Pecyn Dogfennau

Annwyl Gynghorydd,

CYNGOR SIR - DYDD MERCHER, 8FED GORFFENNAF, 2020
Gweler yn amgaeedig copiau o Welliannau i’r Rhybuddion o Gynnig ar yr agenda ar gyfer y
cyfarfod uchod (Eitemau 7.1 a 7.2)

7.1

GWELLIANT I’R RHYBUDD O GYNNIG (Tudalennau 3 - 4)

7.2

GWELLIANT I’R RHYBYDD O GYNNIG (Tudalennau 5 - 6)

Yn gywir,

Wendy Walters
Prif Weithredwr
Amg.

Mae'r dudalen hon yn wag yn fwriadol

Agenda Eitem 7.1 – Cyngor Sir, 8fed Gorffennaf, 2020

Eitem Rhif 7.1

Gwelliant i'r Hysbysiad o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Liam Bowen yn
ystod cyfarfod Cyngor Sir Caerfyrddin ar 8fed Gorffennaf 2020
Mynd i'r afael â hiliaeth yn Sir Gaerfyrddin
Mae marwolaeth ofnadwy George Floyd yn yr Unol Daleithiau a'r wythnosau o brotestio a
thrafod sydd wedi dilyn wedi rhoi cyfle i ni gyd fyfyrio ar realiti llym hiliaeth ar draws y byd.
Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn Sir ofalgar, agored a chynhwysol, ond mae'n rhaid
cydnabod yn agored bod elfennau o hiliaeth ac anoddefgarwch yn parhau yn ein cymdeithas
heddiw yn anffodus. Felly, mae'n ddyletswydd ar y cyngor hwn i gydnabod yn ffurfiol y
methiannau hyn, ac estyn llaw i'r gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig
(BAME), i lunio rhaglenni addysgol rhagweithiol ac ailedrych ar ein henebion hanesyddol yng
ngoleuni digwyddiadau diweddar. Felly:
Mae'r Cyngor hwn yn




Gwneud datganiad clir a diamwys ei fod yn casáu hiliaeth, rhagfarn a gwahaniaethu
o bob math – yn y gorffennol a'r presennol.
Cefnogi'r neges 'Mae Bywydau Du o Bwys' ac yn credu yn hawl dinasyddion i
brotestio'n heddychlon mewn amgylchedd diogel
Cydnabod pwysigrwydd cymunedau BAME yn ein sir ac yn ymrwymo i weithio gyda
hwy, rydym yn anelu at addysgu, adnabod a dileu hiliaeth yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd y Cyngor yn:










Gwrando ar lais cymunedau BAME yn ein sir a sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen
Trawsbleidiol i gymryd tystiolaeth er mwyn sicrhau bod eu pryderon, eu hofnau a'u
cynigion yn cael eu clywed yn llawn ac yn llywio polisi yn y dyfodol, gyda’r grŵp yn
cwblhau’r gwaith o fewn chwe mis.
Gweithio gyda Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys i fynd i’r afael â
hiliaeth, rhagfarn a gwahaniaethu o fewn y system farnwrol
Parhau i ddysgu o ddigwyddiadau hanesyddol mewn dull sy'n ffeithiol gytbwys
Ymrwymo i weithio gyda'n hysgolion i gynnwys themâu gwladychiaeth, cam-fanteisio,
gwahaniaethu a hiliaeth yn y Cwricwlwm Cenedlaethol newydd ac o ran dysgu gydol
oes
Croesawu cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru i gynnal adolygiad cenedlaethol o
henebion cyhoeddus, gan gynnwys yr un i Thomas Picton yng Nghaerfyrddin, yn
ogystal ag enwau strydoedd ac adrodd ar eu priodoldeb yng Nghymru yn yr 21ain
Ganrif
Croesawu mis Hanes Pobl Dduon (Hydref) drwy gynnal digwyddiadau cyhoeddus i
dynnu sylw at realiti effaith negyddol anghydraddoldeb hiliol a dathlu'r cyfraniad a
wneir gan gymunedau BAME tuag at ein bywyd lleol a chenedlaethol

Cynigiwyd gan:
Y Cynghorydd Fozia Akhtar
Eiliwyd gan:
Y Cynghorydd Ken Lloyd

Tudalen 3

Mae'r dudalen hon yn wag yn fwriadol

Eitem Rhif 7.2
Agenda Eitem 7.2 – Cyngor Sir, 8fed Gorffennaf, 2020
Gwelliant i'r Hysbysiad o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Kevin
Madge yn ystod cyfarfod Cyngor Sir Caerfyrddin ar 8fed Gorffennaf 2020
Mae'r Cyngor hwn yn:
• Credu y dylem edrych ar ddatblygu rheilffordd i deithwyr sy'n fodern ac yn gydnaws
â'r amgylchedd nawr bod rheilffordd cludo glo Dyffryn Aman yn cyrraedd diwedd ei
hoes.
• Cadarnhau ei benderfyniad ar 18 Hydref 2017 i alw am gynnwys Dyffryn Aman a
chymunedau eraill yn Sir Gaerfyrddin yn natblygiad Metro Bae Abertawe a
Chymoedd y Gorllewin.
• Nodi bod Llywodraeth Cymru eisoes wedi comisiynu astudiaeth ddichonoldeb
ynghylch datblygu Metro Bae Abertawe a Chymoedd y Gorllewin, yn dilyn cytundeb
ynghylch cyllideb gyda Phlaid Cymru yn 2017.
• Mynegi ei siom nad yw'r Astudiaeth Ddichonoldeb ynghylch datblygu Metro Bae
Abertawe a Chymoedd y Gorllewin wedi cael ei chyhoeddi eto.
• Galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi'r astudiaeth ddichonoldeb a sicrhau bod
gwaith yn cael ei wneud i nodi'r posibiliadau o ran ailagor y llinellau rheilffordd
Dyffryn Aman a Chwm Gwendraeth i deithwyr.
Byddai'r rheilffordd modern yn cysylltu Dyffryn Aman a Dyffryn Gwendraeth â Llanelli
ac Abertawe.
Gallai hyn helpu i leihau tlodi trafnidiaeth, helpu preswylwyr i deithio i'r gwaith a dod
â thwristiaid i mewn i'n cymoedd, gan greu swyddi yn y blynyddoedd i ddod.
Sefydlwyd y rheilffordd hon ym 1842 ac mae'n rhaid i ni ei chadw ar gyfer
cenedlaethau'r dyfodol.
Mae'n hanfodol bod astudiaeth ddichonoldeb yn cael ei chynnal, gan fod y rheilffordd
yn cael ei gwaredu cyn gynted â phosibl, er mwyn sicrhau bod unrhyw gynlluniau yn
y dyfodol yn parhau'n fforddiadwy i'r cyhoedd.

Cynigiwyd gan:
Y Cynghorydd Hazel Evans
Eiliwyd gan:
Y Cynghorydd David Jenkins

Tudalen 5

Mae'r dudalen hon yn wag yn fwriadol

