUNO AR SIARTER 
TROSEDDAU CASINEB CYMORTH I DDIODDEFWYR  

 
 

Trafododd y Cyngor y cynnig canlynol a gynigiwyd gan y Cynghorydd Sir Jackie 
Charlton a'i eilio gan y Cynghorydd Sir William Powell  
 
Nodiadau'r Cyngor ar gyfer y Cynnig:- 
 

1. Mae Troseddau Casineb yn broses gyfreithiol ac yn weithred droseddol y 
mae'r system Gyfiawnder yn ymdrin â hi'n rheolaidd.  Mae Heddlu Dyfed-
Powys wedi ymrwymo i ddelio â Throseddau Casineb lle bynnag y maent 
yn digwydd.  

2. Mae gan awdurdodau lleol ran i'w chwarae wrth fynd i'r afael â 
Throseddau Casineb. 

3. Mae Gymorth i Ddioddefwyr wedi cyflenwi hyfforddiant ledled Cymru drwy 
gydol y flwyddyn hon a byddant yn parhau i wneud hynny.  

4. Mae gan Cyngor Sir Powys arbenigedd mewn Troseddau Casineb a 
chydnabyddir nad yw cymunedau gwledig yng Nghymru yn ddiogel rhag 
hyn.  

 
Gofynnir i'r Cyngor gefnogi:- 
 

1. Y blaenoriaethau allweddol yn y Siarter Troseddau Casineb. 
2. Yr angen i godi ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb drwy arweinwyr 

addysg, arweinwyr gofal cymdeithasol ac Aelodau. 
3. Ysgolion i ystyried mabwysiadu ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb o 

fewn y cwricwlwm lle bynnag y bo'n briodol.  
4. Darparu hyfforddiant i'r holl Aelodau a staff er mwyn deall yr angen i godi 

ymwybyddiaeth ymhellach o droseddau sy'n cynnwys Troseddau Casineb 
a'r effaith ar gymunedau gwledig ym Mhowys.  Mae Cymorth i 
Ddioddefwyr eisoes yn darparu hyfforddiant pwrpasol y gellir ei gyrchu am 
ddim.  



Cyngor Sir 26 Tachwedd 2020 
 

 
 

Felly, mae'r Cyngor hwn yn penderfynu:- 
 

1. Cytuno bod Cyngor Sir Powys yn derbyn y Siarter Troseddau Casineb 
Cymorth i Ddioddefwyr, sy'n cynnwys cymorth a chefnogaeth i 
ddioddefwyr a chymunedau.  

 
Dywedodd y Prif Weithredwr fod hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth 
gorfodol ar gael i aelodau a swyddogion ac y byddai swyddogion y Cyngor yn 
gweithio i hwyluso'r broses o'i weithredu pe byddai’r cynnig yn cael ei basio. 
 
O 58 pleidlais i 1  
 
 PENDERFYNWYD cytuno bod Cyngor Sir Powys yn derbyn y 

Siarter Troseddau Casineb Cymorth i Ddioddefwyr sy'n 
cynnwys cymorth a chefnogaeth i ddioddefwyr a chymunedau. 

 
 
 

Y Cynghorwyr Sir G Thomas (Cadeirydd) 


