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Eitem 1: Croeso 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod dros Skype ac esboniodd mai parhad oedd y 
cyfarfod hwn o’r cyfarfod diwethaf (2 Tachwedd 2020) i drafod yr Argymhellion 
Blaenoriaeth a phennu camau gweithredu i'w gyrru ymlaen. 

Datganiadau o Fuddiant 

Nid oedd unrhyw ddatganiadau newydd o fuddiant. 

DS: Mae pob aelod o'r grŵp eisoes wedi llenwi ffurflenni datganiad o fuddiant ond dylent 
hefyd ddatgan a oes ganddynt fuddiant mewn unrhyw beth ar yr agenda. 

Eitem 2: Diweddariadau Cyflym 

Roedd y Cadeirydd yn awyddus i sôn wrth y grŵp fod datganiad i'r wasg ar Ddyfroedd 
Ymdrochi yng Nghymru wedi cael ei ryddhau gan CNC. Mae'r erthyglau'n nodi "eleni 
(2020) yw'r drydedd flwyddyn i draethau Cymru gydymffurfio 100% â'r Gyfarwyddeb Dŵr 
Ymdrochi, gydag 80% o’r traethau dynodedig yn ennill statws 'rhagorol'”. 

Cyflwynodd Creighton Harvey yr wybodaeth ddiweddaraf am un neu ddau o 
wrandawiadau dedfrydu mewn Llysoedd Ynadon i ffermwyr a oedd wedi pledio'n euog i 
droseddau llygredd. 

Ar 15 Hydref 2020 cafodd y ffermwr David Bryan Marks ei ddedfrydu am dair trosedd o 
ganiatáu slyri i fynd i mewn i Afon Gŵr Fach rhwng 18 Rhagfyr 2017 ac 11 Rhagfyr 2018. 
Roedd storfa slyri sy'n gorlifo ar fferm y diffynnydd ac roedd gwely'r afon wedi'i orchuddio â 
ffwng carthion am 3/4 o gilomedr i lawr i'w gydlifiad â'r Teifi. Roedd pwmp diffygiol ac nid 
oedd unrhyw larwm wedi'i osod ar storfa slyri'r diffynnydd. Ni chafodd pysgod eu lladd. 
Anfonwyd llythyr rhybuddio ato o'r blaen ac roedd wedi cael rhybudd ffurfiol. Cafodd ddirwy 
o £2000 am bob trosedd a gorchmynnwyd iddo dalu £6327.10 o gostau a gordal dioddefwr 
o £170. Cyfanswm o £12,497.10. 

Ar 5 Tachwedd 2020, cafodd y ffermwr Rwsel David Law ei ddedfrydu am bedair trosedd o 
lygru Nant Crychiau, is-afon o'r Gwili sydd ei hun yn mynd i mewn i’r Afon Tywi, rhwng 8 
Chwefror 2018 a 21 Rhagfyr 2018. Digwyddodd y digwyddiad cyntaf oherwydd bod slyri'n 
cael ei daenu ar dir wedi'i rewi, a hynny’n groes i ganllawiau’r Cod Ymarfer Amaethyddol 
Da. Digwyddodd yr ail a'r drydedd drosedd pan oedd golchion parlwr gan gynnwys llaeth 
yn rhedeg i ffos o dan y fferm. Digwyddodd y bedwaredd drosedd pan dorrodd pwmp heb 
oruchwyliaeth gan ganiatáu i slyri fynd i mewn i'r Crychiau. Ni chafodd pysgod eu lladd ac 
roedd wedi cael llythyrau rhybuddio o'r blaen ac wedi cael rhybudd. Cafodd ddirwy o £700 
yr un am y troseddau cyntaf a'r bedwaredd drosedd a £1000 yr un am yr ail a'r drydedd 
drosedd. Gorchmynnwyd iddo dalu £2041.86c o gostau a gordal dioddefwr o £100 yn 
gwneud cyfanswm o £5561.86c. 

Wrth sôn am achos Mr Mark dywedodd y Barnwr Rhanbarth Christopher James ei fod yn 
dedfrydu'r diffynnydd ar sail y ffaith bod ei ymddygiad yn fyrbwyll oherwydd y rhybuddion 
blaenorol a natur barhaus y troseddau. Roedd CNC wedi nodi bod ei ymddygiad yn 
esgeulus. Yn achos y barnwr rhanbarth Mr Law, cwestiynodd James faint o amser a 
gymerwyd i ddod â'r achosion i'r llys. Gan nad oedd esboniad am yr oedi, derbyniodd fod 
yr oedi yn cynrychioli mesurau lliniaru ar gyfer y diffynnydd.  



 

 

Dywedodd CH ei bod yn anodd gwneud achos dros waredu'r achosion hyn drwy unrhyw 
ddull heblaw erlyn o ystyried y ffaith bod y troseddau yn digwydd ar ôl rhybuddion. 
Dywedodd hefyd nad oedd oedi wrth ddwyn achos yn deg ar y diffynyddion na'r tystion 
posibl pe bai achos llys. 

Eitem 3: Argymhellion Blaenoriaeth Is-grŵp Fforwm Rheoli Tir 
Cymru 

Parhaodd Marc Williams i fynd drwy'r argymhellion blaenoriaeth a nodwyd gan yr aelodau 
ac ysgrifennodd nodiadau i'w symud ymlaen. 

Eitem 4: Unrhyw fater arall 

Nid oedd unrhyw fater arall 

 

Diwedd y cyfarfod 


