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gyllideb ac eleni ymgysylltwyd â mwy na 
2,000 o grwpiau ac unigolion. Yn sgil 
cynnydd o 4.4% yn y setliad cyllideb gan 
Lywodraeth Cymru a chynnydd o 4.89% yn y 
Dreth Gyngor, roeddem yn gallu adolygu rhai 
o'n cynigion cychwynnol. Bu inni ymateb i 
farn y cyhoedd drwy ddileu neu ohirio rhai 
cynigion y gyllideb a wrthwynebwyd fwyaf yn 
ystod y broses ymgynghori ynghylch y 
gyllideb, gan gynnwys lleihau gwariant ar 
gyfer y Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid a 
chau Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref 
Hendy-gwyn ar Daf. Unwaith eto, eleni rydym 
wedi cyflwyno cyllideb deg a chytbwys sy'n 
ymateb i'r prif bryderon a fynegwyd yn ystod 
y broses ymgynghori, gan ddarparu 
adnoddau ychwanegol sylweddol i 
wasanaethau critigol. 

Eleni gwnaethom ein huchelgais i adfywio ein 
cymunedau gwledig yn glir pan lansiwyd yr 
adroddiad 'Symud Sir Gâr Wledig Ymlaen’. 
Mae'r adroddiad hwn yn esbonio sut rydym 
yn bwriadu adfywio ein cymunedau gwledig, 
drwy gryfhau cymunedau lleol, creu swyddi a 
chyfleoedd busnes a diogelu'r Gymraeg. 
Wrth wraidd y strategaeth y mae pwyslais ar 

Cyflwyniad

Dyma fy mhumed adroddiad blynyddol fel 
Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, ac mae'n 
dangos y gwrthgyferbyniad llwyr rhwng 
dechrau'r flwyddyn a sut mae wedi dod i 
ben. Mae hefyd yn tynnu sylw at gymaint 
rydym wedi'i wneud ar gyfer dinasyddion ein 
sir a chymaint mwy rydym yn bwriadu ei 
wneud, er y bydd y rhaid oedi ar rai camau er 
mwyn delio gyda’r pandemig cyfredol. Mae 
Covid-19 wedi effeithio arnom i gyd ac wedi 
ein gorfodi fel awdurdod i addasu ein 
gwasanaethau dros nos bron a bod; er hynny, 
edrychwn ymlaen at gyfnod o adfer fel y 
gallwn ail-gydio yn ein gwaith.    

Y llynedd, siaradais am heriau yn y dyfodol 
a'n gwaith parhaus ar ein cynllun pum 
mlynedd "Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin’. 
A ninnau bron yn hanner ffordd drwy gyfnod 
y cynllun, rwy'n falch o ddweud ein bod ar y 
trywydd iawn ac yn gwneud cynnydd 
nodedig. Yn wir, mae 40% o’r ymrwymiadau 
wedi’u cwblhau, ac o’r rhai sydd yn weddill, 
maent wedi’u cofnodi fel 80% ‘wedi’u 
cwblhau’.   

Eleni, aethom ati eto i ymgynghori â phobl 
Sir Gaerfyrddin ynghylch sut y dylid llunio'r 
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greu swyddi a chyfleoedd busnes fel bod 
pobl ifanc yn aros ac yn ymgartrefu yn Sir 
Gaerfyrddin. Ar hyn o bryd rydym yn colli tua 
1,000 o bobl ifanc o'r sir bob blwyddyn ac 
rydym am eu denu yn ôl. Mae'r adroddiad yn 
amlinellu ein 'Menter Deg Tref Wledig' yr 
oeddem wedi bwriadu ei lansio yn yr hydref. 
Nod y fenter hon yw sicrhau bod trefi 
marchnad megis Llanymddyfri a Sanclêr yn 
fwy cynaliadwy yn y dyfodol. 

Sicrhaodd Pentref Llesiant a Gwyddoniaeth 
Bywyd Llanelli (Pentre Awel) gydsyniad 
cynllunio amlinellol ym mis Awst 2019, a 
oedd yn gyflawniad pwysig ar gyfer cyflawni’r 
datblygiad hwn ar hyd arfordir Llanelli. Bydd 
y prosiect £200 miliwn yn darparu 
cyfleusterau busnes, addysg, hamdden ac 
iechyd o'r radd flaenaf i bobl Sir Gaerfyrddin 
ac yn creu cyfleoedd cyflogaeth mawr. Mae'r 
dyluniadau ar gyfer cam cyntaf y prosiect yn 
dangos maint y gwaith sydd o'n blaenau a'r 
amseroedd cyffrous i ddod. Rydym yn parhau 
i weithio’n agos gyda Chynghorau Castell 
Nedd Port Talbot, Penfro a Dinas a Sir 
Abertawe ynghyd a Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU fel rhan o Gyd-bwyllgor 
Bae Abertawe, ac rwy’n parhau i fod yn 
hyderus bod gan Fargen y Ddinas y potensial 
i wella bywydau pobl ledled y sir, mewn 
ardaloedd trefol a gwledig. 

Yn yr wythnosau diwethaf mae Ysgol Pen 
Rhos yn Llanelli wedi ennill dwy wobr yng 
Ngwobrau Effaith Gymdeithasol 2020 gan 
Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig. 
Mae'r gwobrau'n cydnabod prosiectau 
adeiladu sydd wedi cael effaith gadarnhaol a 
thrawsnewidiol ar gymunedau a bywydau 
bob dydd pobl. Nid yn unig yng nghategori 
addysg yr enillodd Ysgol Pen Rhos, ond 
cafodd ei henwi hefyd fel prosiect cyffredinol 
y flwyddyn. Roedd wyth categori, ac fel 
enillydd cyffredinol roedd Ysgol Pen Rhos 
wedi curo nifer o ddatblygiadau nodedig 

eraill, gan gynnwys y Ganolfan Gynadledda 
Ryngwladol yng Nghasnewydd, Capital 
Quarter yng Nghaerdydd a datblygiad 
glannau SA1 yn Abertawe. Ariannwyd y 
prosiect gan Raglen Moderneiddio Addysg 
Cyngor Sir Caerfyrddin a menter Ysgolion yr 
21ain Ganrif Llywodraeth Cymru sy'n ceisio 
creu adnoddau strategol a gweithredol 
effeithiol sy'n bodloni'r angen heddiw a'r 
angen yn y dyfodol am addysg sy'n 
canolbwyntio ar yr ysgol a'r gymuned.  Mae'n 
fuddsoddiad yn nyfodol ein plant a'n 
cymunedau. 

Eleni cadarnhawyd ein hymrwymiad i newid 
yn yr hinsawdd a'r amgylchedd ac ni oedd yr 
awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i 
gyhoeddi cynllun gweithredu newid yn yr 
hinsawdd, sy'n amlinellu sut y byddwn yn 
awdurdod lleol carbon sero-net yn ystod y 
deng mlynedd nesaf. Rydym eisoes wedi 
lleihau ein hallyriadau carbon o adeiladau 
annomestig 38% ers 2005/6 ac wedi lleihau 
allyriadau o oleuadau stryd 65% ers 2011/12. 
Rydym hefyd wedi adolygu fflyd y Cyngor, 
gan gynnwys cerbydau sbwriel a graeanu ac 
wedi lleihau allyriadau 19%. Wrth i ni 
adnewyddu ein fflyd, byddwn yn buddsoddi 
mewn mwy o gerbydau sy'n defnyddio ynni 
mewn modd effeithlon. Bydd y cynllun yn 
datblygu dros amser ac yn newid i ateb 
heriau'r dyfodol, yn ogystal â chyfleoedd. 
Byddwn yn parhau i weithio ar ffyrdd newydd 
o ddatblygu prosiectau i gefnogi ein targed o 
fod yn awdurdod carbon sero-net. 

Ym mis Mawrth amlinellwyd ein bwriadau i 
ymrwymo £49m arall i'n rhaglen Safon Tai Sir 
Gaerfyrddin (CHS+) ac i ddatblygu safon 
newydd i wella effeithlonrwydd ynni cartrefi, 
trwy dorri a gwrthbwyso allyriadau carbon 
wrth sicrhau bod ein cartrefi yn gynnes ac yn 
rhad i redeg. Hefyd o ran tai, rydym ond 15 
tŷ yn brin o'n haddewid i ddarparu 1,000 yn 
fwy o dai fforddiadwy erbyn 2021. 
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Fel rhan o’n hymrwymiad i'r amgylchedd 
gwnaethom newidiadau i'n casgliadau 
sbwriel er mwyn cynyddu ein cyfradd 
ailgylchu. Gweithiodd ein Tîm Marchnata a’r 
Cyfryngau yn llwyddiannus gyda'r 
Gwasanaethau Gwastraff i ymgynghori â'n 
preswylwyr a rhoi gwybod iddynt sut y gallai 
cartrefi gynyddu eu hymdrechion ailgylchu. 
Gobeithio y bydd y newidiadau o ganlyniad i 
gasglu sbwriel a chasglu gwastraff bwyd yn 
gweld cynnydd o dros 3% yn ein cyfradd 
ailgylchu gyffredinol. 

Fel y gwnaf bob amser, hoffwn ddiolch i'm 
cydweithwyr ar y Bwrdd Gweithredol am eu 
cymorth a'u brwdfrydedd parhaus i wneud eu 
gorau dros Sir Gaerfyrddin, yn enwedig yn 
ystod yr wythnosau diwethaf. Rhaid dweud yr 
un peth am holl gynghorwyr Sir Gaerfyrddin, 
sy'n cynrychioli eu wardiau cyngor yn 
frwdfrydig ac sy'n ymateb mor gyflym i 
anghenion eu cymunedau. Maent yn haeddu 
cael eu canmol a'u gwerthfawrogi am eu 
hymdrechion. 

Dywedais y llynedd fod gennym rai o'r 
swyddogion gorau yng Nghymru yn Sir 
Gaerfyrddin, ac mae'r wythnosau diwethaf 
heb os wedi dangos hynny. Ni allaf ddiolch 
digon iddynt am eu hymdrechion drwy gydol 
y flwyddyn ac mae eu hymateb i bandemig 
Covid-19 wedi bod yn rhyfeddol. Maent wedi 
gweithio'n ddiflino i sicrhau bod ein 
preswylwyr, ein cymunedau, ein sefydliadau 
a'n busnesau yn ddiogel a'u bod yn cael eu 
cefnogi. Mae'n rhaid i mi dalu teyrnged i'r 
staff rheng flaen sydd wedi dangos dewrder 
mawr wrth barhau â'u gwaith, gan roi pobl 
eraill cyn eu hunain a'u teuluoedd yn aml. 
Hefyd hoffwn ddiolch i'r rhai sydd wedi 
symud o'u gwaith bob dydd i weithio mewn 
rhannau eraill o wasanaethau rheng flaen – y 
rhai sydd fel arfer yn gweithio mewn 

swyddfeydd sydd bellach yn gweithio mewn 
cartrefi gofal, yn gyrru bysiau, ac yn 
dosbarthu bwyd. Mae eich ymrwymiad a'ch 
parodrwydd i gefnogi eraill yn wirioneddol 
ysbrydoledig. Pan ddeuthum yn Arweinydd 
bum mlynedd yn ôl, fy apêl i'r sir hon oedd y 
dylem fod yn arloesol, a hyd yn oed yn 
feiddgar, yn ein hymagwedd ac yn ystod yr 
wythnosau diwethaf rwyf wedi gweld hynny 
mewn modd rhyfeddol. 

Mae'r wybodaeth sy'n dilyn yn fy Adroddiad 
Blynyddol yn dystiolaeth clir o'r ymrwymiad 
ar draws ein sefydliad.  

Hoffwn gloi drwy eich sicrhau, er bod 
digwyddiadau byd-eang diweddar wedi 
newid sut rydym yn byw ac yn gweithio ac er 
ei bod yn anochel y bydd yn newid rhai o'n 
cynlluniau, ni fydd yn newid fy ymrwymiad i 
chi y byddaf i a'm Bwrdd Gweithredol yn 
parhau i wneud ein gorau glas er budd Sir 
Gaerfyrddin gyfan. 

Y Cynghorydd Emlyn Dole  

Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin 
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Gwanwyn 

Llwybrau Celtaidd 
Ym mis Mai 2019, daeth cynrychiolwyr o dros 
40 o fusnesau a sefydliadau o Sir Gaerfyrddin, 
Ceredigion a Sir Benfro at ei gilydd i ddysgu 
mwy am  brosiect twristiaeth newydd a 
chyffrous, sef 'Llwybrau Celtaidd'. 

Mae Llwybrau Celtaidd yn brosiect 
partneriaeth rhwng Cynghorau Sir Ceredigion 
a Chaerfyrddin ac Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Arfordir Penfro yng Nghymru a 
Chynghorau Sir Wicklow, Wexford a Waterford 
yn Iwerddon. 

Mae'r prosiect gwerth €1.99m, o dan 
arweiniad y cyngor, yn cael ei ariannu'n 
rhannol gan raglen Cydweithredu Iwerddon 
Cymru (2014-2020). 

Nod y prosiect Llwybrau Celtaidd yw annog 
ymwelwyr sy'n gyrru drwy bob un o'r 
cyrchfannau partner ar eu ffordd i gyrchfannau 
mwy poblogaidd i dreulio amser yn archwilio 
pob ardal a dychwelyd dro ar ôl tro.  

Parc Gwledig Pen-bre 
Pleser oedd cael dathlu’r ffaith fod Parc 
Gwledig Pen-bre wedi ennill statws 
mawreddog y Faner Las am yr unfed flwyddyn 
ar ddeg yn olynol. 

Mae'r atyniad, sy'n cynnwys traeth Cefn Sidan, 
wedi derbyn y statws bob blwyddyn ers 2009. 
Ers i wobrau'r Faner Las gael eu cyflwyno 
gyntaf yn 1988, mae Parc Gwledig Pen-bre 
wedi ennill mwy o Faneri Glas nag yn unman 
arall yng Nghymru. 

Cefn Sidan hefyd oedd y traeth cyntaf yng 
Nghymru Cymru i ennill y wobr. 

Mae'r wobr yn cael ei rhoi i draethau, marinas 
a chychod sy'n meddu ar yr ansawdd gorau 
posibl o ran dŵr, addysg a rheolaeth 
amgylcheddol, diogelwch a gwasanaethau. 
Mae'r Faner Las yn arwydd o brofiad ymweld 
o'r radd flaenaf i bobl leol ac ymwelwyr sy’n 
dod i Sir Gaerfyrddin. 

Fel cyngor, rydym yn falch o gysylltiad hir 
sefydlog a balch gyda’r gwobrau'r Faner Las. 
Ar adeg pan fo mwy a mwy o bobl yn dewis 

Castell Talacharn
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gwyliau gartref, mae'r wobr Glan Môr yn 
symbol o ansawdd y gellir dibynnu arno wrth 
chwilio am lefydd posibl i ymweld â nhw. 

Hyrwyddo ein diwylliant  
Mae Dathlu a Hyrwyddo llwyddiannau ac 
amrywiaeth gyfoethog ein sir ym maes 
diwylliant yn ymrwymiad clir o fewn ein cynllun 
pum mlynedd fel Bwrdd Gweithredol. Ac ym 
mis Mai, cyhoeddwyd fod  Gwasanaeth 
Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn fodel ar gyfer 
gweddill Cymru, yn ôl adroddiad Llywodraeth 
Cymru. 

Mae'r cyngor wedi cael ei ganmol am ei 
ymrwymiad i ddyfodol ei wasanaeth 
llyfrgelloedd ac am ei ddull blaengar wrth 
greu amgylchedd dysgu digidol newydd ochr 
yn ochr â'i adnoddau mwy traddodiadol. 

Sir Gaerfyrddin yw'r orau yng Nghymru am ei 
buddsoddiad mewn deunyddiau darllen a'i 
gwariant fesul person ar ddarpariaeth llyfrgell, 
yn ogystal â'r drydedd orau am ei darpariaeth 
cyfrifiaduron. Er bod gostyngiad wedi bod yn 
rhai o'r ffigurau defnyddio, mae'r Sir yn parhau 
i fod ymhlith y perfformwyr uchaf o ran 
ymweliadau ffisegol fesul person a'r oedolion 
sy'n benthyg llyfrau. 

Mae'r adroddiad yn canmol ymrwymiad y 
Cyngor i'r gwasanaeth ei hun. Mae'n canmol 
ein strategaeth sy'n pennu fframwaith cadarn 
ar gyfer y dyfodol, a hefyd amrywiaeth yr hyn 
a gynigir gennym yn y gwasanaeth ledled y Sir 
ynghyd a’r gwaith a wneir o ran chyd a ffordd 
iachach o fyw, sydd hefyd yn cynyddu nifer y 
defnyddwyr. 

Dangosodd Adroddiad Asesu Blynyddol 2017-
18 ar gyfer Safonau Llyfrgelloedd Cymru fod 
Sir Gaerfyrddin wedi bodloni pob un o'r 12 o 
hawliau craidd yn llawn. O blith y 10 
dangosydd ansawdd sy'n cynnwys targedau, 
llwyddodd Sir Gaerfyrddin i gyflawni 9 yn 
llawn ac un yn rhannol. 

Cyfeiriodd yr adroddiad ar lwyddiant prosiect 
'Makerspace' yn Llyfrgell Rhydaman, sy'n 
darparu model ar gyfer sut y gall gydbwyso 
darpariaeth draddodiadol a darpariaeth 
ddigidol a glasbrint ar gyfer datblygiad 
digidol yn y dyfodol ledled Sir Gaerfyrddin. 

I mi yn bersonol, roedd gweld plant mor ifanc 
â 5 oed yn codio a phlant 8 oed yn recordio 
eu caneuon eu hunain yn brofiad gwych ac yn 
gwireddu yr hyn roedden yn anelu ato drwy’r 
Fargen Ddinesig a’r prosiectau digidol. 

Cynllun Gofal Plant  
Ers lansio’r Cynllun Gofal Plant ym mis Ionawr 
2019 gan Lywodraeth Cymru, mae ein 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd wedi 
bod yn cefnogi teuluoedd i gael mynediad at 
y cynllun. Braf oedd gweld, ym mis Mai 2019, 
bod dros 400 o blant bellach yn manteisio ar 
addysg gynnar a gofal plant am ddim yn Sir 
Gaerfyrddin. 

Mae'r Cynnig Gofal Plant yn rhoi hyd at 30 awr 
yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant 
wedi'u hariannu gan y Llywodraeth i rieni 
cymwys sy'n gweithio ar gyfer eu plant 3 a 4 
oed. 

Mae rhieni'n gymwys i gael y Cynnig Gofal 
Plant os oes ganddynt blentyn o'r oedran 
perthnasol, o'r tymor ar ôl ei ben-blwydd yn 
dair oed nes iddo ddechrau yn yr ysgol yn 
amser llawn, ac os yw'r rhieni'n gweithio ac yn 
ennill o leiaf yr hyn sy'n cyfateb i 16 awr ar yr 
Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu'r Cyflog 
Byw Cenedlaethol. 

Fel cyngor, rydym yn cydnabod mai gofal 
plant yw un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu 
teuluoedd sy'n gweithio ac fel Bwrdd 
Gweithredol, rydym am wneud yn siŵr ein bod 
yn ymateb yn llawn ac yn darparu’r gofynion 
allweddol o ran gofal plant a chwarae.   

Adroddiad Blynyddol yr Arweinydd Cyngor Sir Gâr 2019-2020
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Ysgol yn Llanelli yn ennill 
gwobr am ei hansawdd 
Oddeutu blwyddyn ers yr agoriad swyddogol, 
enillodd Ysgol Pen Rhos, ysgol gynradd 
gwerth £10.2 miliwn yn ardal Seaside y dref, 
ganmoliaeth uchel yn y categori Prosiect Ysgol 
y Flwyddyn yng Ngwobrau mawr eu bri 
Adeiladau Addysg Cymru. 

Agorodd yr ysgol yn swyddogol ym mis 
Mehefin 2018, ac mae'n cynnwys cyfleusterau 
megis meithrinfa dechrau'n deg, paneli haul 
ac ystafelloedd dosbarth â therasau ar gyfer 
gwersi awyr agored. 

Mae cae 3G hefyd ar gael ar gyfer defnydd yr 
ysgol a'r gymuned, yn ogystal â mannau 
tirlunio caled a meddal. Mae nodweddion 
megis gwaith brics a thoeau ar oleddf wedi'u 
cynnwys i adlewyrchu treftadaeth 
ddiwydiannol teras o dai cyfagos, ynghyd â 
nodweddion mwy cyfoes megis cladin pren a 
metel. Mae'r prosiect hefyd wedi cyflwyno 
budd i'r gymuned gan gynnwys hyfforddiant a 
chyflogaeth leol. 

Ariannwyd Ysgol Pen Rhos drwy gyfrwng 
Rhaglen Moderneiddio Addysg Cyngor Sir 
Caerfyrddin a menter Ysgolion yr 21ain Ganrif 
gan Lywodraeth Cymru. 

Cafodd y prosiect ei ddatblygu, ei weithredu 
a'i reoli gan Dîm Dylunio Eiddo Cyngor Sir 
Caerfyrddin, ar y cyd â HLM Architects. 
Cafodd Ysgol Pen Rhos ei hadeiladu gan T 
Richard Jones (Betws) Cyf ac mae derbyn 
gwobr am ansawdd dyluniad ac adeiladwaith 
yr ysgol yn rhoi cydnabyddiaeth deilwng am 
ymdrech ragorol y tîm a oedd yn cynnwys y 
cyngor a'i bartneriaid, yn ogystal â staff a 
disgyblion. 

Mae cynnwys nodweddion eco-gydnaws hefyd 
yn golygu y bydd yr ysgol yn gynaliadwy am 
flynyddoedd i ddod, ac mae'r ddarpariaeth 
dysgu yn yr awyr agored a mannau tirlunio yn 
sicr o ysbrydoli disgyblion nawr ac yn y 
dyfodol. 

Mae'r gwaith hwn wedi arwain at gyfleuster 
sy'n darparu amgylchedd dysgu o'r radd 
flaenaf, ac yn dathlu treftadaeth ddiwydiannol 
gyfoethog Llanelli. 

Haf 

Taith Merched OVO
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Mae Ysgol Pen Rhos ymysg llawer o 
brosiectau sydd wedi'u cwblhau neu eu 
cynllunio yn Sir Gaerfyrddin sy'n dangos pa 
mor ddifrifol yr ydym o ran ein hymrwymiad i 
ddarparu cyfleusterau o'r radd flaenaf i blant a 
chymunedau'r sir sy'n diwallu anghenion yr 
21ain ganrif. 

Taith Merched yn 
llwyddiant ysgubol i Sir 
Gaerfyrddin 
Cynhaliwyd cymal olaf Taith Merched OVO yn 
y sir ar 15 Mehefin ac fe brofodd i fod yn 
llwyddiant ysgubol, gyda miloedd yn dod i 
wylio’r ras ar hyd y ffordd a rhoi cefnogaeth i’r 
beicwyr ar eu ras 79 milltir drwy Sir 
Gaerfyrddin. 

Hoffwn yn bersonol, ddiolch i’r holl 
gymunedau, busnesau, gwirfoddolwyr a 
gwylwyr, yn ogystal â staff y digwyddiad, y 
swyddogion diogelwch, marsialiaid a'r 
gwasanaethau brys, am ein helpu i sicrhau ei 
fod yn ddiwrnod i’w gofio i’r sir. 

Roedd Cymal Chwech y ras yn cynnwys 
beicwyr benywaidd gorau yn y byd yn cystadlu 
mewn cyfres o rasys sbrint a dringfeydd i fyny 
ac i lawr rhai o olygfeydd godidog Sir 
Gaerfyrddin, gan ddechrau yn Felodrom 
hanesyddol Caerfyrddin, croesi’r Mynydd Du a 
gorffen y ras ar y Gylchffordd Gaeedig ym 
Mharc Gwledig Pen-bre. Pleser oedd gweld 
cymunedau’r Sir allan i gefnogi a chreu 
awyrgylch carnifal gyda llawer yn trefnu eu 
digwyddiadau eu hunain a gweithgareddau i’r 
teulu. Enillwyd y ras gan Lizzie Deignan. Bu’r 
cyfle yn un arbennig i ni arddangos ein 
tirwedd a'n golygfeydd trawiadol ac yn sicr, fe 
grëwyd un o'r cymalau mwyaf heriol i'r 
beicwyr yn y ras eleni, wrth iddynt fynd drwy 
rai o'n hardaloedd mynyddig a'n dyffrynnoedd 
mwyaf godidog.  

Braf oedd gweld  Manon Lloyd (Drops), sy'n 
dod o Sir Gaerfyrddin ac a gychwynnodd ei 
gyrfa feicio gyda Towy Riders yng 
Nghaerfyrddin yn cystadlu ac mae’n siŵr bod 
cystadlu gyda goreuon y byd yn ei sir 
enedigol wedi bod yn brofiad gwych iddi.  

Hwb i gynlluniau 
uchelgeisiol i godi 900 o dai 
cyngor newydd 
Wrth gytuno ar ein cynllun pum mlynedd, 
Symud Sir Gar Ymlaen, tanlinellwyd 
pwysigrwydd tai a chartrefi safonol a diogel. 
Ac felly, ym mis Gorffennaf 2019, cymerwyd 
cam arall ymlaen yn ein gweledigaeth, wrth i 
ni gymeradwyo  cynlluniau i adeiladu 900 o 
dai cyngor newydd yn y sir.  

Gyda’r cyllid yn ei le ar gyfer adeiladu traean 
o'r tai arfaethedig o fewn y tair blynedd nesaf, 
golyga hyn mai Sir Gaerfyrddin yw'r awdurdod 
lleol cyntaf a'r unig un yng Nghymru i fod â 
chynlluniau ar raddfa mor eang ar gyfer 
buddsoddi mewn tai cymdeithasol - y mwyaf 
ers y 1970au. 

Pan fydd wedi'i gwblhau bydd y cynllun yn 
adfer stoc tai Cyngor Sir Caerfyrddin i'r lefelau 
a welwyd ddiwethaf yn y 1990au, ac mae'n 
ychwanegol at ymrwymiad y Cyngor i greu 
1,000 o dai fforddiadwy ychwanegol yn y sir 
erbyn 2021. Bydd y ddarpariaeth ym mhob 
cwr o’r sir ac yn cefnogi ardaloedd gwledig, 
sydd wedi dioddef prinder tai cymdeithasol 
ers blynyddoedd lawer. 

Mae’r datblygiadau o ran Tai yn cefnogi 
blaenoriaethau adfywio'r sir hefyd, ac yn 
cyfrannu at iechyd a lles pobl. 

Adroddiad Blynyddol yr Arweinydd Cyngor Sir Gâr 2019-2020
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Lleihau bagiau du a rhoi 
bagiau bin bwyd i annog 
ailgylchu 
Ym mis Gorffennaf, cyflwynwyd mesurau 
newydd er mwyn cefnogi ein haelwydydd i 
gynyddu lefelau ailgylchu. Fel rhan o’r cynllun 
pum mlynedd, ymrwymodd y Bwrdd 
Gweithredol i adolygu a gwella perfformiad 
ailgylchu y sir ymhellach.  

Newidiwyd y  nifer o bagiau du y gall 
preswylwyr Sir Gaerfyrddin eu rhoi allan i'w 
casglu o bedwar i dri bob pythefnos mewn 
ymgais i hybu cyfraddau. Am y tro cyntaf, 
darparwyd bagiau bin bwyd er mwyn annog 
mwy o bobl i ailgylchu eu gwastraff bwyd. Fel 
rhan o waith ymgynghori, dywedodd 
cyfanswm o 64% o drigolion a ddywedodd 
nad oeddent yn ailgylchu eu gwastraff bwyd y 
byddent yn fwy tebygol o wneud hynny pe 
baent yn cael bagiau bin bwyd am ddim. 

Gobeithir y bydd y mesurau hyn - ynghyd â 
dechrau didoli bagiau du yn y canolfannau 
ailgylchu - yn helpu'r Cyngor i gyflawni targed 
ailgylchu Llywodraeth Cymru o 64% erbyn 
diwedd y flwyddyn ariannol hon ac osgoi 
dirwy sylweddol. 

Yn bwysicaf oll, mae ailgylchu yn llawer gwell 
i'r amgylchedd na chladdu ein sbwriel mewn 
safleoedd tirlenwi. 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi 
llwyddo i gael ffigurau ailgylchu uchel, ond y 
llynedd gwelwyd gostyngiad yn ein ffigur 
cyffredinol gan gyflawni 58% yn unig. 

Targed eleni yw 64% ac mae Llywodraeth 
Cymru wedi dweud y byddant yn rhoi dirwy i 
awdurdodau lleol os na fyddant yn ei 
gyrraedd, sydd yn £164,000 am bob 1% o 
fethu'r targed. Felly, os byddwn yn aros fel yr 
ydym ar hyn o bryd, gallai hynny olygu dirwy o 
£820,000 sy'n cyfateb i 17 o athrawon neu 33 
o weithwyr gofal. 

Ond gyda'r newidiadau hyn a fydd yn cael eu 
cyflwyno o fis Hydref ymlaen mae pob cyfle y 
gallem ragori ar y targed hwn. 

Y gobaith yw y bydd cyflwyno bagiau bin 
bwyd ynghyd â chyfyngu ar nifer y bagiau du a 
gaiff eu casglu yn helpu i gynyddu cyfradd 
ailgylchu gyffredinol y Sir o 3.3%. 

Cynllun y Cyngor i leihau 
CO2 bron i 700 tunnell y 
flwyddyn 
Ymrwymodd Cyngor Sir Caerfyrddin i fod y 
awdurdod lleol di-garbon net erbyn 2030 wrth 
ddatgan argyfwng hinsawdd ym mis Chwefror 
2020. Cytunwyd i fuddsoddi dros £2.5 miliwn i 
arbed ynni yn ein adeiladau mewn ymgais i 
leihau allyriadau carbon gyda bron i 700 o 
dunelli'r flwyddyn. 

Mae'r awdurdod wedi cael benthyciad di-log i 
dalu am gynllun Re:fit Llywodraeth Cymru, 
gan ddefnyddio arbedion sy'n deillio o'r 
costau i'w ad-dalu dros gyfnod o ddeng 
mlynedd. 

Bydd technoleg newydd yn cael ei osod 
mewn adeiladau annomestig gan gynnwys 
ysgolion a hynny er mwyn arbed ynni a dŵr, ac 
amcangyfrir y bydd 691 o dunelli o CO2 yn 
cael eu harbed bob blwyddyn. 

Mae dros 30 o safleoedd wedi'u nodi ar gyfer 
cam un y cynllun, a chaiff y gwaith ei wneud ar 
ran y cyngor gan y cwmni ynni adnewyddadwy 
Ameresco. 

Gyda'r Cyngor eisoes wedi gosod mesurau 
arbed ynni yn ei adeiladau, dyma gynllun 
ychwanegol at hynny. 

Hyd yma, mae buddsoddiad o dros £2 filiwn 
wedi ei wneud mewn dros 200 o brosiectau 
effeithlonrwydd ynni, gan arbed dros £7 
miliwn mewn costau cynnal a 41,000 o dunelli 
o CO2 drwy gydol oes y technolegau a osodir. 
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Mae gan y Cyngor bolisi o integreiddio 
technolegau carbon isel a di-garbon yn rhan o 
brosiectau adeiladu mawr megis ysgolion, lle 
mae gosodiadau ffotofoltäig a safonau 
Passivhaus eisoes yn cael eu defnyddio. 

Mae fflyd y Cyngor o lorïau sbwriel yn un o'r 
fflydoedd sydd fwyaf cydnaws â'r amgylchedd 
yng Nghymru o ran allyriadau; mae goleuadau 
stryd wedi cael eu newid yn unedau LED; a 
chafwyd buddsoddiad sylweddol o ran 
Llwybrau Diogel yn y Gymuned a Llwybrau 
Diogel i Ysgolion i annog mwy o deithio 
cynaliadwy. 

Rydym o ddifri gyda wrth gyhoeddi’r argyfwng 
hinsawdd ac  rydym yn falch o wneud y 
buddsoddiad hwn i arbed allyriadau carbon 
niweidiol yn ogystal ag arbed ar y gost o 
redeg ein hadeiladau. 

Cynllunio i chwarae rhan 
allweddol wrth ddiogelu'r 
Gymraeg 
Ym mis Gorffennaf 2019, rhoddwyd 
cefnogaeth unfrydol i gynnig a oedd yn galw 
ar y system gynllunio i chwarae mwy o ran yn y 
gwaith o ddiogelu'r Gymraeg a sicrhau ei 
thwf. Drwy’r cynllun pum mlynedd, rydym 
wedi ymrwymo i gefnogi’r gwaith o gyrraedd 
targed Llywodraeth Cymru o gael miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  

Roedd y cynnig yn gofyn i'r Gymraeg fod yn 
ystyriaeth gynllunio berthnasol ar gyfer pob 
datblygiad o bump neu'n rhagor o dai yn Sir 
Gaerfyrddin wledig, a 10 neu'n rhagor o dai 
mewn ardaloedd trefol. Bydd dull o'r fath yn 
helpu i fynd i'r afael â'r dirywiad yn nifer y 
siaradwyr Cymraeg ar draws ein sir.  

Wrth i ni weithio ar ein Cynllun Datblygu Lleol 
nesaf, a fydd yn gosod y ffiniau a'r canllawiau 
ar gyfer cynllunio tan 2033, bydd hyn bellach 
yn cynnwys darpariaeth i fesur effaith 

datblygiadau mawr ar y Gymraeg dros y sir. 
Byddwn hefyd yn ceisio darparu mwy o dai 
fforddiadwy er mwyn galluogi rhagor o 
deuluoedd sy'n siarad Cymraeg i barhau i fyw 
yn Sir Gaerfyrddin, neu ddychwelyd i fyw yno. 

Pwyntiau gwefru newydd i 
ateb y galw 
Ym mis Awst 2019, cyhoeddwyd y byddai 
rhagor o bwyntiau gwefru yn cael eu gosod 
ledled Sir Gaerfyrddin ar gyfer cerbydau 
trydan. Cyhoeddwyd 26 safle yn Llanelli, Porth 
Tywyn, Rhydaman, Caerfyrddin, Cwm 
Gwendraeth a Llandeilo.  

Bydd y pwyntiau gwefru arfaethedig 7kw-
22kw (gwefrwyr cyflym) yn gwefru cerbyd 
trydan cydnaws mewn 3-5 awr.  

Sicrhawyd y cyllid  ar gyfer y gwefrwyr yn dilyn 
ceisiadau llwyddiannus i Gronfa Trafnidiaeth 
Leol Llywodraeth Cymru a chynllun pwyntiau 
gwefru preswyl Swyddfa Cerbydau Allyriadau 
Isel. 

Mae'r cynllun hwn yn rhan o ymdrechion 
parhaus y cyngor i gefnogi cynaliadwyedd a 
bod yn awdurdod lleol di-garbon net erbyn 
2030. Yn naturiol, byddwn yn parhau i ystyried 
y posibilrwydd o osod mwy o'r pwyntiau hyn 
ledled y Sir er mwyn ateb y galw cynyddol am 
geir trydan a cheir hybrid a wefrir. 

Canlyniadau TGAU y Sir yn 
uwch na chyfartaledd 
Cymru 
Braf oedd cael adrodd ym mis Awst, bod 
disgyblion ysgolion uwchradd y sir yn dathlu 
cyfraddau llwyddo TGAU sy'n uwch na'r 
cyfartaledd cenedlaethol, eleni eto. 

Enillodd bron i 71 y cant o ddisgyblion  C 
neu'n uwch, gyda 21.3 y cant yn ennill y 
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graddau uchaf A*- A,  y ddau yn uwch na'r 
cyfartaleddau ar gyfer Cymru. 

Mae disgyblion yn parhau i ddangos cynnydd 
cadarn yn eu sgiliau o ran y Gymraeg gyda 72 
y cant o ymgeiswyr yn yr arholiad Cymraeg 
Iaith ac 88 y cant o'r ymgeiswyr yn yr arholiad 
Cymraeg Llenyddiaeth yn ennill gradd C neu'n 
uwch, sef tuedd ar i fyny sy'n mynd yn groes i'r 
duedd genedlaethol. 

Mae safonau mewn Llenyddiaeth Saesneg a 
Saesneg Iaith yn parhau i wella ar draws y Sir, 
gyda 63.5 y cant a 80.5 y cant o'r ymgeiswyr 
yn ennill gradd C neu'n uwch. 

Mae cyfraddau pasio mewn Bioleg, Cemeg, 
Ffiseg a Mathemateg hefyd wedi parhau i 
wella ac yn rhagori ar gyfartaleddau Cymru. 

Mae llwyddiant ein disgyblion yn rhoi sail 
gadarn iddynt wrth symud ymlaen i gyfleoedd 
pellach o ran dysgu a gyrfa. Hoffwn ddiolch yn 
ddiffuant i'r holl ddisgyblion, rhieni a staff am 
eu cymorth a’u ymroddiad o ran sicrhau 
canlyniadau o'r fath. 

Buddsoddiad mawr i wella 
ffyrdd y Sir 
Fel rhan o gynllun pum mlynedd y Bwrdd 
Gweithredol, mae adolygu a datblygu rhaglen 
gynnal a chadw i wella cyflwr priffyrdd 
presennol ar draws y sir, yn ymrwymiad 
pwysig. Ac ym mis Awst, cyhoeddwyd y bydd 
bron i £2.5 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn 
ffyrdd Sir Gaerfyrddin dros y flwyddyn nesaf. 

Mae ystod o waith gwella ar y gweill gyda 
chwe chynllun i roi wyneb newydd ar ffyrdd 
eisoes wedi'u cwblhau. 

Bydd wyneb newydd yn cael ei osod ar ryw 40 
o ddarnau ffordd ar ôl i arian ddod ar gael o 
raglen waith cyfalaf y Cyngor a Llywodraeth 
Cymru. 

Mae'r buddsoddiad sylweddol hwn yn 
ychwanegol at raglen o waith ataliol sydd 
eisoes wedi dod i ben. Cafodd y darnau 
ffordd sydd i gael eu hailwynebu eu nodi fel 
blaenoriaeth yn seiliedig ar gyflwr y ffyrdd, y 
defnydd a wneir ohonynt a'u pwysigrwydd 
strategol. 

Rydym yn cydnabod er hynny, na allwn drin 
pob ffordd, ond bydd y  gwelliannau o 
gymorth i wella siwrneiau i ddefnyddwyr ffyrdd 
Sir Gaerfyrddin a'u gwneud yn fwy diogel.  
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Hydref 

yr holl ddisgyblion yn hyderus ddwyieithog 
erbyn diwedd eu cyfnod yn yr ysgol gynradd. 
Ni fydd newid ar gyfer y disgyblion presennol 
sy'n mynychu'r ysgolion. 

Ein bwriad yw symud yr ysgolion hyn yn eu 
blaenau ar y continwwm iaith, gan gyd-fynd 
a’r weledigaeth yn y Cynllun Pum Mlynedd a 
Chynllun Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg.  

Ein nod fel sir yw gweld pob disgybl yn 
ddwyieithog ar ddiwedd cyfnod allweddol 2, 
ac yn hyderus wrth ddefnyddio'r iaith 
Gymraeg a Saesneg. 

Gweithio’n galed i 
ddiwallu’r pwysau ar ofal 
cymdeithasol 
Yn ystod y flwyddyn, rydym wedi  wynebu 
pwysau na welwyd ei debyg o'r blaen ar ein 
cyllideb gofal cymdeithasol gyda'r nifer 
cynyddol o bobl hŷn sydd mewn angen. 

Ond er gwaethaf y gofynion, dywedwyd 

Bwrdd Gweithredol yn 
cefnogi cynllun i newid 
iaith ysgolion 
Ar ddechrau Medi 2019, cytunodd y  Bwrdd 
Gweithredol gynlluniau i newid iaith addysg 
mewn pum ysgol gynradd leol. 

O dan y cynigion, byddai plant sy'n dechrau 
yn y dosbarthiadau cyfnod sylfaen ym mis 
Medi 2020 yn Ysgol y Ddwylan 
(Castellnewydd Emlyn), Ysgol Griffith Jones 
(Sanclêr), Ysgol Llangynnwr (Caerfyrddin) ac 
Ysgol Llys Hywel (Hendy-gwyn ar Daf) yn cael 
eu haddysgu yn y Gymraeg tan eu bod yn 7 
oed, pan fydd y rhieni'n gallu penderfynu ym 
mha iaith y mae eu plentyn yn parhau i 
ddysgu. 

Yn ogystal, bydd y plant sy'n dechrau yn 
Ysgol Rhys Prichard, Llanymddyfri, o fis 
Ionawr 2020 yn cael eu haddysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg hyd at ddiwedd 
blwyddyn 6, yn 11 oed. Bydd Saesneg yn 
cael ei addysgu fel pwnc yn yr ysgol o 
flwyddyn 3 ymlaen, gyda'r nod o sicrhau bod 

Cynigion datblygu, ward Tŷ-isa 
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wrthym fel Bwrdd Gweithredol y Cyngor, bod 
yr awdurdod wedi parhau i ddarparu ystod o 
Wasanaethau Gofal Cymdeithasol o ansawdd 
da. 

Yn ystod ei adolygiad o wasanaethau 2019, 
dywedodd Arolygiaeth Gofal Cymru fod pobl 
"yn dweud wrthym yn rheolaidd eu bod yn 
fodlon â'r gwasanaethau a fu o gymorth 
iddynt" yn Sir Gaerfyrddin. 

Roedd hwn yn un o nifer o uchafbwyntiau 
cadarnhaol yn yr adroddiad a gyflwynwyd i'r 
Bwrdd Gweithredol. 

Tynnwyd sylw at waith mewn gwasanaethau i 
bobl ag anawsterau iechyd meddwl ac 
anableddau dysgu, a nodwyd bod 
gwasanaethau'n fwy modern ac yn 
canolbwyntio ar ofal ataliol, gan alluogi mwy o 
bobl i fyw yn ein cymunedau gyda threfniadau 
cefnogol ar waith i leihau nifer y bobl sydd 
angen gofal preswyl. Rydym hefyd yn 
gweithio’n ddiwyd i gryfhau'r gweithlu er 
mwyn parhau i ddiwallu anghenion pobl y 
mae angen gofal arnynt gartref. 

Cyfnod cyffrous o flaen 
ward Tŷ-isa, Llanelli 
Ym mis Hydref 2019, cyhoeddwyd y bwriad i 
drawsnewid ward Tŷ-isa yn Llanelli fel rhan o 
brosiect adfywio cyffrous gwerth miliynau o 
bunnau. 

Daw hyn yn dilyn ymarfer ymgynghori mawr â 
phreswylwyr a busnesau i greu cymuned 
newydd, fywiog a fydd yn ailwampio'r ardal, 
gan gynnwys Heol yr Orsaf, yn llwyr. 

Mae prif gynllun adfywio uchelgeisiol wedi'i 
lunio yn dilyn adborth gan y gymuned a bydd 
bellach yn cael ei weithredu. Ymrwymodd y 
Bwrdd Gweithredol yn yr adroddiad Symud 
Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin i gyflawni prosiect 
peilot yn y ward er mwyn datblygu ffyrdd o 
fynd i’r adael â thlodi yn yr ardal.  

Y nod yw trawsnewid yr ardal, sef un o'r rhai 
mwyaf difreintiedig yn y sir, yn fan ble mae 
pobl eisiau byw a gweithio ynddo. Cynhaliwyd 
y gwaith ymgynghorol drwy 'Planning for 
Real’. Roedd pob oedran yn awyddus i 
gyfrannu ac rwy'n siŵr trwy weithio gyda'n 
gilydd y gallwn ni wella'r ardal hon.  

Mae ardal Tŷ-isa yn ardal o bwysigrwydd 
strategol, sy'n darparu cyswllt hanfodol rhwng 
canol tref Llanelli a'r datblygiadau yn 
Llynnoedd Delta. 

Mae gan ardal Tŷ-isa y dwysedd poblogaeth 
uchaf yn Sir Gaerfyrddin, fodd bynnag, mae 
dros chwarter o'r tai yn yr ardal yn rhai rhent 
cymdeithasol sydd â galw isel amdanynt ac yn 
anodd eu gosod. 

Y bwriad yw darparu datblygiadau tai defnydd 
cymysg newydd, datblygu mwy o gyfleusterau 
cymunedol a defnyddio safleoedd busnes 
gwag unwaith eto. 

Cymerir camau i wella'r amgylchedd ac i fynd 
i'r afael â throseddau ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol ynghyd â darparu 
cyfleoedd ar gyfer addysg, hyfforddiant a 
chyflogaeth. 

Sefydlwyd  grŵp llywio cymunedol ac mae'r 
cyngor yn gweithio gydag amrywiol 
bartneriaid sy'n cynnwys Heddlu Dyfed-Powys 
a Chyngor Tref Llanelli i roi hwb i'r prosiect. 

Mae cyfanswm o £9.3 miliwn wedi cael ei 
ddyrannu o Raglen Adeiladu Tai Newydd y 
Cyngor (Cyfrif Refeniw Tai) yn benodol ar gyfer 
ardal Heol yr Orsaf er mwyn helpu i adfywio'r 
lle. 

Mae'r prosiect hwn yn unigryw o ran yr ardal 
mae'n ei chynnwys, ac mae'n newid sylweddol 
ar gyfer y rheiny sy'n byw yn Nhŷ-isa. Mae 
aelodau'r gymuned wedi rhoi eu barn ac yn 
awyddus i weld newid. 
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Lansio strategaeth adfywio 
gwledig 
Ar 8 Hydref 2019, daeth dros 100 o bobl o 
bob maes i weld strategaeth adfywio gwledig 
y Cyngor yn cael ei lansio. 

Cynhaliwyd y digwyddiad yng 
Nghastellnewydd Emlyn, ac roedd yn gyfle i 
bobl glywed rhagor am strategaeth Symud Sir 
Gaerfyrddin Wledig Ymlaen, sy'n 
canolbwyntio ar gryfhau economïau lleol, creu 
swyddi a chyfleoedd busnes, a diogelu'r 
Cymraeg. 

Trafodwyd y canfyddiadau ac argymhellion 
adolygiad gan grŵp gorchwyl trawsbleidiol a 
sefydlwyd i ymchwilio, deall a chynllunio ar 
gyfer yr hyn sydd ei angen i greu cymunedau 
ac economïau gwledig mwy cynaliadwy. 

Roedd cynrychiolaeth dda yno, ac roedd yn 
gyfle i drafod a chynllunio er mwyn  sicrhau 
ein bod yn gwneud popeth yn ein gallu i 
helpu ein hardaloedd gwledig i dyfu, ffynnu, a 
bod yn hunangynhaliol – cymunedau sy'n 
cynnig cyfleoedd i bawb. 

Mae’r strategaeth hon yn cynnig cyfle i bawb 
sy'n byw ac yn gweithio yn ein  cymunedau 
gwledig i gymryd rhan a chyfrannu – nid yw 
hwn yn rhywbeth y gallwn ni fel cyngor ei 
wneud ar ein pen ein hunain, ac rydym yn 
croesawu pob cyfraniad gan drigolion, 
busnesau a sefydliadau.  

Wrth wraidd y strategaeth newydd y mae 
pwyslais ar greu swyddi, tai fforddiadwy, a 
chyfleoedd busnes fel bod pobl ifanc yn aros 
ac yn ymgartrefu yn Sir Gaerfyrddin. Mae 
pwyslais hefyd ar annog pobl ifanc i 
ddychwelyd i'w gwreiddiau. 

Dyma'r tro cyntaf erioed i strategaeth eang 
gael ei llunio gan y Cyngor er mwyn 
canolbwyntio'n benodol ar ardaloedd 
gwledig, lle mae dros 60 y cant o boblogaeth 
Sir Gaerfyrddin yn byw. 

Cydnabod Cyngor Sir Gâr 
am roi sylw i dai gwag 
O fewn y cynllun pum mlynedd, Symud 
Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin, mae sicrhau bod 
tai gwag yn cael eu defnyddio eto yn un o’n 
blaenoriaethau.  

Dengys adroddiad Pwyllgor Cydraddoldeb, 
Llywodraeth Leol a Chymunedau Llywodraeth 
Cymru fod y cyngor yn gosod esiampl dda o 
ran mynd ati i dargedu eiddo gwag yn y 
sector preifat, a hynny drwy ddefnyddio 
ymagwedd eang a chyson. 

Yn y flwyddyn ddiwethaf, mae 189 eiddo yn 
Sir Gaerfyrddin wedi dechrau cael eu 
defnyddio unwaith eto, sef y ffigwr ail uchaf o 
blith y 22 awdurdod lleol yng Nghymru. 

Mae gennym  ddau swyddog penodol i fynd 
i'r afael ag eiddo gwag yn ogystal â chynllun 
gweithredu. Gweithia'r swyddogion ochr yn 
ochr â Gosod Syml i helpu perchnogion i 
ailddefnyddio eu heiddo ac i atal 
digartrefedd. Hefyd mae'r eiddo gwag hyn yn 
darparu mwy o dai fforddiadwy – 63 o unedau 
fforddiadwy y llynedd. 

Mae'r cynllun Troi Tai'n Gartrefi hefyd ar gael i 
berchnogion eiddo gwag ac mae'n cael ei roi 
ar waith gan y Cyngor ar ran Llywodraeth 
Cymru. Mae'n cynnig benthyciadau 
ailgylchadwy a rhai di-log. 

Rydym ni wedi bod yn arloesol yn ein 
hymagwedd, gan ddefnyddio pwerau gorfodi 
amrywiol o Hysbysiadau Gwella i Orchmynion 
Rheoli Anheddau Gwag. Mae cyfanswm o 
ddau Orchymyn Rheoli Anheddau Gwag Dros 
Dro wedi'u cyflwyno, a arweiniodd at roi tri 
Gorchymyn Rheoli Anheddau Gwag Terfynol.  
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Gaeaf 

Helpu i wireddu Nadolig 
plentyn drwy roi anrheg 
Ar ddechrau mis Tachwedd, gofynnwyd i 
drigolion ledled Sir Gaerfyrddin helpu i 
wireddu Nadolig plentyn drwy roi anrheg i'r 
rheiny sy'n llai ffodus. 

Daeth y neges wrth i ni lansio yr wythfed Apêl 
Teganau Nadolig sy'n helpu cannoedd o blant 
a theuluoedd nad ydynt yn gallu fforddio i 
brynu anrhegion neu deganau. 

Bydd yr anrhegion a gyfrannwyd gan bobl 
garedig yn cael eu rhoi i deuluoedd nad 
ydynt, am resymau amrywiol, yn gallu dathlu'r 
Nadolig yn y ffordd y mae'r rhan fwyaf 
ohonom yn ei chymryd yn ganiataol. 

Mae ysgolion, canolfannau teulu a gweithwyr 
ieuenctid yn nodi'r rheiny sydd fwyaf angen 
cymorth. 

Yn 2018, rhoddwyd dros 6,000 o anrhegion i 
957 o blant o bob oed, o'r crud hyd nes eu 
bod yn eu harddegau. 

Gofynnwyd i bobl gyfrannu anrhegion newydd 

i fabanod o 18 mis oed hyd at bobl yn eu 
harddegau, a'r rheiny heb eu lapio er mwyn 
iddynt allu cael eu sortio'n hawdd. 

Hoffwn ddiolch i holl Aelodau Etholedig, staff  
y cyngor a gwirfoddolwyr am ddod dod at ei 
gilydd i ddidoli, i lapio ac i ddosbarthu 
teganau yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig. 

Cynnydd enfawr mewn 
ailgylchu, diolch i 
breswylwyr 
Cafwyd cyfle i ddiolch i breswylwyr yn Sir Gar 
am eu hymdrechion i ailgylchu ar ôl i ffigyrau 
ddangos cynnydd enfawr yn faint o wastraff 
bwyd sy'n cael ei ailgylchu, ym mis Tachwedd. 

Mae cyfanswm o 370 o dunelli o wastraff bwyd  
wedi cael eu hailgylchu yn ystod y mis cyntaf 
yn dilyn lleihau'r nifer o fagiau du y mae hawl 
gan breswylwyr osod allan i'w casglu. 

Mae hynny'n gynnydd arbennig o 25% mewn 
ailgylchu gwastraff bwyd. 

Yn ogystal, gwelwyd cynnydd o 10% neu 90 

Carnifal y Gaeaf, Llanelli
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tunnell yng nghyfanswm y bagiau glas sy'n 
cael eu hailgylchu (yr un pwysau â 60 car bach) 
o gymharu â'r un cyfnod y flwyddyn flaenorol. 

Mae hyn yn golygu drwy ailgylchu mwy bod 
llai o sbwriel yn mynd i safleoedd tirlenwi. 
Gwelwyd gostyngiad o 100 tunnell yn nifer y 
bagiau du a gasglwyd yn ystod y mis cyntaf 
ers cyflwyno'r terfyn o dri bag o gymharu â'r 
un cyfnod y llynedd.  

Gwaith adfer yn dechrau yn 
Amgueddfa Sir Gaerfyrddin 
Cydnabyddir fod Amgueddfa Sir Gaerfyrddin 
yn un o drysorau diwylliannol y sir a braf oedd 
gweld y gwaith adref yn dechrau ym mis 
Ionawr 2020,  gyda buddsoddiad o £1.2 
miliwn gan y cyngor. 

Mae hen Balas yr Esgob yn Abergwili yn 
bwysig iawn yn hanesyddol ac yn bensaernïol 
ac mae'n cynnwys casgliadau unigryw o gelf a 
hynafiaethau o orffennol cyfoethog Sir 
Gaerfyrddin. 

Mae atgyweiriadau hanfodol yn cael eu 
gwneud i'r to a'r simneiau, yn ogystal â'r 
gwaith cerrig a'r ffenestri dormer i ddiogelu'r 
amgueddfa rhag dŵr. Gwneir gwaith adfer 
hefyd i borth y brif fynedfa ac i wella 
mynediad. 

Mae'n cyd-fynd â Phrosiect Drws i'r Dyffryn 
gwerth £2.34 miliwn i adfer a thrawsnewid 
Parc yr Esgob ac adeiladau allanol yr hen 
balas i greu caffi a lle dysgu. Bydd llwybrau, 
waliau a phlanhigion hanesyddol y parc yn 
cael eu hailosod a'u hatgyweirio a bydd 
mynediad newydd i'r ardd furiog a'r Ddôl 
Fawr yn cael ei greu. Mae'r prosiect wedi cael 
£1.27 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri 
Genedlaethol. 

Mae'n nodi dechrau taith adfer gyffrous i'r 
amgueddfa ei hun, gan fod cynlluniau 
uchelgeisiol i wella'r siop/derbynfa ac i adfer 
oriel ystafell fwyta'r Esgob, yn amodol ar 

lwyddo i gael cyllid grant. 

Gwnaed yr ymrwymiad o gyflawni cynllun 
trawsnewid ar gyfer y ddarpariaeth bresennol 
o ran Amgueddfeydd y sir i wella’r 
ddarpariaeth ar gyfer trigolion ac ymwelwyr 
drwy ein cynllun pum mlynedd.  

Sir Gaerfyrddin yn elwa ar 
fand eang newydd 
Fel Arweinydd y cyngor, croesawais 
benderfyniad Openreach i gyflwyno cynllun 
band eang ar raddfa fawr fel cam cadarnhaol 
tuag at sicrhau bod mwy o gymunedau a 
busnesau yn cael eu cysylltu'n ddigidol. 

Cyhoeddodd Openreach, sy'n rhan o Grŵp 
BT, y bydd yn buddsoddi nifer o 
ddatblygiadau ffibr llawn cyflym iawn ledled y 
sir, ac mae disgwyl i lawer o ardaloedd elwa ar 
hynny. 

Ymhlith yr ardaloedd fydd yn elwa bydd 
Abergwili, Bronwydd, Porth Tywyn, 
Caerfyrddin, Cwm-ffrwd, Capel Hendre, 
Carmel, Cwmgwili, Cefneithin, Cross Hands, 
Croesyceiliog, Drefach ac Idole.                                    

Rydym fel cyngor wedi ymrwymo i gefnogi 
gwell cysylltedd digidol ledled Sir 
Gaerfyrddin, yn enwedig mewn ardaloedd 
gwledig lle mae'r gwasanaethau digidol mewn 
rhai cymunedau'n wael iawn, neu ddim ar gael 
o gwbl. 

Deallwn fod Sir Gaerfyrddin ymhlith y rheiny 
fydd yn elwa fwyaf ar fuddsoddiad Openreach 
wrth i fand eang ffibr gael ei gyflwyno i 19 o’n 
cymunedau, ac mae hyn o ganlyniad 
uniongyrchol i’n lobïo parhaus dros wella 
cysylltedd yn ein cymunedau. 

Does dim gwadu'r ffaith fod hyn yn 
newyddion da, fodd bynnag, mae angen 
buddsoddi'n helaeth mewn ardaloedd eraill a 
byddwn yn parhau i weithio y tu ôl i'r llenni i 
sicrhau eu bod yn cael yr un chwarae teg. 
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Cefnogi teuluoedd i aros 
ynghyd 
Ymwelodd y Prif Weinidog Mark Drakeford a'r 
Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol Julie Morgan â Chyngor Sir 
Caerfyrddin i gwrdd â'r tîm sy'n ysgogi newid 
cadarnhaol i ofal cymdeithasol teulu ym mis 
Ionawr 2020. 

Sir Gaerfyrddin sydd â'r nifer isaf o blant 
mewn gofal ledled Cymru, a chyda mwyfwy o 
deuluoedd yn cael cefnogaeth i aros ynghyd, 
mae'r ffigurau'n lleihau'n raddol o flwyddyn i 
flwyddyn. 

Mae nod strategol y cyngor i leihau nifer y 
plant sy'n derbyn gofal yn cyd-fynd â nod 
Llywodraeth Cymru, ac mae'n cyflawni hyn 
trwy ystod o wasanaethau sydd gyda'i gilydd 
yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i 
gannoedd o bobl leol. 

Wrth sgwrsio â rheolwyr gwaith cymdeithasol, 
dywedodd Mr Drakeford fod Sir Gaerfyrddin 
wedi gwneud argraff arbennig oherwydd bod 
y tîm yn barod i feddwl a gwneud pethau’n 
wahanol, a’i fod eisiau darganfod sut y gall 
ardaloedd eraill yng Nghymru efelychu ei 
llwyddiant. 

Un o'r newidiadau symlaf, ond mwyaf 
effeithiol, a wnaed yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf yw alinio'r timau sy'n gweithio ar 
draws addysg a gwasanaethau plant a dod â 
staff sydd â sgiliau arbenigol ynghyd, fel bod 
teulu sydd angen cefnogaeth yn cael hynny 
gan y tîm cyfan, yn hytrach na bod un 
gweithiwr cymdeithasol yng ngofal achos 
unigol. 

Cafodd y Prif Weinidog wybod sut y mae hyn 
wedi arwain at rannu sgiliau, safbwyntiau a 
syniadau i ddarparu pecyn pwrpasol o 
gefnogaeth i bob teulu, yn ogystal â bod yn 
greadigol wrth ddod o hyd i wahanol ffyrdd o 
gysylltu â theuluoedd a'u cadw ynghyd. 

Mae atal ac ymyrraeth blynyddoedd cynnar 
hefyd yn nodwedd allweddol - yn ystod y 
chwe mis diwethaf mae'r gwasanaeth wedi 
cefnogi 18,000 o deuluoedd ag ystod o 
wasanaethau yn y gymuned i feithrin 
gwytnwch ac atal yr angen i deuluoedd gael 
cyswllt â'r system gofal cymdeithasol statudol. 

Fel Arweinydd y Cyngor, rwy’n hynod falch 
bod Sir Gaerfyrddin ar flaen y gad o ran 
datblygu ystod amrywiol o wasanaethau sy'n 
cefnogi teuluoedd sydd ag amrywiaeth o 
anghenion, ac yn eu cefnogi i ofalu am eu 
plant gartref ac yn eu cymunedau eu hunain. 

Mae cadw teuluoedd ynghyd gyda'r 
gefnogaeth gywir yn rhywbeth rwy’n teimlo'n 
gryf iawn yn ei gylch. Rwy’n falch iawn o'r 
gwaith mae ein timau yn ei wneud, a’u 
parodrwydd i weithio mewn modd gwahanol a 
rhoi cynnig ar ddulliau newydd i gefnogi 
teuluoedd mewn angen a sicrhau nad ydynt 
yn gorfod cael cymorth gan ein 
gwasanaethau.  

Rhagor o ysgolion Sir 
Gaerfyrddin yn y categori 
gwyrdd 
Gosodwyd y nod o gynyddu’r gyfran o 
ysgolion sy’n cyflawni categori Gwyrdd neu 
Melyn yn system Categoreiddio Ysgolion 
Cenedlaethol o fewn ein cynllun pum mlynedd 
fel Bwrdd Gweithredol. Cadarnhaodd  
canlyniadau a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 
2020 bod ysgolion ledled Sir Gaerfyrddin yn 
ymateb yn dda i gymorth. 

Prif bwrpas model categoreiddio Llywodraeth 
Cymru yw nodi'r lefel briodol o gymorth ar 
gyfer pob ysgol yn ôl yr angen a sicrhau bod 
cymorth ac adnoddau effeithiol ar gael i 
sicrhau gwelliannau. 

Mae cryfderau ysgol a'i meysydd i'w gwella o 
ran safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth yn 
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cael eu nodi yn ystod trafodaethau ag 
ysgolion drwy gydol y flwyddyn cyn y cytunir 
ar y lefel fwyaf priodol o gymorth i ysgol. 

Mae canlyniadau'r categoreiddio yn dangos 
bod 78% o ysgolion cynradd a 91.6 o ysgolion 
uwchradd Sir Gaerfyrddin bellach mewn 
categorïau gwyrdd a melyn. 

Rydym yn falch iawn o'r sefyllfa gyffredinol 
yma yn Sir Gaerfyrddin. Mae nifer o ysgolion 
wedi dangos gwelliant, ac mae'n galonogol 
gweld bod canran yr ysgolion yn y categori 
gwyrdd wedi cynyddu. Dymunaf longyfarch 
disgyblion, athrawon, llywodraethwyr a rhieni 
ar gydweithio i sicrhau bod pob plentyn yn 
cael y cyfle gorau i gyflawni ei botensial a 
byddwn yn parhau i roi cymorth a 
chydweithio'n agos â'r rheiny sydd angen 
cymorth er mwyn sicrhau datblygiad pellach. 

Cynlluniau'r Cyngor i 
fuddsoddi chwarter biliwn 
yn y sir 
Cyhoeddwyd ein bwriad i fuddsoddi bron 
£255 miliwn mewn prosiectau cyfalaf i roi hwb 
i'r economi, creu swyddi a gwella ansawdd 
bywyd preswylwyr yn ddiweddar. 

Wrth gytuno ar ei raglen gyfalaf bum mlynedd 
uchelgeisiol, mae’r Bwrdd Gweithredol yn 
manylu ar sut y mae'n bwriadu gwario 
chwarter biliwn o bunnoedd ar amrywiaeth o 
gynlluniau i gyflawni dyheadau a 
blaenoriaethau strategol ar gyfer y sir. 

Mae'r rhaglen yn cynnwys ymrwymiad pellach 
o £86 miliwn i adeiladu neu drawsnewid hyd 
yn oed mwy o ysgolion fel rhan o'r rhaglen 
fuddsoddi Ysgolion yr 21ain Ganrif, sydd 
eisoes wedi cynnwys buddsoddiad o dros 
£200 miliwn mewn ysgolion cynradd ac 
ysgolion uwchradd newydd neu well dros y 10 
mlynedd diwethaf. 

Yn ogystal â chyllid i wella ffyrdd a phontydd 
Sir Gaerfyrddin, mae gan y cyngor rai 

Ysgol Pen Rhos
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cynlluniau cyffrous i ddatblygu chwarter 
diwylliannol yng Nghaerfyrddin, ac mae £1.9 
miliwn wedi'i ymrwymo i adfywio Oriel 
Myrddin ar Heol y Brenin, a fydd yn cyd-fynd â 
rhaglenni presennol gan gynnwys archif 
bwrpasol gyferbyn â'r oriel. 

Er mwyn gwella cyfleoedd hamdden pobl 
ymhellach, mae'r cyngor yn bwriadu 
buddsoddi £650,000 pellach yng Nghanolfan 
Hamdden Caerfyrddin, ac mae wedi 
ailymrwymo i ddarparu canolfan hamdden 
newydd yn Llanelli fel rhan o'r Pentref Llesiant 
sy'n bwrw ymlaen. 

Bydd £4 miliwn yn cael ei wario ar drawsnewid 
Neuadd y Farchnad, Llandeilo, ac mae 
£847,000 wedi'i glustnodi ar gyfer 
buddsoddiad pellach yn Ystâd Ddiwydiannol 
Glanaman. 

Mae hanner miliwn wedi'i ymrwymo i roi hwb i 
ymdrechion y cyngor i ddod yn garbon sero-
net o fewn y 10 mlynedd nesaf - ar ôl i ni  
ddatgan argyfwng hinsawdd yn 2019 - ynghyd 
ag arian newydd o £6.5 miliwn i gynnal a 
gwella eiddo gweithredol y cyngor, gan 
gynnwys gwaith hanfodol yn Neuadd y Sir, 
Caerfyrddin, a Thŷ Elwyn, Llanelli. 

Mae arian hefyd wedi'i neilltuo i wireddu 
addewid y cyngor i sicrhau cyfleuster 
Changing Places ar gyfer preswylwyr ac 
ymwelwyr anabl yn Llanelli. 

Mae'r rhaglen gyfalaf arfaethedig yn rhagweld 
y byddwn yn gwario bron £255 miliwn dros y 
pum mlynedd nesaf, gan fanteisio ar 
gyfleoedd cyllido a chael yr arian mwyaf 
posibl o ffynonellau allanol posibl.  

Y cyntaf i gyhoeddi cynllun 
gweithredu newid yn yr 
hinsawdd 
Ym mis Chwefror 2020, Cyngor Sir Caerfyrddin 
oedd awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i 
gyhoeddi cynllun gweithredu newid yn yr 
hinsawdd, sy'n nodi sut y byddwn yn gweithio 
tuag at fod yn garbon sero-net yn ystod y 10 
mlynedd nesaf. 

Mae ymdrechion i leihau a gwrthbwyso 
allyriadau carbon eisoes yn gwneud cyfraniad 
cadarnhaol i'r agenda newid yn yr hinsawdd, 
ond mae mwy i ddod wrth i ni ganolbwyntio ar 
feysydd allweddol er mwyn ateb yr her. 

Y llynedd roedd yr awdurdod yn un o'r 
cynghorau cyntaf yn y DU i ddatgan argyfwng 
hinsawdd, gan addo bod yn garbon sero-net 
erbyn 2030, sef 20 mlynedd o flaen targedau 
Llywodraeth Cymru a'r DU, ac ymrwymo i 
gyhoeddi cynllun gweithredu o fewn 
blwyddyn. 

Mae'r Cyngor wedi lleihau allyriadau carbon ei 
adeiladau annomestig 38 y cant ers 2005/06, 
ac mae'n caffael ei drydan i gyd o ffynonellau 
ynni adnewyddadwy. 

Buddsoddwyd £2 filiwn mewn 200 o 
brosiectau effeithlonrwydd ynni, yn y gobaith 
o arbed 41,000 tunnell o allyriadau carbon. 

Mae pob prosiect adeiladu mawr newydd yn 
cynnwys ynni adnewyddadwy, gan gynnwys 
paneli solar, a phympiau sy'n codi gwres o'r 
ddaear a'r awyr. 

Mae allyriadau carbon o oleuadau stryd wedi 
gostwng 65 y cant ers 2011/12, ac mae 80 y 
cant o'r 20,000 o oleuadau stryd sydd yn y sir 
wedi cael eu troi'n rhai LED ynni isel. 

Mae allyriadau carbon fflyd y Cyngor, gan 
gynnwys cerbydau sbwriel a graeanu, wedi 
lleihau 19 y cant ers 2012/13, ac mae rhagor o 
fuddsoddiad yn yr arfaeth i sicrhau fflyd sydd 
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hyd yn oed yn fwy effeithlon o ran ynni. 

Ymhlith y camau gweithredu eraill y mae 
datblygu ffyrdd newydd o leihau carbon yn 
adeiladau'r Cyngor, prynu fflyd sy'n defnyddio 
ynni'n fwy effeithlon, cydweithio â chyrff 
cyhoeddus eraill i sicrhau newid ehangach, 
edrych ar gyfleoedd i blannu coed a 
chynhyrchu ynni adnewyddadwy ar dir sy'n 
eiddo i'r Cyngor. 

Rydym yn cydnabod er hynny, mae llunio 
cynllun gweithredu yw'r darn hawdd - nawr 
mae'r gwaith caled yn dechrau. Bydd y cynllun 
hwn yn esblygu ac yn newid i ateb heriau'r 
dyfodol. Bydd hefyd yn ymateb i gyfleoedd. 
Ar hyn o bryd rydym yn archwilio cyfleoedd 
posibl ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy 
ar raddfa fawr ac yn gweithio gyda 
Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru a Dinas-
ranbarth Bae Abertawe i sefydlu Cynllun Ynni 
Rhanbarthol ar gyfer De Orllewin Cymru. 

Fframwaith adeiladu 
£1biliwn yn cael ei ddyfarnu 
Bydd contractau adeiladu gwerth hyd at biliwn 
o bunnoedd yn cael eu comisiynu fel rhan o 
Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol newydd 
De-orllewin Cymru, a ddyfarnwyd gan Gyngor 
Sir Caerfyrddin ar ran rhanbarth Canolbarth a 
Gorllewin Cymru. 

Mae ystod o gontractwyr lleol a chenedlaethol 
wedi ennill lle ar y fframwaith i adeiladu, 
ailwampio ac atgyweirio adeiladau ar gyfer y 
sector cyhoeddus yn ystod y pedair blynedd 
nesaf. 

Byddwn ni fel cyngor, mewn cydweithrediad â 
chynghorau Castell-nedd Port Talbot, Sir 
Benfro, Ceredigion ac Abertawe, yn rhoi'r 
fframwaith ar waith hyd at 2024. 

Bydd y fframwaith yn cynorthwyo'r rhanbarth 
cyfan a'r sector cyhoeddus ehangach, gan 
gynnwys adrannau llywodraeth ganolog a'u 

hasiantaethau, cyrff cyhoeddus anadrannol, 
gweinyddiaethau datganoledig, cyrff GIG, 
awdurdodau lleol – gan gynnwys Cyngor Sir 
Powys - yr heddlu, y gwasanaeth tân, y sector 
gwirfoddol, elusennau a sefydliadau'r sector 
preifat sy'n caffael ar ran y cyrff hyn. 

Yn ogystal â rhoi mynediad cyflym i'r 
contractwyr amlycaf ar y farchnad, mae'r 
fframwaith yn argoeli y bydd yn lleihau'r amser 
caffael ar gyfartaledd o 100-200 diwrnod. 

Bydd hefyd yn cynnig arbedion caffael 
sylweddol, yn enwedig o ran contractau 
gwerth uchel a bydd cyrff y sector cyhoeddus 
yn elwa ar lai o wastraff, llai o ddyblygu, 
ymgysylltu lleol a rhagor o arbedion 
effeithlonrwydd. 

Mae pwyslais wedi'i roi ar gefnogi busnesau 
bach a chanolig yng nghadwyn gyflenwi 
Cymru wrth geisio cefnogi'r economi leol a 
hybu cyflogaeth. 

Mae arferion gwerth cymdeithasol hefyd wedi 
bod yn ganolbwynt allweddol i'r broses asesu, 
er enghraifft mae'n rhaid i'r holl brosiectau 
sydd dros £1 miliwn adael gwaddol yn y 
gymuned, gan gyflawni nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Mae hwn yn ddull cyflawni parod sy'n 
cydymffurfio'n llawn â gwaith adeiladu cyfalaf 
mawr, gan gynnwys gwaith atgyweirio a 
chynnal a chadw adweithiol sydd wedi cael ei 
gynllunio ar gyfer sefydliadau'r sector 
cyhoeddus ledled rhanbarth De-orllewin a 
Chanolbarth Cymru. 

Nid yn unig gall fframweithiau'r sector 
cyhoeddus greu gwerth cymdeithasol drwy'r 
amgylcheddau ffisegol y maent yn helpu i'w 
creu a'u cynnal, ond drwy'r gweithgarwch 
economaidd y maent yn eu creu yn lleol ac yn 
genedlaethol hefyd.  
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Rydym wedi gweld llawer o newid dros yr 
wythnosau diwethaf. Er ein bod i gyd wedi 
sylwi ar y gwasanaethau sydd wedi'u hatal, 
byddwch hefyd yn sylweddoli ein bod, trwy 
weithio'n wahanol, wedi llwyddo i gadw dros 
300 o wasanaethau'r cyngor i redeg heb 
unrhyw darfu, lle bu'n ddiogel gwneud hynny. 

Fel cyngor, byddwn yn parhau i gynnal ein 
hamcanion allweddol; fodd bynnag, gall y 
rhain edrych yn wahanol a bydd angen eu 
blaenoriaethu mewn ymateb i Covid-19. Bydd 
ein cynllun pum mlynedd, Symud Ymlaen yn 
Sir Gaerfyrddin, yn parhau i arwain ein gwaith, 
ond bydd myfyrio a gwerthuso trylwyr fel rhan 
o'n camau nesaf. 

Isod mae uchafbwyntiau strategol allweddol 
ein gwaith ar y cynllun pum mlynedd, yn ystod 
2019-20.

20

Pentref Llesiant a Gwyddor 
Bywyd Llanelli  
(Pentre Awel) 
Cafodd cais cynllunio amlinellol ar gyfer y 
Pentref ei gymeradwyo gan y Pwyllgor 
Cynllunio ym mis Ionawr 2019, ac yn dilyn 
gwaith modelu ychwanegol o ran llifogydd ar 
gais Cyfoeth Naturiol Cymru, rhoddwyd 
caniatâd ffurfiol ar 6 Awst 2019.  

Comisiynwyd ARUP i ddylunio Parth cyntaf y 
Pentref. Mae'r Parth cyntaf yn cynnwys yr 
elfennau hamdden (sych a gwlyb) a Bargen 
Ddinesig (addysg/datblygu 
busnes/darpariaeth glinigol), ac mae'r rhain yn 
cael eu dwyn ynghyd mewn dyluniad 'Stryd' i 
wneud y mwyaf o'r cyfleoedd a'r mesurau 
effeithlonrwydd drwy integreiddio 
gwasanaethau.  

Yn ogystal, mae'r Pentref yn un o'r prosiectau 
cyntaf yn y DU i dderbyn cyllid llawn (£60,000) 
gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol er mwyn cynnal astudiaeth 
ddichonoldeb rhwydwaith gwres. Mae'r cyllid 

Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin  
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Mae'r datblygiad yn creu priffordd newydd 
i'r safle, seilwaith ategol, a nifer o 
safleoedd datblygu newydd parod ar gyfer 
y farchnad.  

o Mae dau brosiect adeiladu ar wahân yn 
cael eu datblygu drwy gymorth grant ar 
leiniau cam 1 sydd eisoes wedi'u creu, ac 
mae'r Cyngor Sir, mewn partneriaeth â 
Llywodraeth Cymru, yn bwrw ymlaen â 
chynigion ar gyfer gofod diwydiannol a 
swyddfeydd hunanadeiladu gyda chymorth 
arian yr UE.  

o Mae prosiectau Gweithffyrdd+ a Buccaneer 
yn mynd yn dda ac mae cymorth ar gyfer 
pobl ddiwaith yn y tymor hir a busnesau yn 
parhau dan amcanion y prosiectau dan 
sylw. Rydym yn aros am gadarnhad gan 
Lywodraeth Cymru ynghylch rhaglen 
gyflogadwyedd i'r rhai sy'n Ddiwaith yn y 
Tymor Byr (STU), a fydd yn cyd-fynd â'r 
rhaglen Gweithffyrdd.  

Band eang cyflym iawn  
Mae'r Cyngor yn gweithio gyda phartneriaid i 
helpu a gweithredu fel ymgynghorwyr 
technegol, gan fynd i'r afael ag anawsterau o 
ran band eang cyflym iawn a signal ffôn 
symudol ledled y sir, yn enwedig mewn 
ardaloedd gwledig.  Mae "Cynllun 
Gweithredu Cysylltedd Digidol ar gyfer Sir 
Gaerfyrddin" wedi cael ei lunio, ac rydym 
wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru, 
Openreach, darparwyr ffonau symudol a 
rhanddeiliaid perthnasol eraill ar y Cynllun 
Gweithredu hwn. Mae'r ddogfen yn crynhoi'r 
sefyllfa bresennol o ran band eang a 
chysylltedd ffonau symudol ledled y sir, yn 
nodi meysydd blaenoriaeth y mae angen 
ymyrryd ynddynt, ac yn cyflwyno sawl ffrwd 
waith bosibl y gellid mynd ar eu trywydd er 
mwyn gwella'r sefyllfa ymhellach. Rydym 
hefyd yn arwain ar ran Sir Gaerfyrddin ar 

hwn yn cydnabod gwerth posibl y prosiect yn 
yr ardal leol ac ymrwymiad y Cyngor i fod yn 
awdurdod di-garbon erbyn 2030.  

Menter Sgiliau 
a Thalentau   
I sicrhau bod y sir yn elwa'n llawn ar y 
cyfleoedd a grëir yn sgil y buddsoddiad 
gwerth £1.3 biliwn drwy Fargen Ddinesig Bae 
Abertawe, mae'r Fenter Sgiliau a Thalentau 
(sydd werth £30 miliwn) wedi'i chyflwyno i 
Fwrdd Rhaglen y Fargen Ddinesig a chafodd y 
Cynllun Busnes ei ddiweddaru. Mae'r ysgolion 
mae'r prosiect eisoes wedi gweithio gyda nhw 
wedi cyflwyno nifer o syniadau am brosiectau 
maent yn awyddus i fwrw ymlaen â nhw, er 
mwyn datblygu cyfleoedd a chodi dyheadau 
myfyrwyr ifanc o ran prosiectau'r Fargen 
Ddinesig. 

Datblygiadau trawsnewidiol 
canol tref  
Mae'r datblygiadau trawsnewidiol yng 
nghanol tref Llanelli wedi parhau yn ystod y 
flwyddyn, ac mae'r prosiectau canol tref yng 
Ngogledd Stryd y Farchnad ac yn hen adeilad 
yr YMCA wedi cael grantiau llawn gan 
Lywodraeth Cymru, gyda'r ddau'n  derbyn 
£2m. Mae cyfraniadau arian cyfatebol y 
Cyngor gan Adfywio a Thai yn cyfateb i £2.5m 
fesul prosiect, felly mae ymrwymiad o £9m 
wedi cael ei wneud ar gyfer y ddau brosiect.  

Parth Twf Cross Hands  
Mae'r gwaith o gyflawni Parth Twf Cross 
Hands, Llanelli a Chynllun Trawsnewidiol y 
Llain Arfordirol yn mynd rhagddo -   

o Cam 2 y prosiect seilwaith ar safle 
Cyflogaeth Strategol Dwyrain Cross Hands. Tudalen 23
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brosiect Seilwaith Digidol Bargen Ddinesig 
Bae Abertawe, gan sicrhau bod anghenion y 
sir yn cael lle blaenllaw yn y cynlluniau ar gyfer 
Cysylltedd Digidol y rhanbarth. 

Hyrwyddo'r Gymraeg  
Yn ystod 2019/20, rydym wedi parhau i arwain 
Fforwm Strategol y Gymraeg, sy'n cyd-
gynllunio Cynllun Gweithredu Strategaeth 
Hyrwyddo Sir Gaerfyrddin. Cyfarfu'r Fforwm 
bedair gwaith yn ystod y flwyddyn a rhoddwyd 
sylw arbennig i ddatblygu'r iaith yn y 
blynyddoedd Cyn-ysgol, ac ym meysydd 
Cynllunio, Integreiddio, Pobl Ifanc a 
Chymraeg i Oedolion. Mae rownd lawn o 
ddiweddariadau ar y Cynllun Gweithredu 
bellach wedi'i chwblhau, ac mae gwaith wedi 
dechrau ar fesur effaith y Strategaeth 
Hyrwyddo yn unol â gofynion Mesur y 
Gymraeg. 

Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau yn ein 
gweithleoedd yn ystod y flwyddyn i 
hyrwyddo'r Gymraeg yn fewnol. Roedd y 
digwyddiadau hyn yn gyfle i dynnu sylw at 
ofynion y Safonau, i rannu adnoddau i 
hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yn y gwaith, 
ac i ddathlu ymdrechion lu ein staff sy'n 
dysgu'r Gymraeg ac yn arwain ar hyrwyddo'r 
Gymraeg. 

Mae nifer o lyfrynnau ac adnoddau newydd 
sy'n cynnwys gwybodaeth sy'n benodol i'r sir 
hefyd wedi cael eu dylunio a'u hargraffu i 
annog y defnydd o'r Gymraeg yn y gwaith, 
mewn addysg, gyda'r teulu ac yn y gymuned, 
gan gyfrannu'n strategol ac yn ymarferol at 
amcan y Llywodraeth o gyrraedd miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 

Symud Sir Gaerfyrddin Wledig Ymlaen  

Ym mis Mehefin 2019, gwnaethom baratoi a 
chyhoeddi adroddiad Symud Sir Gaerfyrddin 
Wledig Ymlaen ac argymhellion ar gyfer 
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gweithredu ar ran Grŵp Gorchwyl Materion 
Gwledig Sir Gaerfyrddin. Mae cyhoeddi’r 
adroddiad hwn yn garreg filltir arwyddocaol i’r 
Cyngor, gan mai dyma’r tro cyntaf erioed y 
datblygwyd strategaeth bellgyrhaeddol i 
adfywio ein cymunedau gwledig yn Sir 
Gaerfyrddin. Elfen allweddol arall o adfywio 
gwledig yw datblygiad ein trefi cefn gwlad, 
sy’n drefi marchnad yn draddodiadol, ac i'r 
diben hwn rydym wedi lansio ein ‘Menter Deg 
Tref Wledig’ i helpu i sicrhau bod ein 
canolfannau cymdeithasol a busnes 
traddodiadol yn gynaliadwy o safbwynt 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol yn y dyfodol. 

Twristiaeth 
Mae ein cynllun cymorth digwyddiadau i 
grwpiau a sefydliadau cymunedol er mwyn 
hyrwyddo a hysbysebu digwyddiadau 
cymunedol, sy'n defnyddio cyllideb graidd o 
£20,000 gan y Cyngor, wedi bod yn hynod o 
boblogaidd, gyda'r gyllideb lawn bron wedi'i 
dyrannu erbyn 31 Mawrth 2020, er bod nifer 
o'r rhain yn dal i'w hawlio. Mae digwyddiadau 
a gefnogwyd drwy'r gronfa yn cynnwys:-  

• Hanner Marathon Llanelli ac Wythnos Dewi 
Sant Caerfyrddin.  

• Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri 2019 a Gŵyl y 
Synhwyrau Llandeilo 2019 – y ddwy 
ohonynt yn weithgareddau pwysig o ran 
hyrwyddo ein trefi sirol gwledig bywiog i 
dwristiaid. 

• Pride Llanelli ym mis Awst a Gŵyl Canol 
Dre 2019  

Mae’r adran ‘Pethau i’w gwneud’ ar wefan 
Darganfod Sir Gâr yn dal i fod yn un o'r rhai yr 
ymwelir â hi fwyaf, gyda thrigolion a 
thwristiaid yn awyddus i weld beth sy'n 
digwydd. Mae holl "ddigwyddiadau" y 
Cyngor, yn cynnwys y rheiny mewn 
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llyfrgelloedd, parciau, amgueddfeydd, 
theatrau a chefn gwlad agored wedi bod yn 
poblogi'r wybodaeth ar y wefan, gan amlygu 
eu hunain i gynulleidfa ehangach o lawer na 
phe baent yn defnyddio eu tudalennau gwe 
eu hunain yn unig.   

Hwb  
Rydym wedi ymestyn y model Hwb a 
ddatblygwyd yn Llanelli i Rydaman a 
Chaerfyrddin, gan wneud gwasanaethau 
cymorth rheng flaen yn fwy hygyrch i 
drigolion.  

• Mae Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid 
Caerfyrddin wedi cael ei hailfrandio fel 
Hwb  Caerfyrddin, ac mae'r gwasanaethau 
a ddarperir yn Heol Spilman yn adleisio'r 2 
ganolfan arall 

• Mae Hwb Llanelli yn delio â 2900 o 
apwyntiadau y mis; mae Hwb Rhydaman yn 
delio â 1100 y mis, ac mae Hwb 
Caerfyrddin yn delio â 2000 y mis.   Mae 
Desg Dalu ym mhob lleoliad ac mae 
hynny'n denu pobl i'r canolfannau. Yn 
ogystal â hyn mae gennym bartneriaid yn 
gweithio o'r Hybiau a phrosiectau 
cyflogadwyedd Gweithffyrdd+, 
Cymunedau am Waith, a Chymunedau am 
Waith a Mwy yn Rhydaman a Llanelli yn 
barhaol, ac atgyfeiriadau i'r prosiectau hyn 
o Gaerfyrddin.   

• Mae sefydliadau eraill yn mynychu o dro i 
dro er enghraifft: Shelter Cymru, Learn 
Direct, Cymdeithas Gwasanaethau 
Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin, elusen Lluoedd 
Arfog SSAFA, prosiect cyflogadwyedd 
PACE, Cymdeithas Tai Teulu, Cynllun Bond 
Gwalia, Hyfforddiant Cambrian a Heddlu 
Dyfed Powys.  

Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol  
Byddwn yn sicrhau bod y Cyngor yn ymateb 
yn llawn i ofynion Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, ac yn cydymffurfio'n 
llwyr â nhw, gan gynnwys ystyried y pum 
ffordd o weithio ym mhopeth a wnawn.  

• Cyhoeddwyd diweddariad o'r Strategaeth 
Gorfforaethol gennym ar ddiwedd Mehefin 
2019, a oedd yn cynnwys ein Hamcanion 
Llesiant. Derbyniodd y strategaeth 
dystysgrif cydymffurfiaeth gan Swyddfa 
Archwilio Cymru.   

• I gydymffurfio ymhellach â'r Ddeddf, 
paratowyd Adroddiad Blynyddol 2018/19 
gennym a chafwyd adborth gan Swyddfa 
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, yn 
cydnabod ein cynnydd o ran gofynion y 
Ddeddf.   Daeth y Comisiynydd i'r casgliad 
'Yn gyffredinol, rydych yn gwneud cynnydd 
da ac rydym yn croesawu eich gwaith i 
gyfuno eich cynlluniau yn un, fel rhan o 
ymagwedd fwy integredig` ac 'Mae 
dealltwriaeth glir o'r pum ffordd o weithio 
ac ymrwymiad i hynny.'  

Ffordd o fyw iach  
Rydym wedi parhau i sicrhau bod y Cyngor yn 
rhoi cefnogaeth lawn i helpu staff i gynnal 
ffordd o fyw iach, sy'n cynnwys camau 
rhagweithiol ac ataliol ac addysg i gynyddu 
ymwybyddiaeth ynghylch pynciau iechyd 
allweddol a, lle bo'r angen, sicrhau bod 
absenoldeb salwch ymysg staff yn cael ei 
reoli'n ofalus er budd y staff a darpariaeth y 
gwasanaethau. Yn ystod y flwyddyn- 

• Mae cynlluniau gweithredu wedi'u rhoi ar 
waith ac mae mentrau ar y gweill i 
gefnogi'r gwaith o hyrwyddo a chynnal 
ffyrdd o fyw iach. Mae data a gwybodaeth 
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leol wedi cael ei defnyddio i nodi'r hyn 
mae angen canolbwyntio arno.  

• Hefyd mae 50 o Hyrwyddwyr Llesiant 
gwirfoddol wedi cael eu hyfforddi'n 
ddiweddar a byddant yn gweithio, yn 
annog ac yn ysgogi eu cydweithwyr yn yr 
is-adrannau, gan ddatblygu clybiau, timau, 
gweithgareddau a negeseuon corfforaethol 
a fydd yn gwella iechyd a llesiant meddyliol 
a chorfforol.  

Buddsoddwyr mewn Pobl  
Unwaith eto rydym wedi ennill y wobr uchaf 
fel cydnabyddiaeth o'r gwaith rydym yn ei 
wneud i gefnogi iechyd a llesiant ein staff. Y 
Safon Iechyd Corfforaethol Platinwm yw'r marc 
ansawdd ar gyfer hybu iechyd yn y gweithle 
yng Nghymru, dan arweiniad Llywodraeth 
Cymru. 

Cyngor Sir Caerfyrddin yw'r unig Awdurdod 
Lleol yng Nghymru i ennill y wobr hon ac mae 
wedi gwneud hynny ers 2009. Caiff 
sefydliadau eu hailasesu bob tair blynedd ac 
eleni rydym wedi cael ein hail-ddilysu ar ffurf 
gwobrau Aur a Phlatinwm. 

I gael y wobr Platinwm, roedd yn rhaid i ni 
ddangos bod rhagoriaeth fusnes a datblygiad 
cynaliadwy yn rhan annatod o arfer a diwylliant 
busnes. 

Trawsnewid i wneud 
cynnydd (TIC)  
Mae'r rhaglen TIC yn parhau i weithredu 
rhaglen waith gytbwys ac i gefnogi ac ysgogi 
nifer o amcanion gan gynnwys gwella 
gwasanaethau a phrosesau, nodi a chefnogi'r 
gwaith o wneud arbedion effeithlonrwydd, a 
chefnogi newid diwylliannol ac ymddygiadol 
ar draws y sefydliad. Mae dros 15 o brosiectau 
ar y rhaglen gyfredol ac mae'r rhaglen yn 

hyblyg er mwyn caniatáu ychwanegu 
prosiectau newydd yn ystod y flwyddyn. 

• Mae bron £20m o arbedion 
effeithlonrwydd wedi'u nodi a/neu eu 
cyflawni o'r rhaglen TIC ehangach hyd at 
ddiwedd 2018/19.  

• Roedd Buddsoddwyr mewn Pobl yn 
cydnabod effaith TIC yn eu hadroddiad 
achrededig fel a ganlyn; "Mae esblygiad 
parhaus gwobrau TIC a pharhad tîm TIC, 
sydd wedi dod yn rhan annatod o'r ffordd y 
mae'r Cyngor yn gweithredu, yn dwyn 
ffrwyth, ac mae llawer o enghreifftiau o 
welliannau mewn cynhyrchiant ac 
effeithlonrwydd o ganlyniad i brosiectau 
TIC" (Adroddiad Asesu Buddsoddwyr 
mewn Pobl Mai 2018). 

Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu  
Rydym wedi parhau i wella addasrwydd ac 
adnoddau TGCh mewn ysgolion i sicrhau bod 
gan yr holl ysgolion a adeiladir o'r newydd y 
seilwaith a'r technolegau digidol diweddaraf i 
ddarparu addysg yn yr 21ain ganrif.  Rydym yn 
gweithio ar ddarparu'r holl seilwaith a 
systemau TGCh yn ysgolion Bryngwyn, Pump-
hewl, Pen-bre a Rhys Prichard/Pantycelyn fel 
rhan o'r Rhaglen Moderneiddio Addysg. Bydd 
hyn yn sicrhau bod pob dyfais yn holl ysgolion 
y sir yn ddiogel ac yn cydymffurfio â'r 
gofynion. Rydym hefyd yn gweithio'n agos 
gyda Llywodraeth Cymru fel Awdurdod 
arweiniol, yn llywio, yn dylanwadu ac yn 
cynllunio ar gyfer y grant Addysg Ddigidol o 
£5 miliwn y byddwn ni'n ei gael ar gyfer 
Ysgolion Sir Gaerfyrddin dros y 3-4 mlynedd 
nesaf. 
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Rhaglen Moderneiddio 
Addysg  
Mae'r gwaith o gyflawni'r holl ymrwymiadau 
Band A a Band B a nodwyd yn y Rhaglen 
Moderneiddio Addysg wedi parhau, gyda'r 
rhan fwyaf o brosiectau o fewn y rhaglen Band 
A wedi'u cwblhau.  Rydym yn gweithio ar y 
cynlluniau eraill ar gyfer y prosiectau sy'n 
weddill. O ran y rhaglen Band B, mae'r 
prosiect ar gyfer Pump-hewl wedi cychwyn ar 
y safle, ac mae'r cynllun ar gyfer Ysgol Pen-bre 
hefyd wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth 
Cymru. Mae'r ymrwymiadau hyn yn golygu y 
bydd ein plant a'n pobl ifanc yn cael addysg o 
safon fyd-eang mewn amgylchedd diogel ac 
ysgogol.   

Dechrau'n Deg 
Mae rhaglen Dechrau'n Deg yn dal i gael ei 
chyflwyno mewn 18 ardal yn Sir Gaerfyrddin, 
sy'n cwmpasu 767 o godau post. Mae nifer o 
Ymwelwyr Iechyd Dechrau'n Deg wedi cael 
hyfforddiant imiwneiddio ychwanegol fel y 
gallant gefnogi clinigau sydd wedi eu trefnu 
mewn ymateb i nod y Bwrdd Iechyd o 
gynyddu cyfraddau imiwneiddio. Yn ei dro 
mae hyn yn cefnogi iechyd a llesiant plant o 
fewn Dechrau'n Deg. Mae Ymwelwyr Iechyd 
wedi cael hyfforddiant ar gyfer 
imiwneiddiadau ychwanegol i gefnogi 
clinigau. I geisio cynyddu'r niferoedd, mae 
plant hŷn a'r rhai nad ydynt wedi mynychu yn 
cael eu targedu.  Mae holl ymwelwyr iechyd 
Dechrau'n Deg wedi cael hyfforddiant 'Lift the 
Lip'. Bydd hyn yn helpu Ymwelwyr Iechyd i 
nodi arwyddion cynnar o bydredd mewn plant 
bach fel y gallant eu cyfeirio at y deintyddion 
priodol. 

Hwb Beicio  
Rydym wedi parhau i ddatblygu ein nod o 
sefydlu Sir Gaerfyrddin fel Canolbwynt Beicio 
Cymru drwy ddarparu'r prosiectau allweddol 
ar gyfer Llwybr Beicio Dyffryn Tywi. Mae ein 
Byrddau Strategol yn parhau i gwrdd, ac 
maent yn bwrw ati â nifer o gamau gweithredu 
a nodwyd yn y Strategaeth Feicio. Rydym yn 
parhau i ddarparu'r Seilwaith Beicio fel Llwybr 
Dyffryn Tywi a rhwydweithiau Teithio Llesol. 
Rhoddwyd £313k o arian cychwynnol gan 
Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â dyluniad 
ac ymarferoldeb ein dyheadau o ran Teithio 
Llesol. Erys heriau o ran bod Awdurdodau 
Gwledig fel Sir Gaerfyrddin yn elwa ar arian 
Teithio Llesol, sy'n cael ei dargedu gan 
Lywodraeth Cymru mewn ardaloedd Trefol. 

Integreiddio'r rhwydwaith 
trafnidiaeth gyhoeddus  
Rydym wedi bod yn gweithio gydag 
awdurdodau cyfagos yn Ninas-ranbarth Bae 
Abertawe i ddatblygu'r system drafnidiaeth 
integredig a adwaenir ar hyn o bryd fel 
METRO De-orllewin Cymru. Mae 
blaenoriaethau rheilffyrdd wedi'u cyflwyno ar 
gyfer Sir Gaerfyrddin sy'n cynnwys, ymhlith 
pethau eraill, gofyniad am wasanaeth 
rheilffordd cyflymach i Orllewin Cymru wrth 
ddefnyddio Llinell Abertawe ac ailagor Gorsaf 
Drenau Sanclêr. Rydym ar hyn o bryd yn 
cyflawni ar ein cais llwyddiannus o £450k o'r 
Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol gan 
Lywodraeth Cymru. Yn rhan o hyn bydd 
mesurau'n cael eu cyflwyno i wella 
hygyrchedd, dengarwch,  effeithlonrwydd ac 
ansawdd y seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus ar 
draws y sir. 
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Llwybrau mwy diogel  
Rydym wedi bod yn gweithio gyda 
chymunedau i gefnogi llunio Llwybrau Diogel, 
ac mae ceisiadau wedi bod yn llwyddiannus o 
ran sicrhau cyllid grant i gyflawni cynlluniau. 
Rydym hefyd wedi cyflwyno sylwadau i'r 
Bwrdd Teithio Llesol Cenedlaethol er mwyn 
cadw'r cyllid ar gyfer Llwybrau Mwy Diogel 
mewn Cymunedau, ac rydym yn parhau i 
ddatblygu ceisiadau am gyllid i gyflawni 
cynlluniau Teithio Llesol. 

Rheoli sbwriel  
Ein gwaith hyd yn hyn o ran gweithio gyda 
rhanddeiliaid lleol i dreialu trefniadau rheoli 
sbwriel ledled Llanelli, gan roi sylw penodol i 
ganol y dref a'r ffyrdd sy'n arwain ato, gyda'r 
bwriad o gyflwyno'r trefniadau ar draws y sir, 
yw - 

o Cyflwyno grŵp rhanddeiliaid Cymoni eich 
Cymuned i ganolbwyntio ar drefniadau 
partneriaeth gwirfoddolwyr ac i gynnwys 
partneriaid allweddol fel y Cynghorau Tref 
a Chymuned.  

o Adnewyddu'r Gorchmynion Gwarchod 
Mannau Cyhoeddus i fynd i'r afael â baw 
cŵn a materion eraill yn ymwneud â chŵn.  

o Cyflwyno pwerau gorfodi newydd i fynd i'r 
afael â sbwriel, tipio anghyfreithlon ar 
raddfa fach, a materion dyletswydd gofal.  

o Gweithrediadau Gorfodi ar y Cyd drwy 
weithio gydag Arolygwyr Heddlu lleol.  

o Ymgyrchoedd Radio: Mae'r Cyngor wedi 
ymuno â Radio Sir Gâr i atgyfnerthu 
negeseuon allweddol am sbwriel a'r 
amgylchedd lleol. Ymgyrch baw ci mewn 
partneriaeth â sefydliadau cymunedol ac 
ysgolion. 

o Gweithio gyda Cadwch Gymru'n Daclus 
drwy brosiect partneriaeth genedlaethol 
'Caru Cymru'. Mae'r prosiect yn ymdrin â'r 

holl faterion amgylcheddol sy'n effeithio ar 
ein cymunedau lleol. Mae'r Prosiect yn 
canolbwyntio ar annog newid mewn 
ymddygiad ar gyfer y tymor hir. Rydym ni'n 
gweithio ar draws sectorau a ffiniau sirol i 
gynnal ymgyrchoedd cenedlaethol, yn 
ogystal â phrosiectau lleol wedi'u targedu. 
Fodd bynnag, oherwydd Covid-19 mae'r 
awdurdod wedi atal llawer o'r 
gweithgareddau ers canol mis Mawrth 
2020 er mwyn cydymffurfio â chyfarwyddeb 
y Llywodraeth ar gadw pellter 
cymdeithasol.  

Cartrefi yn orsafoedd pŵer  
Rydym wedi cyfrannu at 
raglen Bargen Ddinesig 
Bae Abertawe i ddatblygu 
'Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer' i helpu i greu 
cartrefi cynaliadwy a fforddiadwy a mynd i'r 
afael â thlodi tanwydd ymhlith ein trigolion 
drwy ddatblygu cartrefi newydd â 
thechnolegau arloesol. Dyma'r datblygiadau 
yn ystod y flwyddyn:-  

o Mae'r 2 gynllun tai cyntaf yn Dylan a 
Garreglwyd wedi'u datblygu i'r safonau 
uwchraddedig ac mae cynnydd da yn cael 
ei wneud. Mae'r anheddau hyn yn cynnwys 
nifer o uwch dechnolegau arloesol, sy'n 
rhagori ar y gofynion Rheoliadau Adeiladu, 
gan gynhyrchu eu pŵer eu hunain, er bod 
nwy yn ategu'r ddau safle cyntaf hyn. Bydd 
y cartrefi hyn yn lleihau defnydd o ynni a 
chostau i denantiaid.  

o Rydym wedi datblygu opsiynau a 
dyluniadau pellach ar bâr o gartrefi ar led 
wahân, fel cynllun peilot ar safle Dylan i 
wella ymhellach fanteision dull dylunio 
ffabrig yn gyntaf, er mwyn lleihau'r defnydd 
o ynni ac ôl troed carbon, ac mae 
cyfarwyddiadau wedi'u gwneud mewn 
perthynas â'r rheiny ac fe'u trosglwyddir fel 
rhan o gam 3 Cynllun Dylan yn 2020. Tudalen 28
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o Mae datblygiadau pellach wedi digwydd 
gydag eiddo sydd o'r un safon â 
Garreglwyd, ac maent wedi'u datblygu ar 
gyfer Gwynfryn yn Rhydaman, lle mae 
gwaith wedi cychwyn ar y safle ac i safonau 
hyd yn oed yn uwch yng Nglanmor. 

Byddwn yn parhau i ymchwilio i opsiynau 
pellach wrth i gynlluniau ddatblygu, gan 
weithio gyda phartneriaid i ddatblygu 
opsiynau newydd i wella effeithlonrwydd a 
chyfleoedd arbed ynni ymhellach, a 
defnyddio'r rhain ar gyfer rhagor o brosiectau  
lle bo costau'n caniatáu hynny. 

Strategaeth Feicio  
Mae'r gwaith o weithredu'r Strategaeth Feicio 
ar gyfer Sir Gaerfyrddin wedi mynd yn dda 
drwy gydol y flwyddyn, ac mae partneriaid 
wedi cymryd rhan mewn prosiectau a mentrau 
amrywiol. Fodd bynnag ym mis Mawrth/mis 
Ebrill 2020 daeth y Coronafeirws i darfu ar y 
gwaith hwn, a bydd yn rhaid ailwerthuso'r 
rhaglen a fwriadwyd fel rhan o'r cynllun adfer 
Corfforaethol.  

Strategaeth Ddigartrefedd  
Mae gwaith wedi parhau i roi camau 
gweithredu allweddol ar waith o ran y 
Strategaeth Ddigartrefedd, er mwyn sicrhau 
bod pobl agored i niwed yn cael eu cefnogi'n 
briodol. Ymhlith y rhain mae darparu dewis 
ehangach o dai fforddiadwy, a chynllun 
comisiynu newydd ar gyfer tai dros dro a thai 
â chymorth a fydd yn gweld cynigion llai, mwy 
gwasgaredig o lety. Rydym yn parhau i weithio 
gydag asiantaethau partner i sicrhau bod pobl 
sydd ag anawsterau tai yn cysylltu â ni yn 
gynharach i atal eu digartrefedd rhag digwydd 
yn y lle cyntaf. 

Amgueddfeydd Sir 
Gaerfyrddin 
Rydym wedi parhau i gyflawni cynllun 
trawsnewid ar gyfer y ddarpariaeth bresennol 
o ran Amgueddfeydd yn Amgueddfa'r Sir yn 
Abergwili, Parc Howard, Amgueddfa 
Ddiwydiannol Cydweli ac Amgueddfa 
Cyflymder Pentywyn i wella'r ddarpariaeth ar 
gyfer trigolion ac ymwelwyr. Dyma'r 
datblygiadau hyd yn hyn:- 

o Mae'r gwaith o adeiladu a dylunio'r 
Amgueddfa Cyflymder yn mynd yn ei flaen. 
Mae'r trafodaethau gyda sefydliadau 
benthyca allweddol yn parhau a bydd 
canlyniadau'r rhain yn llywio'r dulliau o 
reoli'r amgylchedd mewn amgueddfeydd.  

o Mae cais wedi'i wneud am ganiatâd 
cynllunio ar gyfer pecyn Gwaith Hanfodol 
Parc Howard ac mae'r rhaglen yn dal i gael 
ei monitro gan Grŵp Cydweithredu Parc 
Howard.  

o Cyfyngir ar y cynnydd o ran Amgueddfa 
Ddiwydiannol Cydweli gan oedi sylweddol 
yn aros am gamau gan arbenigwyr 
allweddol eraill yn y Cyngor. 

Cynghorau Tref a 
Chymuned  
Mae ein gwaith gyda Chynghorau Tref a 
Chymuned a sefydliadau cymunedol eraill i 
edrych ar ffyrdd o fuddsoddi mewn 
uwchraddio darpariaethau hamdden lleol wedi 
mynd yn dda drwy gydol y flwyddyn, gyda 
llawer o Gynghorau Tref a Chymuned yn 
cymryd rhan mewn prosiectau a mentrau 
amrywiol. Fodd bynnag, daeth Covid-19 i 
darfu ar y gwaith hwn a bydd yn rhaid 
ailwerthuso'r rhaglen a fwriadwyd yn y dyfodol 
fel rhan o'r cynllun adfer Corfforaethol.  
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Rheoli Gofal  
Mae'r system rheoli gofal a rhestri gwaith 
newydd wedi cael ei gweithredu'n 
llwyddiannus ar draws y Gwasanaeth Gofal 
Cartref. Mae'r elfen arall o'r prosiect, sef 
integreiddio â'r Gyflogres, wedi cael ei gohirio 
tra bo'r gwasanaeth yn ymdrin ag effaith 
pandemig Covid-19. Bydd hyn yn cael ei 
gwblhau yn d diweddarach yn y flwyddyn 
ariannol newydd.  

Y Lluoedd Arfog 
Mae Cymuned y Lluoedd 
Arfog o fewn Sir Gaerfyrddin 
yn parhau i gael cefnogaeth 
eang ac wedi elwa ar Gyllid 
Ymddiriedolaeth Cyfamod y 
Lluoedd Arfog.  Mae ein 
cydweithrediad a'n menter ar 
y cyd â'n cyrff statudol ac anstatudol wedi 
parhau ar gyfer personél y Lluoedd Arfog, sy'n 
cynnwys cyn-filwyr, personél sy'n 
gwasanaethu'n rheolaidd ac wrth gefn, a'u 
dibynyddion.   

Rydym yn cadw llygad barcud ar blant y 
lluoedd arfog yn y sir. Rydym yn gweithio 
mewn partneriaeth â Prosiect Cynorthwyo 
Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru i nodi a 
chefnogi anghenion unigryw plant y lluoedd 
arfog.  Mae ein canolfannau'n parhau i 
ddarparu gwasanaethau hanfodol i'n cyn-filwyr 
ac rydym yn parhau i ehangu'r rhwydwaith o 
sesiynau galw heibio a gweithgareddau i'r rhai 
sydd wedi gwasanaethu.  Ein bwriad yn y 
flwyddyn i ddod yw cymryd camau ynghylch 
canfyddiadau'r Ymarfer Cwmpasu Cyn-filwyr 
yng Nghymru a'r Strategaeth ar gyfer ein Cyn-
filwyr. Mae gwybodaeth, rhwydweithio a 
chyfeirio yn allweddol i'n Cymuned y Lluoedd 
Arfog. Mae gwybodaeth ar gyfer y gymuned 
ar gael ar ein gwefan.  Byddwn yn 

canolbwyntio ar wella ein gwybodaeth yn 
barhaus drwy rannu a gwella'r wybodaeth 
sydd ar gael ar ein gwefan.   

Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol 
Mae Sir Gaerfyrddin wedi parhau i chwarae 
rhan allweddol yn y bartneriaeth trwy 
gadeirio’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a 
thrwy gymryd rôl arweiniol ar ystod o raglenni 
newid a gefnogir trwy Gronfeydd Trawsnewid 
a Gofal Integredig Llywodraeth Cymru. Mae'r 
rhain yn cynnwys y prosiect Cyswllt, sydd 
gwerth £6m, a gyflwynwyd mewn partneriaeth 
â Llesiant Delta Wellbeing, sy'n darparu 
gwasanaeth galwadau rhagweithiol i rai o'n 
preswylwyr mwyaf agored i niwed ac ymateb 
cyflym i unrhyw broblemau cyn bod angen 
ymyrraeth fwy acíwt arnynt. Ynghyd a hyn, 
mae’r prosiectau Cysylltu Pobl a Chymunedau 
Caredig, sy'n hyrwyddo dinasyddiaeth 
weithredol ac yn ehangu dull Sir Gâr Garedig 
ar draws Gorllewin Cymru. Mae'r rhain, 
ynghyd â phrosiectau sefydledig fel y 
Gwasanaeth Trosglwyddo Cyngor Gofal a 
Chyswllt (TOCALS) sy'n gweithredu yn ein 
hysbytai cyffredinol ac yn helpu i osgoi 
derbyniadau diangen, yn hanfodol wrth leihau 
pwysau ar ein system iechyd a gofal ac, yn 
bwysig, wrth ddarparu'r canlyniadau gorau 
posib i bobl yn ein Sir. 

Siarter Anableddau Dysgu 
Dros y 5 mlynedd diwethaf, mae pobl ag 
anableddau dysgu yn Sir Gaerfyrddin, Sir 
Benfro a Ceredigion wedi gweithio gyda'i 
gilydd i ddatblygu Siarter – sef rhestr syml o'r 
pethau y maent yn eu disgwyl, ac sydd eu 
hangen arnynt, i fyw bywydau boddhaus. 
Datblygwyd y Siarter gyda chefnogaeth 
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Cronfa Gofal Canolradd Llywodraeth Cymru, 
Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru a Choleg 
Sir Benfro. Fe'i cefnogir gan Gynghorau Sir 
Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, a Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Gall sefydliadau, 
cwmnïau ac unigolion lofnodi'r Siarter ac 
ymrwymo i drin pawb yn gyfartal. Bydd marc 
ansawdd yn cael ei ddatblygu a fydd yn cael ei 
ddyfarnu i sefydliadau neu fusnesau sy'n 
dangos eu bod yn cwrdd â safonau a 
dyheadau'r siarter. 

Gwasanaethau Integredig 
Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymrwymo i 
hyrwyddo lles ei holl drigolion, ac yn enwedig 
y rhai sydd ag anghenion gofal a chymorth. 
Felly mae'n hynod gadarnhaol bod 
Arolygiaeth Gofal Cymru wedi cydnabod yn 
eu hadroddiad arolygu 'Mae Gweithwyr 
Cymdeithasol a phartneriaid yn cydnabod mai 
oedolion yw'r bobl orau i farnu eu lles eu 
hunain.' Yn ein hymateb i Gymru Iach, 
gwnaethom gydnabod bod angen dull 
gwahanol i gefnogi iechyd a lles. Fel is-adran 
fe wnaethom ddatblygu cynllun a phrosiectau 
arloesol a gefnogwyd gan gronfa Trawsnewid 
Llywodraeth Cymru. Pwrpas y cynllun yw rhoi 
pobl, caredigrwydd a chysylltiad wrth galon y 
ddarpariaeth a nodi fframwaith sy'n ymgorffori 
dull seiliedig ar asedau o gefnogi iechyd a 
lles. Ein huchelgais yw sicrhau bod Sir 
Gaerfyrddin yn parhau i wella fel lle i dyfu, 
gweithio ac heneiddio'n dda. 

Mae'r rhaglen waith gyfan yn dangos sut y gall 
Sir Gaerfyrddin symud o fod yn adweithiol i 
fod yn rhagweithiol; gweithio ar y cyd i symud 
i ffwrdd o ddiwylliant o reoli argyfwng sy'n 
canolbwyntio ar nifer fach o bobl, i un sy'n 
cefnogi gwell canlyniadau i boblogaeth gyfan 
y sir. 
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Heb os, mae'r rhain yn 
amseroedd digynsail a 
heriol...  
Byth yn fy nghyfnod fel Arweinydd roeddwn 
i'n meddwl y byddwn i'n gweld y cyngor yn 
sefydlu cyfleusterau ysbyty dros dro i gefnogi 
ein cydweithwyr yn y GIG. 

Mae’r rhain yn amseroedd rhyfeddol - mae’n 
gythryblus i bob un ohonom sy’n ceisio 
addasu i ‘normal’ newydd, am y tro o leiaf, i 
helpu i amddiffyn ein hunain, y bobl rydyn ni’n 
eu caru, a’r cymunedau lle rydym ni’n byw. 

Dymunaf nodi fy mod, yn wyneb heriau 
enfawr, wedi gweld ysbryd cymunedol 
rhyfeddol. Cymdogion yn helpu ei gilydd, 
cydweithwyr yn cefnogi ei gilydd, a dieithriaid 
yn dod o hyd i dir cyffredin. 

Mae'r cyngor eisoes wedi symud i'r cam 
cynllunio adferiad ac mae nifer o wasanaethau 
a oedd naill ai wedi cau neu ddim ond yn 
rhannol agored oherwydd y Pandemig bellach 

yn weithredol. Fel rhan o'n cynllunio adferiad, 
ein nod yw ceisio gwell dealltwriaeth o'r 
effaith y mae'r pandemig wedi'i chael yn y Sir 
o safbwynt cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol. Gan weithio 
mewn cydweithrediad llawn â chynrychiolwyr 
eraill y sector cyhoeddus, preifat a 
chymunedol bydd y cyngor yn nodi camau 
gweithredu a mesurau y gallwn eu cymryd i 
gynorthwyo adferiad yn llawn ledled Sir 
Gaerfyrddin. Ar ôl i ni werthuso effaith 
gymunedol y pandemig byddwn yn adolygu'r 
blaenoriaethau allweddol a nodwyd gennym 
yn Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin i sicrhau 
bod ein ffocws tymor byr hyd at yr etholiadau 
llywodraeth leol nesaf yn cefnogi adferiad o'r 
pandemig yn llawn a bod cynlluniau wedi'i 
ddatblygu ar gyfer adferiad tymor canolig a 
thymor hwy. 

Coronafeirws - Ymateb ac Adfer  
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6.8m
Cyrhaeddiad 

cyfryngau 
cymdeithasol 1.3m

o ymweliadau â’r wefan 
a’r dudalen Newyddion  

(COVID-19) 

5,294
o dunelli o ddeunydd 
ailgylchadwy wedi'i 

gasglu 

45,941
o alwadau i’r ganolfan 

gyswllt

234k
o eiriau wedi’u 

cyfieithu i’r 
Gymraeg

36,139
o ryngweithiadau 

ar y Cyfryngau 
Cymdeithasol 

281
Adleoli staff i gefnogi 

gwasanaethau 
critigol

12k
o oriau o ofal 

cartref wedi eu 
darparu bob 

wythnos

6,148
o barseli bwyd 
wedi cael eu 

danfon 

£40m
o grantiau busnes 

LlC wedi'i 
ddosbarthu 

1.6m
Dosbarthu darnau o 

gyfarpar diogelu 
personol

17k
o fagiau prydau 
ysgol wedi cael 

eu rhoi 
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