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COFNODION CYFARFOD Y CYNGOR SIR A GYNHALIWYD DRWY TEAMS AR 
DDYDD IAU 15 GORFFENNAF 

 
YN BRESENNOL 
Y Cynghorydd Sir R G Thomas (Cadeirydd)  
 
Y Cynghorwyr Sir MC Alexander, M Barnes, B Baynham, J Berriman, G Breeze, 
J Charlton, L V Corfield, K W Curry, A W Davies, B Davies, D E Davies, P Davies, 
S C Davies, M J Dorrance, D O Evans, J Evans, 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, D Jones-Poston, 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, R Powell, WD Powell, D R Price, 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, 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 
 

1.  YMDDIHEURIADAU  

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Sir E Durrant a P 
Pritchard. 

 
 

2.  COFNODION 

 
Awdurdodwyd y Cadeirydd i lofnodi bod cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 
25 Chwefror, 4 Mawrth, 19 Mawrth, 30 Ebrill a 13 Mai 2021 yn gywir.   

 
 

3.  DATGAN BUDD 

 
Roedd gan bob Aelod fudd personol diragfarn yn Eitem 7 Atodlen 
Cydnabyddiaeth Ariannol yr Aelodau. Dywedodd y Swyddog Monitro fod 
goddefiad cyffredinol ond y dylai’r Aelodau lenwi ffurflen datgan budd.   
 
Fe wnaeth y Cynghorydd Sir David Thomas ddatgan budd personol yn y rhybudd 
o gynnig ar y gwasanaeth ambiwlans oherwydd bod ei frawd yn gweithio i 
Wasanaeth Ambiwlans Cymru. 

 
 

4.  CYHOEDDIADAU’R CADEIRYDD  

 
Dywedodd y Cadeirydd fod traciwr rhybuddion o gynnig wedi’i ddatblygu gan yr 
uned gwybodaeth fusnes, a manylion am sut i’w ddefnyddio’n cael eu cylchredeg 
i’r Aelodau. 
 

Dywedodd ei fod wedi dyfarnu Barcutiaid Arian i Lesley Alexander-Carter, 
Jennifer Coppell, Mairwen Price ac Amanda Edwards. 

 
 

5.  CYHOEDDIADAU’R ARWEINYDD  
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Croesawodd yr Arweinydd benderfyniad y Prif Weinidog i godi’r cyfyngiadau ar 
ddigwyddiadau awyr agored. Nododd fod nifer yr achosion ar gynnydd unwaith 
eto ond bod Powys yn arwain y ffordd ar ganran y bobl oedd wedi eu brechu.  
 
Roedd yn falch o adrodd bod arloesi mewn Gwasanaethau Plant wedi cyrraedd y 
rhestr fer yn rownd derfynol gwobrau’r Municipal Journal a bod clod wedi’i roi yn 
y categori trawsnewid digidol a bod y tîm Trawsnewid a Chyfathrebu wedi derbyn 
gwobr am y defnydd gorau o ddata.  
 
Dywedodd fod Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghyd â’r Aelod Seneddol a’r 
Aelod o’r Senedd dros Sir Drefaldwyn, a’r Aelod Seneddol ar gyfer Gogledd Sir 
Amwythig, wedi ymweld â Chamlas Trefaldwyn oedd yn rhan o gais y Cyngor am 
grant o Gronfa Codi’r Gwastad. Byddai’r bid, pe bai’n llwyddo, yn gatalydd 
pwysig ar gyfer datblygu economaidd yng ngogledd y Sir. Roedd hefyd yn falch o 
ymuno â Thywysog Cymru ar ei ymweliad â Riversimple oedd yn datblygu ceir 
pŵer hydrogen ecogyfeillgar yn Llandrindod.    

 

6.  BRIFF Y PRIF WEITHREDWR  

 
Cyfeiriodd y Prif Weinidog at y cynnydd yn nifer yr achosion Covid yn y Sir gyda’r 
cynnydd mwyaf i’w weld yn y grwpiau 10-19 a 20-29 oed. Pwysodd yn gryf ar 
bawb i gael eu brechu.  
 
Cyfeiriodd at yr ymchwiliadau parhaus i honiadau o dwyll a dwyn oedd yn cael eu 
hymchwilio gan Heddlu Dyfed Powys. Fe sicrhaodd y Cyngor a’r cyhoedd bod 
gan yr Awdurdod bolisi o ddim goddefgarwch tuag at dwyll a dwyn.  
 

 

7.  YR ADRODDIAD PERFFORMIAD BLYNYDDOL AR GWELEDIGAETH 2025: 
EIN CYNLLUN GWELLA CORFFORAETHOL  

 
Fe ystyriodd y Cyngor yr Adroddiad Perfformiad Blynyddol ar Gweledigaeth 
2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol. Roedd yr adroddiad yn cyflwyno 
perfformiad y Cyngor yn 2020-21 yn erbyn yr amcanion lles yn Gweledigaeth 
2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol gan gynnwys, am y tro cyntaf, yr 
Amcanion Cydraddoldeb Strategol. 
 
Roedd yr adroddiad wedi cael ei ystyried a’i gymeradwyo gan y Cabinet a’r 
Gweithgor Craffu. Roedd yr adroddiad wedi’i ddiwygio i adlewyrchu sylwadau ac 
argymhellion y Gweithgor.  
 
Gofynnodd un o’r Aelodau am yr argyfwng hinsawdd oedd wedi’i ddatgan gan y 
Cyngor ac oni ddylai gael ei wreiddio yn holl amcanion y Cyngor. Rhoddwyd 
gwybod i’r Aelodau fod yr adroddiad yn ymdrin â pherfformiad yn erbyn y cynllun 
gwreiddiol. Roedd y Cynllun Gwella Blynyddol diweddaraf a gymeradwywyd gan 
y Cyngor fis Mawrth wedi cryfhau peth o’r cynnwys ar newid hinsawdd ond roedd 
gwaith pellach yn digwydd yn y cefndir a fyddai’n goleuo fersiwn nesaf y cynllun. 
Byddai hefyd angen i’r Penaethiaid Gwasanaeth ystyried newid hinsawdd wrth 
gyflwyno eu cynigion cyllideb. 
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Gofynnodd un o’r Aelodau oni ellid cael pencampwr gweithlu a’r ateb oedd y 
byddai’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn adolygu rolau pencampwyr. 
Gofynnodd un o’r aelodau am fesur faint o bobl ag anableddau a gyflogir gan y 
Cyngor, a chynnwys hyn yn yr adroddiad.  
 
Gofynnodd yr Aelodau hefyd am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Cadarnhawyd 
bod Pennaeth y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol yn arwain ar gynllun gweithredu 
i fynd i’r afael â’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Byddai hwn yn dod o flaen y 
Pwyllgor Craffu priodol i ystyried a oedd unrhyw agweddau arno y gellid eu 
cryfhau. Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd fod 
yna broses drylwyr o werthuso swyddi a ddylai warchod rhag hawliadau cyflog 
cyfartal.  
 
Holodd un o’r Aelodau am y prosiect i ddatblygu’r Automobile Palace a chafodd 
wybod bod y Cyngor newydd gomisiynu’r gwaith dylunio ac wedi cyflwyno bid i 
Gronfa Codi’r Gwastad i brynu’r tir drws nesaf i’r Automobile Palace.   
 
Cynigiwyd yr argymhellion yn yr adroddiad gan y Cynghorydd Sir Michael 
Williams, a eiliwyd gan y Cynghorydd Sir Rosemarie Harris, ac o 54 pleidlais i 10 
gydag 1 yn ymatal,  
 
 PENDERFYNWYD bod y Cyngor Sir yn ystyried cynnwys 

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2020-2021 ar Gweledigaeth 
2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol (gan gynnwys 
Amcanion y Cynllun Cydraddoldeb Strategol integredig) a 
chymeradwyo ei gyhoeddi’n unol â dyletswyddau adrodd 
statudol. 

 
Gadawodd y Cynghorydd Sir David Price y cyfarfod am 12.04. 

 
 

8.  TROSGLWYDDIADAU REFENIW A CHYFALAF  

 
Fe ystyriodd y Cyngor y trosglwyddiadau Refeniw i sefydlu tair cronfa newydd 
benodol, gan ddefnyddio’r tanwariant o £4.241m ar ddiwedd y flwyddyn, a 
drosglwyddwyd i’r Gronfa Gyffredinol: 

 £1m i’w neilltuo i gynorthwyo gwasanaethau’r Cyngor i adfer o Covid.    

 £1m i’w neilltuo fel arian cyfatebol ar gyfer cynlluniau cyfalaf twf  / adferiad 
economaidd.  

 Rhoi gweddill y gwarged, £2.241m, mewn Cronfa Cyllid Cyfalaf benodol i 
gynorthwyo Rhaglen Gyfalaf y Cyngor, gan leihau gofynion benthyca ac 
ysgafnu’r pwysau ar y gyllideb refeniw. 
 

Gofynnwyd i’r Cyngor hefyd ystyried cymeradwyo cario dau danwariant diwedd 
blwyddyn drosodd ar gyfer Cronfa Trafnidiaeth o £730,000, a Chronfa Adferiad 
Llifogydd o £950,000. 
 
Cadarnhaodd Daliwr y Portffolio Cyllid a Thrafnidiaeth fod yr holl grantiau wedi 
eu defnyddio’n unol â thelerau ac amodau’r grantiau. Gan ateb cwestiynau a 
ofynnwyd gan Aelodau, dywedodd fod y Gronfa Cyllid Cyfalaf yn disodli arian 
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wedi’i fenthyca’n hytrach na’n ariannu benthyciadau. Roedd yn fwy effeithiol ei 
ddefnyddio ar gyfer cyllid untro, gan leihau cost barhaus unrhyw fenthyciadau. 
 
Cynigiwyd yr argymhellion yn yr adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, a 
eiliwyd gan y Cynghorydd Sir Rosemarie Harris, ac o 58 pleidlais i 5,  
 
 PENDERFYNWYD cymeradwyo’r trosglwyddiadau yn adran 2 

yr adroddiad a mynd ati i drosglwyddo’r symiau o’r Gronfa 
Gyllid Gyffredinol i’r cronfeydd penodol priodol.     

 
Gadawodd y Cynghorydd Sir James Evans y cyfarfod. 

 
 

9.  DATGANIAD AR AMRYWIAETH MEWN DEMOCRATIAETH  

 

Fe ystyriodd y Cyngor Ddatganiad ar Amrywiaeth mewn Democratiaeth yr oedd 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi gofyn i bob Cyngor ei gymeradwyo 
cyn yr etholiadau lleol yn 2022 i wneud ymrwymiad clir a chyhoeddus i wella 
amrywiaeth a dangos diwylliant agored a chroesawus i bawb. Roedd y datganiad 
drafft wedi cael ei ystyried a’i argymell gan y Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd. Pe bai’r Cyngor yn ei gymeradwyo, byddai cynllun gweithredu i 
ddarparu’r amcanion yn cael ei ddatblygu a’i roi gerbron y Pwyllgor 
Gwasanaethau Democrataidd i’w gymeradwyo nes ymlaen yn y flwyddyn. 
Dywedodd un o’r aelodau y gobeithiai y byddai fersiynau o’r datganiad yn y 
dyfodol yn datgan polisi o ddim goddefgarwch tuag at hiliaeth na bwlio. 

Cynigiwyd yr argymhellion yn yr adroddiad gan y Cynghorydd Sir Elwyn 
Vaughan, a eiliwyd gan y Cynghorydd Sir Beverley Baynham, ac o 61 pleidlais i 
1 gydag 1 yn ymatal,  
 
  PENDERFYNWYD  
 

1. Cymeradwyo’r Datganiad Amrywiaeth mewn Democratiaeth 
drafft fel y’i diwygiwyd, ac a oedd ynghlwm fel Atodiad 1 i’r 
adroddiad;  
 

2. Paratoi cynllun gweithredu’n disgrifio’r mesurau i 
weithredu’r Datganiad erbyn Mai 2022, i’w gymeradwyo gan 
y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a’r Cyngor.  

 

Gohiriwyd y Cyngor rhwng 12.50pm ac 1.15pm. 
Gadawodd y Cynghorwyr Sir MJ Jones, K Lewis, P Lewis a Tim Van Rees y 
cyfarfod.   

 
YN BRESENNOL 
Y Cynghorydd Sir R G Thomas (Cadeirydd) 
Y Cynghorwyr Sir MC Alexander, M Barnes, B Baynham, J Berriman, G Breeze, 
J Charlton, L V Corfield, K W Curry, A W Davies, B Davies, D E Davies, P Davies, 
S C Davies, M J Dorrance, D O Evans, 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, D Jones-Poston, F H Jump, K Laurie-Parry, H Lewis, MC Mackenzie, 
I McIntosh, S McNicholas, DW Meredith, C Mills, G Morgan, R Powell, WD Powell, 
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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, 
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 
 
 

10.  CYFANSODDIAD  

 
Gofynnwyd i’r Cyngor ystyried diwygio’r Cyfansoddiad ynglŷn ag Adran 7 
Pwyllgorau Craffu, Adran 9 Pwyllgorau Rheoleiddio ac Adran 2 Pwrpas, Diffiniad, 
Dehongliad. Cafodd y diwygiadau eu hystyried a’u hargymell gan y Pwyllgor 
Gwasanaethau Democrataidd. Mewn ymateb i gwestiwn gan Aelod, 
cadarnhaodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd pe bai 
unrhyw Aelod yn dymuno ychwanegu eitem i’r flaenraglen waith Craffu y dylent 
godi hynny gyda Chadeirydd y pwyllgor perthnasol. Dywedodd hefyd fod 
Archwilio Cymru wedi rhoi adborth llafar ar eu hadroddiad ar Graffu ym Mhowys 
ond nad oedd yr adroddiad terfynol wedi dod i law eto.   
 
Cynigiwyd yr argymhellion gan y Cynghorydd Sir Elwyn Vaughan, a eiliwyd gan y 
Cynghorydd Sir Stephen Hayes, ac o 52 pleidlais i 1 gyda 2 yn ymatal,  
 
  PENDERFYNWYD  

1. Cymeradwyo’r diwygiadau i Adran 7 y Cyfansoddiad 
(Pwyllgorau Craffu) fel yr amlinellir hwynt yn Adran 7 ddrafft 
Atodiad A yr adroddiad. 

2. Awdurdodi’r Swyddog Monitro i wneud unrhyw newidiadau 
eraill i’r Cyfansoddiad ag y bo angen i adlewyrchu’r newid a 
ddisgrifir yn Argymhelliad 1 uchod. 

3. Cymeradwyo’r diwygiadau i Adran 9 y Cyfansoddiad 
(Pwyllgorau Rheoleiddio) fel y disgrifir hwynt yn Adran 9 
ddrafft Atodiad B yr adroddiad.  

4. Awdurdodi’r Swyddog Monitro i wneud unrhyw newidiadau 
i’r Cyfansoddiad ag y bo angen i adlewyrchu’r newid a 
ddisgrifir yn Argymhelliad 3 uchod. 

5. Cymeradwyo’r diwygiadau i Adran 2 y Cyfansoddiad 
(Pwrpas, Diffiniad, Dehongliad) fel y disgrifir hwynt yn 
Adran 2 ddrafft Atodiad C yr adroddiad. 

6. Awdurdodi’r Swyddog Monitro i wneud unrhyw newidiadau 
i’r Cyfansoddiad ag y bo angen i adlewyrchu’r newidiadau a 
ddisgrifir yn Argymhelliad 5 uchod. 

 
Fe wnaeth y Cynghorwyr Sir E Michael Jones, Joy Jones, Les George, Roger 
Williams a Maureen McKenzie ymatal o’r bleidlais ar ôl colli rhan o’r drafodaeth. 

 
Gadawodd y Cynghorydd Sir S Hayes y cyfarfod am 13.30. Ail-ymunodd y 
Cynghorydd Sir D Price â’r cyfarfod. 
 

11.  LWFANSAU A THREULIAU AELODAU 2020/21  

 
Atgoffodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd yr Aelodau fod 
ganddynt fudd personol yn yr eitem hon ond bod goddefeb gyffredinol yn 
caniatáu i Aelodau siarad a phleidleisio. 
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Derbyniodd y Cyngor, er gwybodaeth, fanylion am y cyflogau, lwfansau a’r 
treuliau a dderbyniodd yr Aelodau a’r Aelodau Cyfetholedig yn 2020-21. 
Rhoddwyd gwybod i’r Cyngor fod y swm a hawliwyd am deithio i lawr o £77.8k 
(97.08%), o £80.2k yn 2019/20, i £2.3k yn 2020/21, oherwydd y pandemig, gyda 
holl gyfarfodydd y Cyngor wedi eu cynnal yn rhithiol drwy’r flwyddyn a fawr ddim 
milltiroedd busnes eraill wedi eu hawlio. Cynigiwyd yr argymhelliad gan y 
Cynghorydd Sir Michael Williams ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir Edwin 
Roderick a  
 
  PHENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.  

 
 

12.  PENODIADAU I BWYLLGORAU A CHYRFF ALLANOL  

 
12.1. Penodiad i Gyngor Iechyd Cymuned Powys  
 

Enwebwyd y Cynghorwyr Sir Hywel Lewis a Maureen McKenzie. Yn dilyn 
pleidlais,  
 
 PENDERFYNWYD enwebu’r Cynghorydd Sir Hywel Lewis i 

Gyngor Iechyd Cymuned Powys. 
 

12.2. Penodiadau gan Grwpiau Gwleidyddol a gymeradwywyd gan y Swyddog 
Monitro  

 
Nododd y Cyngor y penodiadau a wnaed gan grwpiau gwleidyddol ers y cyfarfod 
diwethaf a gymeradwywyd gan y Swyddog Monitro o dan awdurdod dirprwyedig: 
 
Penodwyd y Cynghorydd Sir Graham Breeze i’r Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd a’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn lle’r Cynghorydd Sir 
Beverley Baynham. 

 
 Gadawodd y Cynghorwyr Sir D Evans a D Price y cyfarfod am 13.50. 
 

13.  RHYBUDD O GYNNIG – GWASANAETHAU AMBIWLANS  

 
Gadawodd y Cynghorydd Sir Claire Mills y cyfarfod am 14.11. 
 
Ni chymrodd y Cynghorydd Sir David Thomas ran yn y rhan yma o’r cyfarfod 
oherwydd ei fod wedi datgan budd.  
 
Bu’r Cyngor yn trafod y rhybudd o gynnig canlynol a gynigiwyd gan y 
Cynghorydd Sir Elwyn Vaughan ac a eiliwyd gan y Cynghorydd Sir Bryn Davies:  
 
“Yn llawer rhy aml, mae ein cerbydau ambiwlans yn gorfod aros y tu allan i’n prif 
ysbytai fel Telford, Amwythig neu Wrecsam ac ambiwlansys eraill felly’n gorfod 
cael eu tynnu mewn o rannau eraill o Sir Drefaldwyn i ysgafnu’r pwysau yn y 
Trallwng neu’r Drenewydd, ond wrth wneud hynny’n tanseilio’r gwasanaeth 
mewn trefi fel Machynlleth, Llanfyllin neu Lanidloes. 
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Mae hyn yn broblem arbennig wedi nos lle gall criw o Fachynlleth gael eu galw i’r 
Drenewydd ond yna’n gorfod mynd i ysbyty Telford, neu Henffordd hyd yn oed, i 
gludo achosion o Drefyclo neu Lanandras.  
 
Mae gennym eisoes sefyllfa lle mae gorsafoedd Llanfyllin a Llanidloes ar gau 
wedi nos, ac fel y deallwn mae gwir fygythiad y bydd hyn yn digwydd hefyd ym 
Machynlleth maes o law ac ni fydd gan y rhan fwyaf o Sir Drefaldwyn fawr ddim 
gwasanaeth wedi nos wedyn. O gofio bod gorsafoedd Tywyn a’r Bala hefyd ar 
gau wedi nos a bod ambiwlans Dolgellau’n aml yn cael ei alw i ogledd Gwynedd, 
mae’n golygu na fydd gan y rhan fwyaf o dde Gwynedd a gogledd Powys fawr 
ddim gwasanaeth wedi nos wedyn. 
  
Rydym felly’n galw ar yr Ymddiriedolaeth Ambiwlans i sicrhau: 

 bod holl orsafoedd Ambiwlans Powys yn rhai 24 awr, i gynnwys: 

 gwneud gorsafoedd Llanidloes a Llanfyllin yn 24 awr 

 cadw Machynlleth yn 24 awr a pheidio torri ei horiau fel sy’n cael ei fygwth  

 rhoi ambiwlans ychwanegol i’r Trallwng a’r Drenewydd. 

Rydym eisiau gweld dull cydlynus a synhwyrol sy’n sicrhau bod gan ein holl 
gymunedau gwledig yr un lefel o wasanaeth ag ardaloedd trefol. Nid yw hyn yn 
golygu cost enfawr, ond bydd yn sicr yn achub bywydau.”  
 
Nododd y Cynghorwyr fod hyn yn broblem oedd yn effeithio ar y Sir gyfan gyda 
nifer yn adrodd profiadau personol a effeithiodd ar aelodau teulu a chymdogion. 
Nododd Daliwr y Portffolio Gofal Cymdeithasol Oedolion y byddai’r cynlluniau 
arfaethedig i gyflwyno cymorth cartref yn helpu i leihau’r galw am wasanaethau 
ambiwlans ac awgrymodd y dylid codi’r mater yn y Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol lle’r oedd yn gadeirydd a hefyd yn cael ei fynychu gan gynrychiolwyr 
o Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Awgrymodd un o’r Aelodau y 
dylai’r Cyngor gynorthwyo’r Cyngor Iechyd Cymuned i gynnal arolwg a holi barn 
preswylwyr Powys am wasanaethau ambiwlans. Teimlai’r Aelodau y byddai’n 
ddefnyddiol pe bai cynrychiolydd o Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans 
Cymru yn mynychu cyfarfod o’r Cyngor i siarad am y gwasanaeth ambiwlans yn 
y Sir ac ateb cwestiynau’r Aelodau. Dywedodd y cynigydd ei fod yn cytuno â’r 
awgrymiadau a wnaed yn y drafodaeth ond am roi’r cynnig gerbron fel yr oedd 
wedi’i ddrafftio. 
 
O 40 pleidlais i 3 gyda 6 yn ymatal  
 
  PENDERFYNWYD galw ar yr Ymddiriedolaeth Ambiwlans i 
sicrhau  

 bod holl orsafoedd Ambiwlans Powys yn rhai 24 awr, i 
gynnwys: 

 gwneud gorsafoedd Llanidloes a Llanfyllin yn 24 awr 

 cadw Machynlleth yn 24 awr a pheidio torri ei horiau fel 
sy’n cael ei fygwth, a 

 rhoi ambiwlansys ychwanegol i’r Trallwng a’r Drenewydd. 
 
Daeth y Cynghorydd David Thomas yn ôl i’r cyfarfod. 

 

14.  RHYBUDD O GYNNIG – RHEOLI PLA  



Cyngor Sir 15 Gorffennaf 2021  
 

 

 
Fe ystyriodd y Cyngor y cynnig canlynol a gynigiwyd gan y Cynghorydd Sir 
Sandra Davies ac a eiliwyd gan y Cynghorydd Sir Matthew Dorrance: 
 

1. “Gall llygod mawr a phlâu gario clefydau, achosi difrod i eiddo a bydd 

problemau ond yn gwaethygu heb eu trin;  

2. Cyngor Sir Powys sydd yn y sefyllfa orau i ddarparu Gwasanaeth Rheoli 

Pla traws-sirol, a  

3. Roedd y penderfyniad yn 2014 i roi’r gorau i ddarparu Gwasanaeth Rheoli 

Pla yn gamgymeriad. 

4. Mae ardaloedd preswyl yn aml yn cael problemau sylweddol gyda llygod 

mawr a phlâu; 

5. Rôl Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd gyda rhoi cyngor ac arweiniad i 

gymunedau, a 

6. Mae llogi contractwr preifat i ddelio â llygod mawr a phlâu yn 

anfforddiadwy i ormod o bobl. 

Mae’r Cyngor hwn yn penderfynu: 
1. Y dylid sefydlu gwasanaeth rheoli pla wedi’i redeg gan Gyngor Sir Powys i 

wasanaethu ein cymunedau, a 

2. Y dylid hysbysu’r Cabinet o ewyllys y Cyngor a gofyn iddynt ystyried 

gweithredu ei benderfyniad.” 

 

Dywedodd gynigydd ac eilydd y cynnig eu bod yn derbyn galwadau cynyddol am 

blâu a llygod mawr yng nghartrefi pobl. Fe wnaethant nodi bod gan Gynghorau 

eraill wasanaeth rheoli pla o hyd, gyda rhai’n darparu gwasanaeth am ddim ac 

eraill yn codi tâl. Dywedodd nifer o’r Aelodau nad oedd y cynnig wedi’i gostio ac 

nad oedd unrhyw asesiad ychwaith o’r effaith ar fusnesau bach sy’n darparu’r 

gwasanaeth yn y Sir erbyn hyn. Dywedodd Daliwr y Portffolio fod hwn yn 

wasanaeth anstatudol ac nad oedd gan y Cyngor erbyn hyn unrhyw staff 

hyfforddedig na chyfarpar ac felly y byddai angen gwariant cychwynnol 

sylweddol i ailgyflwyno’r gwasanaeth.    

 

Rhoddwyd y cynnig i’r bleidlais ac o 29 pleidlais i 23 gyda 2 yn ymatal,  

 

  PENDERFYNWYD  

1. Y dylid sefydlu gwasanaeth rheoli pla wedi’i redeg gan 

Gyngor Sir Powys i wasanaethu ein cymunedau, a 

 

2. Y dylid hysbysu’r Cabinet o ewyllys y Cyngor a gofyn 

iddynt ystyried gweithredu ei benderfyniad. 

 

 

15.  CWESTIYNAU’N UNOL Â’R CYFANSODDIAD  

 
Gadawodd y Cynghorydd Sir G Ratcliffe y cyfarfod am 14.53. 
Gadawodd y Cynghorydd Sir G Breeze y cyfarfod am 14.57. 
Gadawodd y Cynghorydd Sir D Rowlands y cyfarfod am 14.58. 
Gadawodd y Cynghorydd Sir S McNicholas y cyfarfod am 15.05. 
Gadawodd y Cynghorydd Sir A Williams y cyfarfod am 15.08. 
Gadawodd y Cynghorydd Sir L George y cyfarfod am 15.08. 
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15.1. Cwestiwn i Ddaliwr y Portffolio Addysg ac Eiddo gan y Cynghorydd Sir 
Sandra Davies  

 
Mae iaith mewn ysgolion yn cael ei ystyried ar hyn o bryd ac ymgynghori’n 
digwydd ar newidiadau i’w gwneud. 
 
Mae’n ymddangos nad oes gan Gyngor Sir Powys bolisi clir ar nifer y 
disgyblion ac ysgolion dwy ffrwd. 
 
Oni fyddai’n syniad llunio polisi i gadarnhau faint o blant (naill ai iaith 
Saesneg neu iaith Gymraeg) mewn ysgol sy’n ofynnol, cyn dosbarthu 
ysgol yn ysgol dwy ffrwd? 
 

Ymateb  
Amlinellir diffiniadau o ysgolion yn ôl eu darpariaeth iaith yn nogfen Llywodraeth 
Cymru ‘Diffinio Ysgolion yn ôl y Ddarpariaeth Cyfrwng Cymraeg’ 2007. Diffinnir 
ysgol gynradd ddwy ffrwd fel a ganlyn:  
 

 Cwricwlwm ysgol gynradd dwy ffrwd – lle mae dau fath o ddarpariaeth yn 
bodoli ochr yn ochr. Mae rhieni / disgyblion naill ai'n dewis darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg yn bennaf neu ddarpariaeth cyfrwng Saesneg yn 
bennaf, sydd fel arfer wedi’i ddarparu fel yng nghategorïau 1 yn y naill 
achos a 5 yn y llall.  

 Iaith yr ysgol – defnyddir y Gymraeg a’r Saesneg wrth redeg busnes yr 
ysgol o ddydd i ddydd. Penderfynir ar iaith y cyfathrebu â’r disgyblion yn ôl 
natur y ddarpariaeth gwricwlaidd, ond mewn rhai ysgolion rhoddir 
blaenoriaeth uchel i greu ethos iaith Gymraeg ar draws yr ysgol. Mae’r 
ysgol yn cyfathrebu â’r rhieni yn y ddwy iaith. 

 Canlyniadau – ar gyfer disgyblion yn y ffrwd Gymraeg, mae’r disgwyliadau 
arferol fel ar gyfer categori 1. Ar gyfer disgyblion yn y ffrwd cyfrwng 
Saesneg, mae’r disgwyliadau arferol fel ar gyfer categori 5. 

 
Nid yw’r canllawiau’n nodi bod angen cael nifer benodol o ddisgyblion yn y naill 
ffrwd neu’r llall i ddosbarthu ysgol yn un ddwy ffrwd.  
 
Nid oedd unrhyw gwestiwn ychwanegol. 
 

15.2. Cwestiwn i aelodau Powys o’r Panel Heddlu a Throseddu gan y 
Cynghorydd Sir Matthew Dorrance  

 
Rwy’n ymwybodol o gynnydd mewn troseddu, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a digwyddiadau’n gysylltiedig â chyffuriau yn fy 
nghymuned. Sut yr ydych chi, fel aelodau Powys o’r Panel Heddlu a 
Throseddu’n dal y Comisiynydd a’i gynllun heddlu a throseddu i gyfrif i 
sicrhau bod gan gymunedau fel fy un i ddigon o adnoddau ac yn cael 
blaenoriaeth gan Heddlu Dyfed Powys? 
 
Ymateb  
Fel aelodau o’r Panel Heddlu a Throseddu, rydym yn craffu sut y mae’r 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu’n dal y Prif Gwnstabl i gyfrif am sicrhau bod 
gan blismona mewn cymunedau lleol ddigon o adnoddau ac yn cael blaenoriaeth 
yn y ffyrdd canlynol: 
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 Drwy graffu Cynllun Heddlu a Throseddu’r Comisiynydd, sy’n nodi beth yw 
blaenoriaethau’r heddlu Mae’r Comisiynydd ar hyn o bryd yn ymgynghori 
ar ei gynllun newydd yn dilyn yr etholiadau ym mis Mai a deallwn y bydd 
yn dod o flaen y Panel am ystyriaeth ddiwedd Gorffennaf. 

 Drwy graffu ar braesept blynyddol yr heddlu, sy’n cyfrannu tua 50% o 
gyllideb yr heddlu. Mae hyn yn cynnwys craffu cyfrifon blynyddol a 
chynllun ariannol tymor canolig y Comisiynydd. 

 Drwy fynychu cyfarfodydd y Bwrdd Atebolrwydd Plismona bob chwarter i 
weld sut y mae’r Comisiynydd yn dal y Prif Gwnstabl i gyfrif ar draws ei 
holl swyddogaethau, gan gynnwys plismona mewn cymunedau lleol.  

 Drwy holi’r Comisiynydd yng nghyfarfodydd y Panel Heddlu a Throseddu. 
Mae hyn yn cynnwys gofyn cwestiynau nid yn unig am adroddiadau ar yr 
agenda ond hefyd am unrhyw fater y dymuna aelodau’r Panel ei godi, ar 
yr amod eu bod yn rhan o gylch gwaith y Panel. 

 Drwy ofyn bod y Comisiynydd yn rhoi adroddiad i’r Panel ar unrhyw fater 
sy’n rhan o’i gylch gwaith. 

 
Roedd y Panel yn benodol wedi nodi rôl y Comisiynydd yn dal y Prif Gwnstabl i 
gyfrif fel un o’i flaenoriaethau yn 2018/2019 ac yn fodlon bod y Comisiynydd wedi 
cyflawni’r swyddogaeth honno’n briodol a thrylwyr. 
Fel y gwyddoch efallai, fe wnaeth y Prif Gwnstabl Mark Collins ymddeol ym mis 
Mawrth 2021 i dderbyn swydd yn Ynysoedd Prydeinig y Wyryf. Penodwyd Prif 
Gwnstabl dros dro hyd nes y cynhelir etholiadau’r Comisiynwyr Heddlu a 
Throseddu ym mis Mai ac mae’r broses o recriwtio Prif Gwnstabl parhaol ar y 
gweill ar hyn o bryd. 
Mae adroddiad ar ymddygiad gwrth-gymdeithasol a ystyriwyd gan y Panel 
Heddlu a Throseddu ar 4 Tachwedd 2020, ac ymateb y Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu ar 19 Chwefror 2021, ynghlwm er gwybodaeth ac i’w gweld yma:   
https://www.panelheddluathroseddudp.cymru/cartref/cyfarfodydd/2020/4-
tachwedd-2020/ 
https://www.panelheddluathroseddudp.cymru/cartref/cyfarfodydd/2021/19-
chwefror-2021/ 
 
Mewn ymateb i gwestiwn y Cynghorydd Dorrance am sut y gallai’r Panel Heddlu 
a Throseddu sicrhau bod y Comisiynydd yn cyflawni’r ymrwymiadau yn y Cynllun 
Heddlu a Throseddu, dywedodd y Cynghorydd William Powell fod y Panel yn 
codi’r mater o ymddygiad gwrth-gymdeithasol gyda’r Comisiynydd yn rheolaidd. 
Roedd hefyd wedi trefnu i’r Comisiynydd gael cyfarfod y Cynghorydd Dorrance a 
phreswylwyr a effeithiwyd yn arbennig gan ymddygiad gwrth-gymdeithasol.  
 

15.3. Cwestiwn i Ddaliwr y Portffolio sy’n gyfrifol am Ddiogelwch Cymunedol, 
gan y Cynghorydd Sir Matthew Dorrance  

 
Sut y mae’r Aelod Cabinet dros Ddiogelwch Cymunedol yn sicrhau bod y 
Cyngor yn ymateb i anghenion pobl yn Ward Sant Ioan, Aberhonddu, ac yn 
gweithredu i ddelio ag effaith troseddu ac ymddygiad gwrth-gymdeithasol. 
 
Ymateb 
Mae Cyngor Sir Powys yn chwarae rhan weithredol ym Mhartneriaeth Diogelwch 
Cymunedol Powys. Mae’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn bartneriaeth 
amlddisgyblaethol statudol (Deddf Troseddu ac Anrhefn 1998). Mae 
sefydliadau’n gweithio gyda’i gilydd i gyflawni nod cyffredin o fynd i’r afael â 

https://www.panelheddluathroseddudp.cymru/cartref/cyfarfodydd/2020/4-tachwedd-2020/
https://www.panelheddluathroseddudp.cymru/cartref/cyfarfodydd/2020/4-tachwedd-2020/
https://www.panelheddluathroseddudp.cymru/cartref/cyfarfodydd/2021/19-chwefror-2021/
https://www.panelheddluathroseddudp.cymru/cartref/cyfarfodydd/2021/19-chwefror-2021/
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throseddu ac anrhefn yn y Sir a chadw enw Powys fel un o’r ardaloedd mwyaf 
diogel i fyw. 
 
Cwestiwn ategol y Cynghorydd Dorrance oedd gofyn i Ddaliwr y Portffolio a 
fyddai’n ymrwymo i ailasesu blaenoriaethau’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol 
i sicrhau bod delio ag ymddygiad gwrth-gymdeithasol yn derbyn mwy o ffocws ac 
adnoddau ac yn adrodd yn ôl i’r Cyngor. Dywedodd Daliwr y Portffolio y byddai’n 
adolygu cais y Cynghorydd Dorrance ac yn adrodd yn ôl i’r Cyngor ar waith y 
Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol. 
 

15.4. Cwestiwn i’r Aelod Portffolio ar Addysg ac Eiddo gan y Cynghorydd Sir 
Gwilym Williams  

 
O ran Ysgol Dolau, roedd yr arolygiad diwethaf gan Estyn wedi bandio’r 
ysgol yn wyrdd, sy’n golygu bod yr addysg o safon uchel. 
Nid yw’r ddwy ysgol gynradd agosaf yn wyrdd, felly a all yr Aelod Cabinet 
dros Addysg ddweud wrthyf fi a’r Aelodau oni fyddai’n anghyfreithlon i 
blant o Ysgol Dolau gael eu hanfon i’r naill neu’r llall o’r ddwy ysgol 
gynradd yma a hwythau ddim yn wyrdd?  
 

Ymateb 
Mae’n bwysig deall bod gwahaniaeth rhwng arolygiadau Estyn a Chategoreiddio 
Cenedlaethol.  Yn yr arolygiad diwethaf gan Estyn ar gyfer Llanfihangel 
Rhydithon yn 2019, barnwyd bod yr ysgol yn dda o ran safonau, darpariaeth ac 
arweinyddiaeth.  
Arolygwyd Ysgol Gynradd Llanbister gan Estyn yn 2019 a barnwyd bod yr ysgol 
hon hefyd yn dda o ran safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth. 
Arolygwyd Ysgol Crossgates yn 2016 a’i rhoi yn y categori Adolygu gan Estyn. 
Fodd bynnag, o fewn blwyddyn roedd yr ysgol wedi rhoi sylw i’r argymhellion ac 
ni fu angen unrhyw fesurau ôl-ddilyn. 
  
Mae Categoreiddio Cenedlaethol yn nodi faint o gymorth y bydd ysgol yn ei 
dderbyn yn flynyddol. Cynhaliwyd y categoreiddio diwethaf yn nhymor yr hydref 
2019. Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi gohirio categoreiddio. Mae 
pedwar lliw i’r broses gategoreiddio (ystyrir bod Gwyrdd a Melyn yn ysgolion 
hunan-wella; ystyrir bod Oren a Choch yn ysgolion sydd angen cymorth 
sylweddol).  
Dosbarthwyd Llanfihangel Rhydithon yn wyrdd a dosbarthwyd Llanbister a 
Crossgates yn felyn yn 2019.  
 
Fodd bynnag, er nad oes Categoreiddio Cenedlaethol ar gyfer ysgolion, mae’r 
awdurdod lleol wedi parhau i weithio’n agos i roi cymorth i’r ysgolion hyn. Mae’r 
tair ysgol yn ysgolion cryf o ran safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth ac wedi 
ymateb yn dda i’r her o ddarparu addysg dros gyfnod y pandemig. Mae hyn wedi 
atgyfnerthu barn yr awdurdod lleol bod yr ysgolion yn hunan-wella ac yn darparu 
addysg gyfartal.  
 
Ni fyddai disgyblion o dan anfantais o fynychu ysgolion eraill yn yr ardal.  
 
Mewn ymateb i gwestiwn ategol y Cynghorydd Williams a fyddai Estyn yn ail-
ddechrau arolygiadau neu a fyddai categoreiddio cenedlaethol yn parhau, 
dywedodd Daliwr y Portffolio fod Estyn yn gobeithio ail-ddechrau arolygiadau ym 
mis Medi ac roedd yr awdurdod yn cyflawni ei ymweliadau monitro ei hun. 
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15.5. Cwestiwn i Ddaliwr y Portffolio Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd gan 

y Cynghorydd Sir Gwilym Williams  
 

Oherwydd y pandemig presennol, mae troi pobl allan o’u cartrefi wedi’i 
ohirio, a bydd hyn yn dod i ben cyn bo hir. 
A all Daliwr y Portffolio ddweud wrthyf i a’r Aelodau pa ddarpariaethau, a 
nifer yr eiddo, sydd ar gael ar gyfer y cynnydd tebygol unwaith y codir y 
cyfyngiadau ar hyn?  Ni ddylid cynnwys nifer yr eiddo sydd ar ganol eu 
hatgyweirio neu wella.  
 

Ymateb 
Mae’r Gwasanaethau Tai’n defnyddio ystod o opsiynau i geisio helpu pobl i osgoi 
colli eu cartrefi. Mae hyn yn cynnwys cyngor a chefnogaeth; er enghraifft drwy 
hawlio gymaint o incwm â phosib drwy’r system nawdd cymdeithasol i helpu i 
dalu’r rhent, drwy Daliadau Tai Disgresiynol i helpu i dalu’r rhent, a thrwy ymyrryd 
yn uniongyrchol a negodi gyda landlordiaid. Os nad yw’n bosib atal bod rhywun 
yn colli cartref, mae gan y Cyngor ystod o adnoddau i ddod o hyd i rywle i fyw ar 
gyfer pobl a allai fod yn ddigartref ar ôl i’w landlord eu troi allan o’u cartref. Mae 
hyn yn cynnwys tai y mae’r Cyngor yn berchen arnynt, cartrefi cymdeithasau tai 
a thrwy helpu pobl i ddod o hyd i lety gan landlordiaid preifat.  
 
Mae’n anodd rhagweld faint o gartrefi fydd ar gael i’w gosod ar unrhyw adeg 
oherwydd, er mwyn i’r tai hyn fod ar gael, rhaid i’r tenantiaid presennol symud i 
gartrefi gwahanol. Ar gyfartaledd, ar sail ffigurau 2020-21, gosodir tua 58 eiddo 
tai cymdeithasol pob mis, gan gynnwys i bobl sydd eisoes neu mewn perygl o 
fod yn ddigartref. Hefyd, mae 170 eiddo arall yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd 
fel llety dros dro i bobl sy’n aros i gartrefi parhaol, sy’n addas i anghenion 
hirdymor y bobl hyn, ddod ar gael.  
 
Pob mis mae tua 40 o denantiaethau’r Cyngor, ar sail data am y flwyddyn 
ddiwethaf, yn cael eu terfynu gan greu cartrefi gwag sydd ar gael i’w hail-osod. 
Ar hyn o bryd (28.06.21), mae gan y Cyngor 38 o gartrefi gwag ar gael i’w gosod 
i denantiaid newydd naill ai fel tenantiaeth ragarweiniol neu sicr, a 6 cartref gwag 
a gedwir i’w defnyddio fel llety argyfwng dros dro ar gyfer aelwydydd digartref.  
 
Mae cynyddu nifer y cartrefi a fyddai ar gael i bobl a allai ddod yn ddigartref yn 
anodd oherwydd mae galw uchel am gartrefi o bob math, ac ar draws pob math 
o denantiaeth ym Mhowys. Mae’r rhan fwyaf o’r galw digartref yn alw gan 
aelwydydd llai sydd angen cartrefi ag un llofft.  Dim ond 6% o’r holl gartrefi ym 
Mhowys sydd ag un llofft – mae’r ffigur hwn yn cynnwys cartrefi wedi eu dynodi’n 
llety i bobl hŷn.  
 
Mae gan y Cyngor a chymdeithasau tai raglen ddatblygu wedi’i chadarnhau o 
godi 401 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol ‘mewn cynllun’ (a 188 o gartrefi eraill 
‘wrth gefn’) sydd i ddechrau dros y ddwy flynedd nesaf, gyda’r Cyngor yn unig ar 
darged i ychwanegu 250 o gartrefi newydd erbyn 2025. Bydd cyfuniad o 
ddatblygiadau tai newydd, prynu eiddo ar gyfer rhenti cymdeithasol, a mwy o 
adnoddau i atal digartrefedd, yn helpu’r Cyngor i ateb yr heriau a allai godi pan 
ddaw’r moratoriwm ar droi pobl allan o’u cartrefi i ben. 
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Roedd cwestiwn ategol y Cynghorydd Williams yn gofyn faint o gartrefi gwag ar 
ganol eu hatgyweirio nad oedd ar gael i’w rhentu. Cytunodd Daliwr y Portffolio i 
roi’r wybodaeth hon i’r Cynghorydd Williams. 
 

15.6. Cwestiwn i Ddaliwr y Portffolio Addysg ac Eiddo gan y Cynghorydd Sir 
Roger Williams  

 
Pa asesiad y mae Daliwr y Portffolio Addysg wedi’i wneud o’r Polisi 
Addysg Ôl-16 newydd gyda chadw disgyblion ôl-16 oed yn ysgolion a 
cholegau Powys? 
 
Ymateb 
Roedd yr adroddiad Ôl-16 a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 18 Mai 2021 yn cynnwys 
asesiad o nifer o wahanol opsiynau ar gyfer llywodraethu’r ddarpariaeth Ôl-16 
ym Mhowys, a oedd wedi eu gwerthuso’n llawn, fel y gwelir yn yr atodiadau i 
adroddiad y Cabinet.  
 
Nid oedd unrhyw gwestiwn ychwanegol. 
 

15.7. Cwestiwn i Ddaliwr y Portffolio Addysg ac Eiddo gan y Cynghorydd Sir 
Martin Weale  

Os yw hawliau dysgwyr yn ffactor pwysig yn y broses hon, pam yw’n 
dderbyniol symud plant sydd eisoes yn derbyn lefel uwch o hawliau 
dysgwyr ac yn cynhyrchu plant ‘cyflawn eu datblygiad’, gan godi’r safon yn 
Ysgol Calon Cymru, i ysgolion eraill?0}  Sut y mae hyn yn gwella hawliau 
dysgwyr, oni ddylid gweld hawliau dysgwyr fel safonau addysg yn 
defnyddio dyfarniadau safonedig gan ESTYN ac ERW ac nid galwadau ffôn 
goddrychol a disail i benaethiaid. 

Ymateb  

Cymeraf fod y cwestiwn yn ymwneud â’r ymgynghoriad presennol ar ysgolion 
bach, ac yn benodol ag Ysgol Gynradd Llanfihangel Rhydithon. Mae’r 
weledigaeth ar gyfer addysg ym Mhowys yn ymwneud â gwella hawliau a 
phrofiad dysgwyr, yn unol â’r cwricwlwm newydd o fis Medi 2022 ymlaen – mae 
hyn yn fwy na safonau addysg yn unig.0}   
 
Yn yr ymarfer Categoreiddio diwethaf yn 2019, dosbarthwyd Llanfihangel 
Rhydithon yn wyrdd a chategoreiddiwyd Llanbister a Crossgates yn felyn.   
Fodd bynnag, er nad oes Categoreiddio Cenedlaethol ar gyfer ysgolion, mae’r 
awdurdod lleol wedi parhau i weithio’n agos i roi cymorth i’r ysgolion hyn. Mae’r 
tair ysgol yn ysgolion cryf o ran safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth ac wedi 
ymateb yn dda i’r her o ddarparu addysg dros gyfnod y pandemig. Mae hyn wedi 
atgyfnerthu barn yr awdurdod lleol bod yr ysgolion yn hunan-wella ac yn darparu 
addysg gyfartal.  
 
Yn yr arolygiad diwethaf gan Estyn ar gyfer Llanfihangel Rhydithon yn 2019, 
barnwyd bod yr ysgol yn dda o ran safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth.  
 
Arolygwyd Ysgol Gynradd Llanbister gan Estyn yn 2019 a barnwyd bod yr ysgol 
hon hefyd yn dda o ran safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth. 
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Arolygwyd Ysgol Crossgates yn 2016 a’i rhoi yn y categori Adolygu gan Estyn. 
Fodd bynnag, o fewn blwyddyn roedd yr ysgol wedi rhoi sylw i’r argymhellion ac 
ni fu angen unrhyw fesurau ôl-ddilyn. 
 
Nid oedd unrhyw gwestiwn ychwanegol. 
 

15.8. Cwestiwn i Ddaliwr y Portffolio Addysg ac Eiddo gan y Cynghorydd Sir 
Martin Weale  

Mae gwarged yng nghyllideb yr awdurdod lleol felly pam ein bod yn rhoi 
ein cymunedau drwy hyn, yn enwedig o ystyried Covid. Clywsom fod y 18 
mis diwethaf wedi bod yn straen OFNADWY, nid yn unig i ddisgyblion ond 
hefyd i athrawon a rhieni.  Pam nad yw’r timau trawsnewid ac addysg yn 
gwrando ar negeseuon clir Aelodau o’r Senedd / Aelodau Seneddol lleol, 
cynghorwyr a Llywodraeth Cymru? 

Ymateb  

Rydym yn cydnabod bod ad-drefnu ysgolion bob amser yn fater emosiynol i 
ysgolion a’u cymunedau.  Fodd bynnag, roedd Llywodraeth Cymru’n cydnabod 
bod angen i awdurdodau lleol barhau â’u cynlluniau ad-drefnu yn ystod y 
pandemig gan gyhoeddi canllawiau anstatudol, sydd wedi eu dilyn.   

O ran pam fod yr awdurdod yn symud ymlaen gyda’r Rhaglen Trawsnewid 
Addysg: Yn 2019, adolygodd Estyn wasanaeth addysg y Cyngor a barnu bod 
angen ei wella’n sylweddol.  Dyma ddyfynnu o Adroddiad Estyn: 

 Fodd bynnag mae nifer o feysydd gwaith yr awdurdod yn destun cryn bryder, 
fel trefniadaeth ysgolion, rheolaeth ariannol, llywodraethu ysgolion, diffyg 
gweithredu ynglŷn ag ysgolion sy’n achosi pryder a chydgysylltu addysg i 
ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig neu sydd efallai angen cymorth 
ychwanegol arnynt. Mae’r materion hyn yn effeithio ar arweinyddiaeth, 
strwythurau staffio, cynllunio’r cwricwlwm a morâl staff, sydd yn ei dro’n 
cyfyngu ar effaith y cynghorwyr her a staff gwella ysgolion eraill. 

Yn dilyn yr arolygiad hwn, cynhaliodd y Cyngor ymarfer ymgysylltu helaeth ag 
ysgolion a rhanddeiliaid eraill a amlygodd nifer o heriau’n wynebu addysg yn y 
Sir a bod angen trawsnewid llwyr.  

Nid oedd unrhyw gwestiwn ychwanegol. 
 

15.9. Cwestiwn i Ddaliwr y Portffolio Addysg ac Eiddo gan y Cynghorydd Sir 
William Powell   

 
A fyddai Daliwr y Portffolio cystal ag amlinellu’r camau a gymerwyd gan 
Gyngor Sir Powys i sicrhau bod unrhyw eiddo yn ystâd yr Awdurdod, sydd 
â dynodiad treftadaeth gan Cadw, yn cael ei fonitro’n rheolaidd?  
Yng ngoleuni canfyddiadau monitro o’r fath, sut y mae buddsoddiad yn 
cael ei ddyrannu i ddiogelu’r ased, ar gyfer y genhedlaeth hon a rhai’r 
dyfodol, yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru ar dreftadaeth a’r 
amgylchedd adeiledig? 

Ymateb 



Cyngor Sir 15 Gorffennaf 2021  
 

 

Fel rhan o weithrediad diweddar y model Landlord Corfforaethol, mae’r 

Gwasanaethau Eiddo Strategol wedi gallu cyflogi syrfëwr asedau. Gwaith y 

syrfëwr asedau fydd archwilio cyflwr eiddo’r Cyngor, gan gynnwys asedau 

treftadaeth, yn rheolaidd.  Bydd hyn yn sicrhau bod pob eiddo, gan gynnwys rhai 

gyda dynodiad treftadaeth, yn cael eu hadolygu’n briodol a’u rheoli’n gylchol. 

Bydd arian cyfalaf a refeniw’n cael ei ddyrannu ar sail yr adolygiad asedau hwn i 

sicrhau bod holl asedau’r Cyngor yn cael eu rheoli a’u diogelu’n briodol ar gyfer 

cenedlaethau’r dyfodol. 

 
Mewn ymateb i gwestiwn ategol y Cynghorydd Powell, cadarnhaodd Daliwr y 
Portffolio fod y syrfëwr asedau a benodwyd yn swyddog profiadol gyda’r 
cymwysterau perthnasol. Byddai’n rhoi ymateb mwy manwl i gwestiwn y 
Cynghorydd Powell yng nghyswllt maenordy Gwernyfed.  

 

16.  EITEMAU ESEMPT  

 
PENDERFYNWYD cau allan y cyhoedd ar gyfer yr eitem 
fusnes ganlynol ar y sail y byddai gwybodaeth esempt, o 
dan gategori 1 Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Mynediad at 
Wybodaeth) (Amrywiad) (Cymru) 2007, yn cael ei datgelu.  

 
Gadawodd yr holl swyddogion, heblaw am y Prif Weithredwr, Pennaeth y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd, y Rheolwr Craffu a’r Rheolwr 
Cabinet, y cyfarfod.  
 

 

17.  MATERION STAFFIO  

 
Fe ystyriodd y Cyngor adroddiad cyfrinachol y Prif Weithredwr. Pwrpas yr 
adroddiad oedd nodi’n ffurfiol y newidiadau a wnaed i strwythur yr Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth ers dechrau’r pandemig nad oedd angen i’r Cyngor eu 
cymeradwyo, ac adlewyrchu newidiadau eraill yn dilyn adolygu strwythur yr 
Uwch Dîm Rheoli ynghyd â chysoni rhai anghysondebau mewn cyflogau.   
 
O 40 pleidlais i 1 gydag 1 yn ymatal  
 
  CYTUNWYD i gymeradwyo argymhelliad 1 yn yr adroddiad. 
 
 
O 30 pleidlais i 8 gydag 1 yn ymatal  
 

CYTUNWYD i gymeradwyo argymhelliad 2 yn yr adroddiad. 
 

O 38 pleidlais i 1 gydag 1 yn ymatal  
 

CYTUNWYD i gymeradwyo argymhelliad 3 yn yr adroddiad. 
 
 

Y Cynghorydd Sir R G Thomas (Cadeirydd) 


