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Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin - 10.00 yb - 12.40 yp

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr D.M. Cundy, G. 
Davies, K. Davies, J.A. Davies, A.D. Harries, C. Jones, S. Matthews, D. Nicholas, 
a J.S. Phillips.

2. DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Y 
Cynghorydd 

Rhif y Cofnod Y Math o Fuddiant 

K. Lloyd 5 - Cwestiynau gan y 
Cyhoedd

Mae ganddo fuddiant o ran 
Carmarthenshire Energy 
Ltd
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C.A. Davies 8.1 - Cynllun Carbon Sero-net Mae ei gŵr yn ffermwr sy'n 
denant

K. Lloyd 8.1 - Cynllun Carbon Sero-net Mae ganddo fuddiant o ran 
Carmarthenshire Energy 
Ltd 

3. CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD.

Dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi bwriadu cymryd rhan yn Nhrochfa'r Tymor ar 
Ŵyl San Steffan i godi arian ar gyfer ei ddewis elusennau. Yn anffodus, oherwydd 
salwch nid oedd wedi gallu mynd i'r môr. Dywedodd y Cadeirydd fod trefniadau 
wedi'u gwneud iddo fentro i'r dŵr ddydd Gwener, 14 Chwefror am 10:00am ym 
Mharc Gwledig Pen-bre. 

Hefyd rhoddodd y Cadeirydd wybod fod trefniadau ar waith i gynnal Cinio 
Elusennol ddydd Sadwrn, 18 Ebrill yn Neuadd Ddinesig Aman, Rhydaman.

Diolchodd y Cadeirydd i'r 19 o Gynghorau Tref a Chymuned a oedd eisoes wedi 
cyfrannu tuag at ei apêl codi arian. 

Dywedodd y Cadeirydd fod y Cynghorydd Alun Lenny wedi cyhoeddi 
hunangofiant. Roedd llyfr y Cynghorydd Alun Lenny "Byw ffwl pelt" wedi'i gyhoeddi 
ym mis Rhagfyr ac yn olrhain hanes ei fywyd fel Newyddiadurwr, Cynghorydd a 
Phregethwr Lleyg.

4. LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y CYNGOR A 
GYNHALIWYD AR YR 8FED O IONAWR 2020.

PENDERFYNWYD llofnodi bod cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 
8 Ionawr 2020 yn gofnod cywir,

5. CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD

(NODER 1: Roedd y Cynghorydd K. Lloyd wedi datgan buddiant yn yr eitem hon 
yn gynharach)
(NODER 2: Yn unol â Rheol 2 (3) Gweithdrefn y Cyngor, amrywiodd y Cadeirydd 
drefn y busnes er mwyn caniatáu cymryd cwestiynau 5.2 a 5.13 yn gyntaf.)

5.1. CWESTIWN GAN MR D SMITH I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

“A oes gan y Cyngor Sir flaengynllun i gynyddu faint o ynni adnewyddadwy a 
gynhyrchir ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor?  Yn y cyswllt hwn a yw wedi nodi safleoedd 
ac archwilio'r posibiliadau yn sgil opsiynau storio batris datganoledig?”
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Ymateb y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros 
Gymunedau a Materion Gwledig:-
"Fe welwch yn ein cynllun gweithredu ar gyfer bod yn garbon sero-net ein bod yn 
sylweddoli na all yr un Awdurdod Lleol na chorff cyhoeddus yng Nghymru na'r DU 
fod yn ddi-garbon, yn bendant nid yn y dyfodol rhagweladwy beth bynnag. Bydd 
wastad gennym ni rywfaint o allyriadau carbon, felly beth sydd angen i ni ei wneud 
fel cyrff cyhoeddus yw ceisio dod o hyd i ffordd o wrthbwyso'r allyriadau carbon 
hynny er mwyn bod yn sero-net.  Felly, yn benodol, i ateb eich cwestiwn, rydym yn 
edrych ar hyn o bryd ar gyfleoedd amrywiol i gynyddu faint o ynni adnewyddadwy 
rydym yn ei gynhyrchu. Mae hyn yn cynnwys ailedrych ar safleoedd posibl a 
nodwyd yn flaenorol ar dir y Cyngor i weld a yw'r rhain bellach yn hyfyw yn 
economaidd. Byddai gennyf ddiddordeb hefyd mewn cydweithio â Chynghorau 
Tref a Chymuned i weld a allem wneud prosiectau tebyg ar dir sy'n eiddo iddynt 
hwy yn ogystal.  Fel y gwyddoch, mae gan y Cyngor un tyrbin gwynt 500kw eisoes 
yn Nant-y-caws. Mae cyfleoedd posibl i gael rhagor o dyrbinau gwynt, prosiectau 
solar a hydro, ynghyd â storio batris hefyd. Yn bersonol, rwy'n awyddus i'r Cyngor 
edrych ar ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy.  Nid yn unig byddai hynny'n 
dda o ran newid yn yr hinsawdd, ond hefyd ar hyn o bryd mae llawer o'r prosiectau 
hyn yn mynd â'r arian a'r elw allan o Sir Gaerfyrddin.  Pe gallem redeg rhai o'r 
prosiectau hynny ein hunain, gellid ailfuddsoddi'r elw yn ein cymunedau. Un pwynt 
olaf, mae Sir Gaerfyrddin yn rhan o brosiect y Fargen Ddinesig, ac mae gennym 
fel un o brosiectau mawr y Fargen Ddinesig brosiect o'r enw Cartrefi yn Orsafoedd 
Pŵer ac mae datblygu storio batris yn un o elfennau allweddol y prosiect hwn."

Gofynnodd Mr Smith y cwestiwn atodol canlynol:-
"A ydy'r Cynulliad Cenedlaethol wedi nodi maint y gyllideb y bydd yn ei rhoi i chi i 
weithredu'r strategaeth hon?" 

Ymatebodd y Cynghorydd Campbell fel a ganlyn:-
“Yr ateb syml yw nac ydy.”

5.2. CWESTIWN GAN MR N BIZZELL-BROWNING I'R CYNGHORYDD D 
JENKINS, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS ADNODDAU

“A ydy'r Cyngor Sir yn buddsoddi mewn Adnoddau Dynol i helpu'r argyfwng 
hinsawdd? h.y. 

 I ba raddau y mae'r Cyngor wedi ystyried cyflwyno gweithio o hirbell 
(gartref), h.y. dim carbon cysylltiedig â theithio ac ati? 

 Faint o swyddi newydd y mae'r Cyngor Sir wedi'u creu er mwyn ymdrin â'r 
argyfwng yn benodol?

 Pa ganran o oriau gweithwyr presennol sydd wedi'u neilltuo i'r argyfwng? 
 Pa raglenni hyfforddiant sydd wedi'u cynllunio er mwyn i weithwyr y cyngor, 

cleientiaid a darparwyr gwasanaethau ddeall y bygythiadau dirfodol sy'n ein 
hwynebu, er enghraifft Hyfforddiant Llythrennedd Carbon? 
(https://carbonliteracy.com/) “

Ymateb y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros 
Adnoddau:-
"Y peth cyntaf wna i ei ddweud yw, er mai blwyddyn yn ôl y bu i ni basio Rhybudd 
o Gynnig yma yn Neuadd y Sir yn ymwneud â bod yn garbon sero-net erbyn 2030, 

Tudalen 7



roeddem eisoes wedi bod yn gweithio tuag at fod yn garbon sero-net erbyn 2050, 
fel y pennwyd gan Lywodraeth Cymru. Felly beth rydym wedi'i wneud yw bwrw'r 
amserlen ymlaen, felly mae'r gwaith hwnnw wedi bod yn digwydd ers cryn amser. I 
ateb eich cwestiwn yn benodol, yr ateb syml yw 'ydy' ac rydym wedi bod yn 
gwneud hyn ers sawl blwyddyn. Mae tîm Trawsnewid i Wneud Cynnydd (TIC) yr 
Awdurdod wedi bod yn edrych ar nifer o fentrau i leihau'r ddibyniaeth ar wneud 
milltiroedd lle bynnag y bo'n bosibl. I'r perwyl hwn gallaf gadarnhau bod gliniadur 
gan 81% o'n staff swyddfa, sy'n eu galluogi i weithio'n ystwyth, ac rydym yn 
awyddus i hyrwyddo defnydd pellach o dechnoleg megis SKYPE er enghraifft. Er 
mwyn cyflawni'r agenda hon, rydym wedi gallu secondio nifer o swyddogion i'r tîm 
TIC sydd â'r sgiliau iawn i'n helpu i ymateb i'r agenda hynod heriol hon.
Bellach mae gan ein holl brif adeiladau gweinyddol weithfannau cyfleus a fydd yn 
helpu i leihau'r angen i deithio, ac yn sgil hynny bydd allyriadau CO2 yn lleihau. Yn 
gysylltiedig â hyn, rydym wedi ymgymryd â Rhaglen Datblygu Gweithio Ystwyth 
gynhwysfawr i helpu Rheolwyr a Staff i newid i Weithio Ystwyth.
O ganlyniad i'r mentrau hyn mae nifer y milltiroedd wedi gostwng dros gan mil o 
filltiroedd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig. Er bod hwn yn ganlyniad da, nid 
ydym yn hunanfodlon fel Awdurdod, ac rydym yn bwriadu cyflwyno mwy o geir 
trydan/hybrid i ategu ein fflyd bresennol o geir trydan ym Mharc Myrddin a Pharc 
Dewi Sant. Felly eleni fe welwch y cerbydau trydan/hybrid hyn nid yn unig yng 
Nghaerfyrddin, ond yn Rhydaman a Llanelli hefyd.  
Dim ond ychydig o enghreifftiau yw'r rhain o'r hyn rydym yn ei wneud fel rhan o'n 
hymagwedd strategol at Newid yn yr Hinsawdd, ac rydym yn sylweddoli ein bod 
mewn sefyllfa unigryw i arwain a gweithredu er mwyn mynd i'r afael â Newid yn yr 
Hinsawdd, ac i wneud gwahaniaeth drwy ein gweithgareddau ein hunain a thrwy 
arwain partneriaethau.
Rydym wedi ymrwymo ers blynyddoedd i leihau ynni yn ein hadeiladau ein hunain, 
ysgolion, a stoc tai cymdeithasol a reolir gan y Cyngor, drwy gefnogi ffynonellau 
ynni adnewyddadwy a charbon isel, drwy ddarparu opsiynau trafnidiaeth mwy 
cynaliadwy, ac, yn bwysicach efallai, drwy godi ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd 
a rhoi cyngor ar yr hyn y gall pobl ei wneud. I'r diben hwn, rydym wedi creu swydd 
Swyddog Lleihau Carbon a fydd yn hyrwyddo prosiectau corfforaethol i helpu ag 
ymateb y Cyngor i Newid yn yr Hinsawdd, megis effeithlonrwydd ynni a 
chynlluniau ynni adnewyddadwy.
Ers i'r Rhybudd o Gynnig gael ei basio'r llynedd, rydym wedi datblygu, yn ôl ein 
haddewid, Gynllun Carbon Sero-net sy'n nodi llwybr clir tuag at fod yn Awdurdod 
carbon sero-net erbyn 2030.

Gofynnodd Mr Bizzell-Browning y cwestiwn atodol canlynol:-
"Pa ganran o weithwyr y Cyngor sy'n gallu gweithio o gartref?"

Ymatebodd y Cynghorydd Jenkins fel a ganlyn:-
“Fe wnes i ddweud yn fy adroddiad fod gliniaduron gan 81% o'n staff swyddfa i'w 
galluogi i weithio'n ystwyth, fel eu bod yn gallu gweithio o gartref neu ble bynnag, 
fel y bo'n briodol.”
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5.3. CWESTIWN GAN MS K LANGDON I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd Ms Langdon yn gallu bod yn bresennol yn y 
cyfarfod heddiw ond gofynnwyd iddo ofyn y cwestiwn canlynol ar ei rhan:-

“Beth mae'r Cyngor yn ei wneud i annog (a) ymagwedd gyffredin tuag at 
fioamrywiaeth, cadwraeth gynaliadwy a rhannu arferion gorau? A (b) annog 
addysg, gweithredu a chynhwysiant cymunedol (sy'n sicr o fod yn rhan allweddol 
o'r broses fioamrywiaeth)?”

Dywedodd y Cadeirydd y byddai ymateb ysgrifenedig yn cael ei anfon at Ms 
Langdon.

5.4. CWESTIWN GAN MS S SYLVAN I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

“Yn 2018 buom yn wynebu llifogydd ofnadwy yn Sir Gaerfyrddin a oedd wedi 
arwain at ddigartrefedd a marwolaeth. Dywedir wrthym y bydd amodau tywydd 
eithafol fel hyn yn arferol o hyn ymlaen, wrth i'r hinsawdd fethu. A oes gan y 
Cyngor gronfa argyfwng hinsawdd ac asesiad risg ar gyfer yr ardal? Faint o arian 
sydd yn y gronfa ac a oes modd ei ddefnyddio i weithredu yn erbyn bygythiadau 
hinsawdd?”

Ymateb y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros 
Gymunedau a Materion Gwledig:-
Nodwyd bod llifogydd arfordirol difrifol yn un o'r risgiau uchaf yn Fforwm Lleol 
Cymru Gydnerth Dyfed Powys. Mae'r Fforwm hwnnw'n cynnwys llawer o gyrff 
cyhoeddus ac asiantaethau a gwasanaethau eraill hefyd. Mae wedi datblygu 
Matrics Risg i nodi'r gwahanol risgiau sy'n gysylltiedig â gwahanol argyfyngau a 
digwyddiadau.  Yn sicr, mae llifogydd arfordirol difrifol yn cael eu nodi'n risg "uchel 
iawn" ac mae mathau eraill o dywydd garw fel stormydd a llifogydd afonol yn 
sgorio'n "uchel" ar y Matrics hefyd. Felly mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin, ynghyd 
â'n partneriaid yn Fforwm Lleol Cymru Gydnerth, gynlluniau wrth gefn i ymateb i'r 
mathau hyn o argyfyngau.  Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin hefyd drefniadau 
cadarn ar gyfer arwain y gwaith o adfer cymunedau yn dilyn trychinebau, ac mae 
angen i ni gofio'r gwaith gwych wnaeth ein tîm o swyddogion yn dilyn Storm 
Callum, pan gafwyd llifogydd mewn sawl ardal yn Sir Gâr, ac rwy'n meddwl yn 
benodol am dref Caerfyrddin ei hun a phentref Pont-tyweli lle cafwyd llifogydd 
mewn nifer o gartrefi a busnesau a lle bu pobl yn ddi-gartref am beth amser. Felly 
mae gennym dîm cydnerth sy'n gallu ymateb yn gyflym i argyfyngau o'r fath. 
Mae ail ran eich cwestiwn yn gofyn am gyllid. Wel, nid oes cyllid uniongyrchol gan 
y Cyngor i ymdrin â digwyddiadau naturiol fel hyn, felly defnyddir cyllidebau 
adrannol neu gronfeydd wrth gefn y Cyngor i ymdrin â'r digwyddiadau cychwynnol 
a'r broses adfer ddilynol.
Ar gyfer trychinebau mawr, mewn rhai amgylchiadau, gall Llywodraeth Cymru 
ddarparu rhywfaint o gymorth ariannol o dan y Cynllun Cymorth Ariannol Brys.  
Mae'r cynllun hwn yn gwneud taliadau dewisol ac yn rhoi cymorth ariannol brys i 
Awdurdodau Lleol. Felly os caiff y cynllun ei weithredu, yn dilyn argyfwng, dim ond 
canlyniadau refeniw'r argyfwng y bydd Llywodraeth Cymru yn ymdrin â hwy yn 
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union ar ôl y digwyddiad ei hun. Yn ogystal, bydd disgwyl i'r Awdurdodau yr 
effeithir arnynt dalu'r holl wariant cymwys hyd at lefel ei drothwy.  Caiff trothwyon 
eu cyfrifo gan Lywodraeth Cymru ar 0.2% o ofynion cyllideb flynyddol yr Awdurdod 
ac maent yn berthnasol i'r flwyddyn ariannol gyfan. Felly os cawn lawer o 
ddigwyddiadau yn yr un flwyddyn ariannol honno, does dim gwahaniaeth. Cymorth 
ariannol ar gyfer un flwyddyn ariannol yn unig ydyw ac nid ar gyfer pob 
digwyddiad. Y trothwy presennol ar gyfer Sir Gaerfyrddin yw £714,000. 

Gofynnodd Ms Sylvan y cwestiwn atodol canlynol:-
"Meddwl ydw i, ydych chi'n credu y byddai'n ddoeth cael cronfa ar wahân?"

Ymatebodd y Cynghorydd Campbell fel a ganlyn:-
Mae'n sicr yn rhywbeth y gallem ei ystyried ac yn rhywbeth na fyddem yn ei 
ddiystyru ond oherwydd bod yr argyfyngau yn aml iawn yn golygu gweithredu gan 
lawer o wahanol adrannau yn y Cyngor, a bod gan bob adran gyllideb benodedig, 
mae'n anodd iawn dyrannu arian o un gyllideb benodol gan fod cynifer o 
gyllidebau'n ymwneud â'r peth. Byddai'n anodd iawn yn ymarferol i wneud hynny. 
Mae'n rhywbeth y gallem yn sicr edrych arno ond rwy'n credu ein bod yn ymateb 
yn dda iawn ar hyn o bryd oherwydd rydym yn defnyddio ein cronfeydd wrth gefn 
ac yn defnyddio'r gyllideb sydd gennym, ac os oes angen rydym yn defnyddio 
Cyllid Argyfwng Llywodraeth Cymru hefyd. Felly nid ydym wedi methu delio ag 
unrhyw argyfwng hyd yn hyn, ond mae'n sicr yn rhywbeth y byddem yn ei ystyried 
efallai.”

5.5. CWESTIWN GAN MS C STRANGE I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

“Faint o Gynllun Carbon Sero-net y Cyngor (sydd wedi'i grynhoi yn Atodiad 1 yn y 
drafft) gafodd ei lunio cyn datgan argyfwng?”

Ymateb y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros 
Gymunedau a Materion Gwledig:-
“Fel y soniodd y Cynghorydd David Jenkins yn gynharach, rydym wedi bod yn 
gwneud llawer o waith eisoes ar leihau allyriadau carbon, felly mae llawer o'r 
gwaith da rydym wedi'i wneud yn rhagflaenu'r cynllun gweithredu fydd yn dod 
gerbron y Cyngor yn nes ymlaen y bore yma.  Er enghraifft, hyd yn hyn mae'r 
Cyngor wedi lleihau 38% ar ei allyriadau carbon o'i adeiladau annomestig ers 
2005/06, wedi lleihau 65% ar ei allyriadau carbon o'i oleuadau stryd ers 2011/12, 
wedi lleihau 19% ar ei allyriadau carbon o filltiroedd ei fflyd ers 2012/13, ac wedi 
lleihau mwy na 36% ar ei filltiroedd busnes dros yr un cyfnod.   Felly roeddem 
wedi gwneud llawer o waith hynod dda cyn datgan argyfwng hinsawdd union 
flwyddyn yn ôl, ond rydym ni'n dal i edrych ar fabwysiadu rhaglenni rhagweithiol i 
leihau ein hallyriadau carbon ymhellach ac mae manylion y rhaglenni hynny i'w 
gweld yn ein cynllun gweithredu.  Felly, yn naturiol, mae llawer mwy o gamau 
gweithredu y gallwn eu cymryd ond y gwahaniaeth rhwng rhaglenni blaenorol a'r 
camau hynny a gynhwysir yn y Cynllun yn awr yw'r ymrwymiad i fod yn Awdurdod 
Lleol carbon sero-net erbyn 2030. Mae hynny'n peri i ni ganolbwyntio nawr ar y 
targed go iawn rydym eisiau ei gyrraedd, felly mae hynny'n rhoi nod clir i ni. 
Roeddem yn gwneud hyn o'r blaen am ein bod yn credu ei fod yn bwysig ond 
erbyn hyn mae gennym darged gwirioneddol i'w gyrraedd.”
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Gofynnodd Ms Strange y cwestiwn atodol canlynol:-
“Yn sgil y brys i gyflwyno'r amrywiol fesurau a amlinellwyd yn y cynllun carbon 
sero-net, faint o gydweithio a chefnogi sy'n digwydd rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin 
a chynghorau eraill sydd hefyd yn ceisio cyflwyno mesurau tebyg?" 

Ymatebodd y Cynghorydd Campbell fel a ganlyn:-
“Ar ôl i ni gymeradwyo'r cynllun gweithredu hwn heddiw gobeithio, bydd hynny'n 
rhoi'r golau gwyrdd i ni gydweithio a thrafod gydag Awdurdodau Lleol eraill yn y 
rhanbarth. Rydym eisoes yn gwneud hynny gyda rhaglen y Fargen Ddinesig ond 
hefyd gyrff cyhoeddus eraill yn Sir Gaerfyrddin, yn ogystal â Chynghorau Tref a 
Chymuned, Cymdeithasau Chwaraeon, a chyrff gwirfoddol, oherwydd ar ddiwedd 
y dydd gallwn ond cyrraedd y nod drwy weithio gyda'n gilydd. Mae'n golygu pawb 
yn y Siambr hon a phawb sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin, yn rhanbarthol ac yn 
genedlaethol hefyd. Pan gawn sêl bendith heddiw, byddwn yn cychwyn ar y 
broses o gynnal trafodaethau â sefydliadau allweddol eraill y tu allan i'r Cyngor 
Sir.”

5.6. CWESTIWN GAN MR M REED I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

“O ran moduro di-garbon, mae'n bosibl y bydd effaith sylweddol a mesuradwy ar 
dwristiaeth os bydd y Cyngor yn methu â gosod y seilwaith cywir. Faint o bwyntiau 
gwefru ceir trydan a hydrogen sydd wedi'u gosod yn Sir Gaerfyrddin neu y 
cynllunnir i'w gosod yn 2020?”

Ymateb y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros 
Gymunedau a Materion Gwledig:-
"Nodwyd bod twristiaeth yn ddiwydiant twf sylweddol ar gyfer Sir Gaerfyrddin, ac 
mae'r sector yn cyfrannu tua £430 miliwn i'r economi leol bob blwyddyn. Felly 
mae'r Cyngor yn amlwg yn awyddus i hyrwyddo Sir Gaerfyrddin fel cyrchfan i 
dwristiaid, ac, o ganlyniad, rydym yn cydnabod pwysigrwydd diogelu ein 
rhwydwaith priffyrdd ar gyfer y dyfodol, nid yn unig er mwyn cefnogi twristiaeth ond 
hefyd er mwyn cefnogi ein huchelgeisiau cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol. Yn hynny o beth, ni oedd yr awdurdod cyntaf yng Nghymru i 
gyflwyno ceir trydan i'n fflyd yn 2011/12. 
Hefyd, yn 2019/20, yn y flwyddyn ariannol hon, llwyddwyd i gael cyllid gan 
Lywodraeth Cymru a'r Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel i gyflwyno rhaglen 
seilwaith gwefru newydd uchelgeisiol ar gyfer ceir trydan. Mae hyn wedi caniatáu i 
ni osod 26 pwynt gwefru ar draws 24 maes parcio cyhoeddus yn Sir Gaerfyrddin, 
gan gynnwys Llanelli, Porth Tywyn, Rhydaman, Caerfyrddin, Cwm Gwendraeth, 
Llandeilo, Pentywyn, Llanybydder, Llansteffan, Cydweli, a Llandybie. Bydd y 
gwefrwyr cyflym hyn yn ein galluogi i ailwefru ceir trydan a bydd yn cymryd rhwng 
3 a 5 awr yn fras. Mae'r gwaith hwn yn adeiladu ar y pwyntiau gwefru a osodwyd 
gennym eisoes ym Mharc Myrddin, Heol Spilman, Parc Dewi Sant, Stryd Murray, 
Llanymddyfri, Castellnewydd Emlyn a Maes Parcio San Pedr, Caerfyrddin. Rydym 
ar hyn o bryd yn ysgrifennu cynigion i'w cyflwyno i Lywodraeth Cymru er mwyn 
creu hwb gwefru cyflym yn Cross Hands, a chredwn mai hwn fydd y cyntaf o'i fath 
yng Nghymru. Mae'n bosibl y gellir gwefru car trydan mewn awr yno. Ac i ateb y 
cwestiwn penodol am bwyntiau gwefru ceir hydrogen, nid oes gennym bwyntiau 
gwefru ceir hydrogen ar hyn o bryd ond rydym yn bwriadu creu pwynt gwefru car 
cyflym yn Cross Hands.”
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Gofynnodd Mr Reed y cwestiwn atodol canlynol:-
"Pa ymdrechion mae'r Cyngor yn eu gwneud i annog bysiau trydan a faint sydd yn 
yr ardal ar hyn o bryd?" 

Ymatebodd y Cynghorydd Campbell fel a ganlyn:-
"Mae cwestiwn i ddod yn nes ymlaen ar fysiau felly maddeuwch i mi, os nad oes 
ots gennych chi, a fyddai modd i mi ateb y cwestiwn penodol hwnnw fel rhan o'r 
cwestiwn ehangach ar ein bysiau a'n cludiant cyhoeddus sydd i ddod yn 
hwyrach?"

5.7. CWESTIWN GAN DR A BELLAMY I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd Dr. Bellamy yn gallu bod yn bresennol yn y 
cyfarfod heddiw ond gofynnwyd iddo ofyn y cwestiwn ar ei ran:-

“Rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd o bwys byd-eang lle na fydd "busnes fel 
arfer" yn ddigonol nac yn bosibl. Hyd yn hyn, mae'r "gwerth gorau" am dir wedi'i 
ddehongli fel y cynnig ariannol uchaf. Yng nghyd-destun yr argyfwng hinsawdd, a 
ddylid ailddiffinio'r gwerth gorau i flaenoriaethu gwerth i'r gymuned leol?”

Dywedodd y Cadeirydd y byddai ymateb ysgrifenedig yn cael ei anfon at Dr. 
Bellamy. 

5.8. CWESTIWN GAN MS J THOMPSON I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

“Mewn perthynas â strategaeth carbon sero-net y Cyngor, rwy'n meddwl am 
fioamrywiaeth, gan gynnwys rhywogaethau brodorol sydd dan fygythiad darfod. A 
allech ddweud wrthyf a oes cofrestr o gynefinoedd yn y sir sydd wedi dirywio a 
dadansoddiad risg o rywogaethau brodorol a beth yw'r cynllun gweithredu 
cyfatebol, os oes un o gwbwl?”

Ymateb y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros 
Gymunedau a Materion Gwledig:-
"Mae a wnelo'r cwestiwn â bioamrywiaeth ac rydych yn iawn i ddweud ei bod hi'n 
synhwyrol iawn i ystyried bioamrywiaeth yng nghyd-destun newid yn yr hinsawdd. 
Yn gyson â pholisi Llywodraeth Cymru mae Partneriaeth Natur Sir Gaerfyrddin yn 
datblygu Cynllun Gweithredu Adfer Natur Sir Gaerfyrddin. Mae'r cynllun hwn yn 
ymdrin â chadwraeth a rheolaeth y cynefinoedd a'r rhywogaethau â blaenoriaeth a 
restrir yn Adran 7 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Caiff y rhain eu 
hadnabod hefyd fel cynefinoedd a rhywogaethau o bwysigrwydd pennaf yng 
Nghymru ac mae'r rhestr yn cynnwys y rhan fwyaf o'r cynefinoedd lled-naturiol a'r 
rhywogaethau cysylltiedig sydd yn y sir e.e. coetiroedd, rhostiroedd, cynefinoedd 
arfordirol, ynghyd â rhywogaethau fel llygod pengrwn y dŵr a britheg y gors.  Bydd 
y camau gweithredu y bydd y cynllun yn cyfeirio atynt yn seiliedig ar y dull o reoli'r 
cynefinoedd a'r adnoddau naturiol hyn yn gynaliadwy, sy'n cael eu datblygu hefyd 
gan Gyfoeth Naturiol Cymru.” 
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Gofynnodd Ms Thompson y cwestiwn atodol canlynol:-
"Cynllun Gweithredu Adfer Natur - pwy sydd â chyfrifoldeb dros fonitro a gwneud 
yn siŵr ei fod yn digwydd mewn gwirionedd a ble gallaf gael golwg arno?"

Ymatebodd y Cynghorydd Campbell fel a ganlyn:-
"Mae'r cyfrifoldeb yn amlwg ar ysgwyddau Cyngor Sir Caerfyrddin mewn 
partneriaeth â chyrff allanol eraill hefyd; Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r un amlwg a 
dyna pam mae Partneriaeth Natur Sir Gaerfyrddin yn cynnwys yr holl bartneriaid 
hyn.  Unwaith eto, gweithio ar y cyd ac nid yn ynysig yw'r peth pwysig, oherwydd 
rydym yn rhannu arfer da, yn rhannu profiad, ac yn rhannu gwybodaeth am 
rywbeth sy'n fater cymhleth iawn. Felly gallaf eich sicrhau ein bod yn hoelio ein 
llawn sylw ar hyn oherwydd mae'r cysylltiad bregus â'r ecosystem mor bwysig, ac 
os cawn y peth yn anghywir mae'n peryglu ein bodolaeth ni ein hunain, felly mae'r 
mater yn brif flaenoriaeth gennym." 

5.9. CWESTIWN GAN MS S WEAVER I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd Ms Weaver yn gallu bod yn bresennol yn y 
cyfarfod heddiw ond gofynnwyd iddo ofyn y cwestiwn ar ei rhan:-

“O ystyried canfyddiadau ymchwil diweddar (Science 05 Gorffennaf 19: Cyfrol 365, 
Rhifyn 6448, tud. 76-79) y gellid plannu triliwn o goed yn fyd-eang er mwyn lleihau 
dwy ran o dair o allyriadau carbon anthropogenig hyd yn hyn - heb ordyfu ar dir 
cnydau neu ardaloedd trefol - a dyna'r dull rhataf a mwyaf pwerus o'r holl atebion 
arfaethedig i'r argyfwng hinsawdd: pa gynlluniau sydd gan y Cyngor i gefnogi 
plannu coed cymunedol yn y flwyddyn nesaf drwy sicrhau bod tir a chyllid ar 
gael?”

Dywedodd y Cadeirydd y byddai ymateb ysgrifenedig yn cael ei anfon at Ms 
Weaver. 

5.10. CWESTIWN GAN MS D SMITH I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

“A yw'r Cyngor yn gwybod am botensial pellach i ddal a storio carbon yn Sir 
Gaerfyrddin (pridd/mawn/coed) y gall ei annog - a sut allwn ni helpu?”

Ymateb y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros 
Gymunedau a Materion Gwledig:-
"Mae corsydd a phriddoedd mawnaidd, wrth eu rheoli'n gywir, yn dal a storio 
carbon. Golyga hyn ei fod yn gwrthbwyso carbon, mae'n cipio'r carbon sy'n cael ei 
ryddhau. Mae Prosiect Corsydd Sir Gaerfyrddin a Phrosiect Brithegion y Gors, 
Caeau'r Mynydd Mawr y mae'n siŵr eich bod wedi clywed amdanynt, ill dau yn 
gweithio ar y cynefinoedd hyn, gyda'r nod o wella eu cyflwr ar gyfer bioamrywiaeth 
a'u gallu i ddal a storio carbon. Yn ogystal â hyn, mae gwaith wedi cael ei wneud 
i'r gors ym Mharc Gwledig Llyn Llech Owain yng Ngors-las er mwyn gwella'i gallu i 
gadw dŵr a dal a storio carbon. Gall pobl helpu ar lefel ehangach yn ogystal, pob 
un ohonom ni a phawb mas fan yna, drwy beidio â phrynu compost sy'n cynnwys 
mawn ac annog eu Cynghorau Tref a Chymuned lleol i ddefnyddio cynhyrchion 
nad ydynt yn cynnwys mawn mewn unrhyw gynlluniau plannu a allai fod ganddynt.  
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Felly, yn gorfforaethol, rydym yn gwneud llawer, ond yn unigol gallwn hefyd 
leihau'r pwysau o ran prynu mawn drwy beidio â phrynu pridd sy'n cynnwys 
mawn."  

5.11. CWESTIWN GAN MS D GROOM I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

“Gan fod y diwydiant amaethyddol yn y DU yn cael cymorthdaliadau mawr, hoffwn 
ddeall pam mae'r Cyngor Sir yn gwario arian yn ei gynllun 'Symud Sir Gaerfyrddin 
Ymlaen' ar roi hwb i gynhyrchiant bwyd yn ddiwahân er ein bod yn gwybod mai un 
o'r camau gweithredu mwyaf effeithiol y gall pobl ei gymryd yw bwyta llai o gig.”

Ymateb y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros 
Gymunedau a Materion Gwledig:-
"Mae bwyta cig yn ddewis personol ac nid wyf am gael dadl foesol gyda chi 
ynghylch bwyta cig. Fodd bynnag, yr hyn mae adroddiad Symud Sir Gâr Wledig 
Ymlaen yn ei gydnabod yw mai'r sector amaethyddiaeth yw asgwrn cefn ein 
cymunedau gwledig yn Sir Gaerfyrddin, a hynny nid yn unig o ran yr economi ond 
hefyd o ran ei gyfraniad cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Rydym yn sôn 
am gymunedau byw.  Rydym hefyd yn sylweddoli fod y modd yr ariennir 
amaethyddiaeth (ac mae wedi cael cymorthdaliadau mawr fel y dywedoch) yn 
debygol iawn o newid yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd, sef rhywbeth nad oes 
gan y Cyngor Sir fawr ddim dylanwad arno os o gwbl, ac yn ei dro mae hyn yn 
debygol o newid amaethyddiaeth yn sylweddol. Os bydd hyn yn effeithio'n 
negyddol ar y sector amaeth yn y dyfodol, gallai gael effaith niweidiol iawn ar 
gydnerthedd a chynaliadwyedd ein cymunedau gwledig yn y dyfodol. Nid wyf yn 
credu bod neb yn y Siambr hon am i hynny ddigwydd i'r cymunedau gwledig 
unigryw sydd gennym yma yn Sir Gâr ac mewn rhannau eraill o Gymru. 
Nid yw’r Cyngor wedi ymrwymo i wario arian ar gynyddu cynhyrchiant bwyd yn 
ddiwahân, fel y bu i chi ei grybwyll, a byddwn o bosib yn eich herio ynghylch 
hynny, gan nad ydym erioed wedi awgrymu y byddem yn gwneud hynny'n 
ddiwahân yn yr adroddiad. Yn hytrach hoffem gefnogi’r sector amaeth lleol i 
arallgyfeirio a cheisio cyfleoedd newydd o safbwynt cynhyrchiant bwyd cynaliadwy 
lleol a defnydd tymhorol addas, ar draws ystod eang o fathau o fwyd, boed hynny 
yn gig, llaeth neu gynnyrch planhigion. Rydym eisiau annog cynnyrch bwyd sydd 
wedi ei baratoi yn lleol ac sy'n cael ei fwyta yn lleol, ac un o’r pethau rydym yn 
edrych arno, ar y cyd â phartneriaid sector cyhoeddus eraill yn Sir Gaerfyrddin, yw 
sut y gallwn addasu ein trefniadau caffael er mwyn i ni allu prynu mwy o gynnyrch 
lleol gan leihau milltiroedd bwyd a gwastraff yn ein cadwyni cyflenwi.

Gofynnodd Ms Groom y cwestiwn atodol canlynol:-
"Rwy'n cytuno â phopeth rydych wedi'i ddweud a dweud y gwir.  Rwyf am gefnogi'r 
ffermwyr, ond mae'n amlwg bod y symudiad tuag at feganiaeth yn cyflymu, a bydd 
hyn yn y pen draw yn ergyd drom i'n cynhyrchwyr da byw.  Tybed a yw'r Cyngor yn 
ystyried sut i annog a helpu'r ffermwyr hyn i newid o dda byw i gynhyrchu bwyd 
sy'n ecolegol gadarn drwy neilltuo cyllid ar gyfer cefnogi'r newid hwn? "

Ymatebodd y Cynghorydd Campbell fel a ganlyn:-
"Mae gennym berthynas agos iawn â'r Undebau Ffermwyr yn Sir Gaerfyrddin ac 
rwy'n credu eu bod nhw'n sylweddoli'n llawn yr heriau sy'n eu hwynebu yn y 
dyfodol. Maent yn sylweddoli efallai na fyddant yn cael cymorthdaliadau o'r un 
lefel. Maent hefyd yn sylweddoli bod gwaith caled ganddynt i'w wneud er mwyn 
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ateb heriau newid yn yr hinsawdd. Mae ffermwyr yn gwybod hynny ac maent am 
arallgyfeirio, ond nid yw hynny'n golygu y dylent roi i'r neilltu yr holl arferion sydd 
wedi cael eu datblygu dros ganrifoedd lawer a'u trosglwyddo o genhedlaeth i 
genhedlaeth. Byddwn yn hapus iawn i drafod hyn gyda chi yn y dyfodol. A thybiaf 
o ran y pwynt a wnaethoch ynghylch feganiaeth, rwyf yn dal i ystyried hynny yn 
ddewis personol, ac rwyf yn meddwl bod llawer o'r rhai sy'n dymuno dod yn 
feganiaid neu sy'n feganiaid yn gwneud hynny am resymau moesol ond hefyd am 
resymau newid hinsawdd, a'r hyn rydym wedi'i glywed yn y wasg yn ddiweddar sef 
y cyfeiriad at allyriadau methan. O ran y nwyon tŷ gwydr sy'n achosi cynhesu byd-
eang, mae tri phrif nwy, methan yw un ohonynt, mae hydrogen deuocsid yn un 
arall, a charbon deuocsid yw'r llall. Mae methan yn diflannu o'r amgylchedd ar ôl 
tua 12 mlynedd, felly nid dyma'r nwy peryclaf, ond os bydd ffermwyr yn newid eu 
dulliau a'u harferion ffermio, yna gellir lleihau allyriadau methan felly mae hynny'n 
drafodaeth, heb fod yn rhy dechnegol, rwy'n hapus i'w chael gyda chi rywbryd eto." 

5.12. CWESTIWN GAN MR P HUGHES I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

“Hoffwn wybod faint o gerbydau diesel, petrol a thrydan sydd gan y gwasanaeth 
Bwcabus yn ei fflyd, a pha gynlluniau sydd gan y Cyngor i gyflwyno cerbydau 
wedi'u pweru'n llwyr gan drydan?”

Ymateb y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros 
Gymunedau a Materion Gwledig:-
"Mae'r cynllun Bwcabus yn brosiect pwysig iawn gennym.  Mae'n darparu 
trafnidiaeth gwasanaethau cyhoeddus i rannau o'r Sir Gaerfyrddin wledig ac mae 
wedi bod yn rhedeg ers deng mlynedd.  Mae'r gwasanaeth yn defnyddio pum 
cerbyd ar y pryd a'r rhain oedd y rhai mwyaf addas o ran defnydd technoleg ac 
offer uwch ar adeg eu prynu ac roeddent yn cydymffurfio â'r safonau allyriadau 
diweddaraf ar y pryd.
Fel y nodir yn ein cynllun gweithredu, mae'r Awdurdod ar hyn o bryd yn adolygu'r 
opsiynau ar gyfer rhedeg y cynllun yn y dyfodol gan gynnwys cael cerbydau 
newydd.  Mae opsiynau'n cael eu harchwilio o ran cynhyrchion addas sy'n bodloni 
gofynion gweithredol a ffynonellau ynni cynaliadwy.  Un o amcanion allweddol y 
cynllun yw darparu datrysiad trafnidiaeth o safon sy'n annog pobl i deithio drwy 
ddefnyddio dulliau mwy cynaliadwy o drafnidiaeth megis trafnidiaeth gyhoeddus a 
chymunedol. Nawr mae gennym ffordd bell i fynd oherwydd rwy'n credu bod yr 
ystadegyn diweddaraf welais i yn dweud mai dim ond rhyw 6% o'r boblogaeth sy'n 
defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.  Felly, gan fod y gwasanaeth yn cael llawer o 
gymhorthdal, mae honno'n broblem ynddi'i hun, ond hefyd mae angen i ni annog 
rhagor o bobl i ddefnyddio opsiynau trafnidiaeth gyhoeddus pan fyddant ar gael.”

Gofynnodd Mr Hughes y cwestiwn atodol canlynol:-
“Faint o gerbydau diesel, petrol a thrydan sydd gennych ym mhob categori?”

Ymatebodd y Cynghorydd Campbell fel a ganlyn:-
"Ar hyn o bryd nid oes unrhyw un o'r bysiau Bwcabus yn gerbydau trydan ond, fel 
y soniais, rydym yn adolygu ein hopsiynau wrth symud ymlaen ac rydym yn edrych 
ar brynu rhai cerbydau trydan efallai.  Rwy'n gwybod bod rhai mudiadau gwirfoddol 
yn gwneud hyn ar hyn o bryd. Maent yn rhedeg 'people carriers' sy'n defnyddio 
trydan. Unwaith eto mae hwn yn opsiwn i ni edrych arno mewn cymunedau 
gwledig. Pan ddaw oes y bysiau hyn i ben, a bydd hynny'n fuan iawn, rydym yn 
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ymchwilio i'r posibilrwydd o edrych ar fflyd drydan ond ar hyn o bryd maent yn rhai 
diesel a phetrol.  Ni allaf roi'r union fanylion ichi, ond gallaf wneud hynny'n nes 
ymlaen.  Mae gennym bum cerbyd ac adeg eu prynu nhw oedd y rhai mwyaf 
addas yn dechnolegol ar y farchnad.”

5.13. CWESTIWN GAN Y PARCH ATHRO D JENKINS I'R CYNGHORYDD M 
STEPHENS, DIRPRWY ARWEINYDD Y CYNGOR

“Nid oes sôn am yr hinsawdd yn y Cyflwyniad Cryno presennol o'r Cynllun 
Datblygu Lleol (https://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1216114/ldp-
summary-introduction-cymraeg-final.pdf). Mae fersiwn fwy manwl yn sôn am 
newid yn yr hinsawdd 
http://www.cartogold.co.uk/CarmarthenshireLDP/welsh/text/05_Strategaeth-a-
Pholisiau-Strategol.htm ond nid oes llawer o wybodaeth am hynny wedi'i 
chynnwys yn y strategaeth na'r polisi.Sut y bydd y Cynllun yn adlewyrchu datgan 
argyfwng hinsawdd; a fydd y Cyngor yn casglu barn y cyhoedd drwy Gynulliad 
Dinasyddion?”   

Ymateb gan y Cynghorydd Mair Stephens, Dirprwy Arweinydd y Cyngor:-
"Mae eich cwestiwn mor briodol ei amseriad ac mae'n cyd-fynd â'r ymgynghoriad 
presennol ar y CDLl.  Nodaf gyda sicrwydd nad y dogfennau y cyfeirir atynt yn y 
cwestiwn yw cyhoeddiadau mwyaf diweddar y CDLl. Cafodd y ddogfen 'cyflwyniad 
cryno' ei pharatoi ar ddechrau'r gwaith o greu'r CDLl Diwygiedig, a'r ddogfen arall y 
cyfeirir ati fel y 'fersiwn fwy manwl' yw'r CDLl cyfredol a fabwysiadwyd. Fodd 
bynnag, diolch i chi am gymryd yr amser i'w darllen a'u deall ac am wybod bod y 
ddwy ddogfen hyn yn sail i'r cynllun a llawer o'r cyd-destun o ran cyfeiriad, a diolch 
am bopeth rydych wedi ei wneud hyd yn hyn. 
Rwyf wedi dweud droeon yn y siambr hon, pryd bynnag rydym yn mynd drwy 
wahanol gamau'r broses CDLl, sy'n hir ac yn ymddangos yn llafurus, ein bod yn 
mireinio'n barhaus ac yn ei wneud yn gadarnach wrth i ragor o dystiolaeth gael ei 
chasglu a'i chynnwys yn y cynllun.  Efallai ei bod yn werth nodi fan hyn y math o 
ymgysylltu ac ymgynghori sydd wedi bod yn digwydd hyd yma, a, chredwch chi fi, 
mae hynny wedi bod ar raddfa fwy o lawer nag unrhyw beth sydd wedi digwydd 
wrth gynhyrchu unrhyw CDLl yn y gorffennol. Felly, yn ogystal ag ymgynghoriad y 
Grŵp Ymgynghorol, sy'n cynnwys aelodau sydd wedi dod â materion o bob rhan 
o'r sir i'w trafod, bu fforwm rhanddeiliaid allweddol sy'n cynnwys trawstoriad o bobl 
o sefydliadau statudol fel y GIG, Cyfoeth Naturiol Cymru ac Awdurdodau cyfagos, 
cafwyd sylwadau gan Gynghorau a Chynghorwyr Tref a Chymuned, cynrychiolwyr 
y gwahanol fudiadau gwirfoddol sydd gennym yn Sir Gaerfyrddin, a hefyd 
cynrychiolwyr o'r gymuned sy'n cwmpasu ystod eang o fuddiannau, ac, fel rwyf 
wastad wedi dweud, maent yn cyfrannu eu gofynion at y cynllun. Rydym hefyd 
wedi cyfarfod â Chynghorau Cymuned a Thref, fel y gellir cael safbwynt mwy lleol, 
ac, yn wir, fel y gallant ddweud wrthym pa fath o ddatblygiad sy'n dderbyniol, ac, 
os caf fentro dweud, annerbyniol yn eu hardaloedd.  Mae'r rheiny wedi cael eu 
cyfrannu ac yn cael eu hystyried o ran yr hyn sy'n digwydd. Rydym hefyd wedi 
trafod â datblygwyr ac asiantau er mwyn ceisio sicrhau bod cyflawni'r cynllun hwn 
ar ddiwedd y dydd yn rhywbeth y gallwn weithio gydag ef, ac ymfalchïo ynddo ar 
gyfer dyfodol Sir Gaerfyrddin. 
Mae rhan o'r cynllun hwnnw'n golygu edrych ar y materion sydd gennym o fewn 
ein rheolaeth, sef y pethau hynny y gwyddom fod gennym eisoes, Cynllun 
Cymunedol integredig a chynlluniau ar gyfer ardaloedd gwledig.  Mae gennym y 
cynllun hwn sydd wedi esgor ar lawer iawn o drafodaeth, sef y cynllun sero-net. 
Mae gennych yr holl gynlluniau hyn. Sut rydym am symud ymlaen yn y Cyngor 

Tudalen 16



hwn dros gyfnod o bum mlynedd fel Gweinyddiaeth. Mae'r rheiny i gyd wedi'u 
cynnwys yn y cynllun cyffredinol hwn, ac, yn wir, mae ambell waith yn gallu bod yn 
anodd cael cydbwysedd ond mae'n ymdrech y byddwn ni yn ei gwneud. Ond 
mae'n profi ein bod yn ymgynghori'n eang ag ystod helaeth o bobl drwy'r amser. 
Nid yw hynny'n diystyru'r pethau rydym wedi bod yn eu gwneud gyda'r cyfryngau 
cymdeithasol a'r wefan a hynny i gyd.  
Yn wir, yn Nhachwedd 2018 penderfynodd y Cyngor hwn gymeradwyo'r CDLl 
Diwygiedig Adneuo ac mae hwn bellach ar gael ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus 
hyd nes 13 Mawrth 2020.Unwaith eto, ymgynghorwyd ar hyn ac wrth i mi siarad 
cynhelir sioeau teithiol o gwmpas y sir sy'n gofyn am sylwadau a barn pobl am yr 
hyn sy'n digwydd o gwmpas yr ardal.  Bwriad hyn yw annog ymgysylltu a sicrhau 
bod y sylwadau ar yr ymgynghoriad yn cael eu hystyried.   Mae'r Cynllun Adneuo 
yn cynnwys  ystod lawn o bolisïau sy'n darparu ar gyfer dyfodol y sir a'i 
chymunedau hyd nes 2033. Mae hefyd yn nodi lleoliad a maint y twf ar gyfer yr 
ardaloedd hynny a'r pethau sydd angen eu diogelu. 
Mae'r CDLl Adneuo yn benodol yn cynnwys ystod o bolisïau sy'n adlewyrchu'r 
agenda niwed yn yr hinsawdd ac yn cyfrannu ati. Mae'r rhain yn cynnwys Polisi 
Strategol ar Newid yn yr Hinsawdd a chyfres o bolisïau penodol sy'n amrywio o 
Ynni Adnewyddadwy i Seilwaith Gwyrdd. Gellir gweld y Cynllun Adneuo a'r 
dogfennau ategol, gan gynnwys yr Arfarniad Cynaliadwyedd, ar ein gwefan neu 
yng Nghanolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid 'Hwb' a'r llyfrgelloedd cyhoeddus 
ledled y sir. Fel rhan o'r ymgynghoriad hwn, rydym yn croesawu'n fawr unrhyw farn 
neu sylwadau ar unrhyw ran o'r Cynllun, boed hynny ar raddfa leol neu ar raddfa 
ehangach, a byddwn yn rhoi ystyriaeth i'r sylwadau hynny wrth gamu ymlaen. 
Diolch yn fawr iawn ichi am ofyn y cwestiwn a diolch ichi am sicrhau bod y broses 
sydd gennym yn mynd i fod yn rhywbeth a fydd yn cynhyrchu cynllun cadarn.  
Rydym ar ganol proses ymgynghori ac yn wir mae'n agored i'r gymuned 
ehangach. A ydym yn mynd i gael Cynulliad Dinasyddion?  'Na' yw'r ateb i hynny 
ar hyn o bryd, ond ar y llaw arall rydym yn croesawu'r holl sylwadau gallwn eu cael 
gan bobl o bell ac agos ar ein CDLl diwygiedig drafft. "

Gofynnodd y Parchedig Athro Jenkins y cwestiwn atodol canlynol:-
"Ymddengys i mi, yn hytrach na threiddio trwy'r Cynllun Datblygu Lleol yn ei 
gyfanrwydd, y cyfeirir at yr hinsawdd yn benodol ym mharagraff 9.32 o'r Cynllun 
Adneuo, mewn modd braidd yn gyfyngedig. O ystyried yr hyn mae'r IPCC wedi'i 
ddweud am natur yr argyfwng, pam na allwn wneud i ffwrdd â'r broses hir, lafurus 
honno rydych newydd fod yn sôn amdani a gweithredu fel pe bai hwn yn 
argyfwng? Byddai Cynulliad Dinasyddion yn ffordd o gyflymu pethau. Onid ydych 
yn credu efallai y byddai Cynulliad Dinasyddion yn fwy effeithlon yn yr 
amgylchiadau presennol na phroses a ddyluniwyd ar gyfer amseroedd gwahanol?" 

Ymatebodd y Cynghorydd Stephens fel a ganlyn:-
“Yn bendant, rwy'n gallu gweld o ble'r ydych yn dod. Fel rwyf wedi dweud, rydym 
ni'n hynod agored i drafodaethau ffurfiol, ac, fel y gwyddoch, rydych chi a fi wedi 
cael trafodaethau mewn fforwm arall ynghylch ble rydym yn mynd a beth rydym yn 
ei wneud.  Nid oes yn rhaid i hinsawdd a newid yn yr hinsawdd o reidrwydd 
gynnwys y gair hinsawdd. Mae llawer iawn o waith o fewn y CDLl hwn sy'n dangos 
ein bod yn sicrhau bod gan bobl baneli solar a bod ganddynt bwyntiau gwefru 
trydan. Wyddoch chi, y pethau ymarferol hynny nad ydynt o reidrwydd wedi eu 
cynnwys dan y gair hinsawdd. Mae'n digwydd, a dyna'n union lle rydym arni. 
Byddwn yn cael y trafodaethau hynny a byddwn yn eu hystyried.  Ond ar hyn o 
bryd, dyma lle'r ydym ni."
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5.14. CWESTIWN GAN MS G JENKINS I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

"Yn ôl yr Athro Syr Ian Boyd, cyn brif ymgynghorydd gwyddonol i lywodraeth y DU, 
mae angen trawsnewid hanner o dir ffermio'r genedl yn goetiroedd ac yn 
gynefinoedd naturiol i frwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd ac adfer bywyd 
gwyllt. Yn y cyd-destun hwnnw, pa gynlluniau sydd gan y Cyngor ar gyfer dad-
ddofi tir?" 

Ymateb y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros 
Gymunedau a Materion Gwledig:-
“Yr ateb syml yw nad oes gennym gynlluniau ar gyfer dad-ddofi tir, ond rydym yn 
edrych ar opsiynau ar gyfer creu coetir ar dir rydym yn berchen arno a thir rydym 
yn ei reoli, ac mae'r Cyngor Sir eisoes yn rheoli sawl safle ar draws y sir yn bennaf 
ar gyfer bioamrywiaeth, o Warchodfa Natur Leol Morfa Berwig ar gyrion Llanelli, i 
Barc Natur Lleol Ynys Dawela ym Mrynaman. 
Fel rhan o'i ddyletswydd Adran 6 Deddf yr Amgylchedd, disgwylir i'r Cyngor 
ystyried effaith ei arferion rheoli tir ar yr amgylchedd naturiol a sut y gellir eu 
haddasu i gynnal a gwella bioamrywiaeth a hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau. 
Mae'r CDLl Diwygiedig sydd ar y gweill, yr ydym wedi clywed amdano eisoes y 
bore yma gan y Cynghorydd Mair Stephens, hefyd yn rhoi cymorth i gynigion ar 
gyfer creu a gwarchod coetiroedd newydd, coedwigoedd, lleiniau o goed a 
choridorau o goed lle maen nhw'n ceisio hyrwyddo cyflawni uchelgeisiau 
datgarboneiddio a newid yn yr hinsawdd yn genedlaethol a lleol.
Felly yr ateb syml i'ch cwestiwn yw nad oes cynlluniau gennym, ond rydym yn 
gwneud llawer o bethau cyffrous eraill i edrych ar ddatblygu coetir ac yn y blaen.”

Gofynnodd Ms Jenkins y cwestiwn atodol canlynol:-
"Rwy'n gwerthfawrogi eich gonestrwydd wrth ddweud nad oes gennych unrhyw 
gynlluniau, ond os yw cynigion y CDLl Diwygiedig yn sôn am ddad-ddofi mewn 
ffordd, hynny yw, rhagor o goetiroedd ac ati, oni fyddai'n briodol ystyried y 24 
fferm, y 22 parc, yn ogystal â'r tir ymylol sydd gennych fel Cyngor a gwneud 
cynlluniau i ddad-ddofi'r rheiny? "

Ymatebodd y Cynghorydd Campbell fel a ganlyn:-
"Rwy'n credu bod yna drafodaeth fawr i'w chael ynghylch dad-ddofi a beth yw ystyr 
dad-ddofi, mae'n golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Rydym i gyd yn gwybod 
am syniad George Monbiot o ddad-ddofi, sef ail-gyflwyno anifeiliaid gwyllt fel 
bleiddiaid, eirth a baeddod gwyllt. I lawer o bobl, dyna beth yw ystyr dad-ddofi. Yn 
bersonol, ni fyddwn i'n cefnogi hynny oherwydd ble rydym wedi cyrraedd. Mae'r 
ecosystem wedi datblygu i'w phwynt presennol yn sgil gwarchod y cydbwysedd 
bregus iawn hwnnw rhwng y sawl sy'n ffermio, y sawl sy'n gwarchod y tir, a'r 
rheiny sydd am newid natur ein tir, ac rwy'n meddwl mai cadw'r cydbwysedd 
hwnnw yw'r hyn sydd angen i ni ei wneud. Mae gennym gymunedau byw i'w 
gwarchod yma yn Sir Gaerfyrddin ochr yn ochr â'n cymunedau bywyd gwyllt, ac 
mae'r cydbwysedd rhyngddynt wastad wedi cael ei gynnal gan warcheidwaid y tir, 
sef ein ffermwyr, y mae eu profiad o gynnal cynhyrchiant bwyd o safon ar y cyd â 
diogelu ein cynefinoedd naturiol wedi'i ddatblygu dros ganrifoedd a'i drosglwyddo 
o genhedlaeth i genhedlaeth.  Rwy'n cytuno'n llwyr â chi, o gofio'r tir a'r parcdir 
sydd gennym, ein bod yn chwilio am ffyrdd o blannu cynifer o goed â phosibl ar y 
tir hwnnw gan eu bod yn dal ac yn storio carbon, fel y mae nifer ohonoch wedi 
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tynnu sylw ato eisoes. Ond mae angen i ni gael y cydbwysedd hwnnw hefyd 
rhwng cymunedau byw a choedwigoedd a choetir, a chadw'r cydbwysedd hwnnw 
yw'r hyn rwyf i am ei bwysleisio. Dim ond un ateb i wrthbwyso carbon yw'r corsydd 
mawn a'r rhaglenni coedwigo.  Mae gennym syniadau eraill hefyd yr wyf eisoes 
wedi'u crybwyll ynglŷn â phrosiectau ynni adnewyddadwy.  Y peth pwysig yw cael 
y cymysgedd cywir o brosiectau a fydd yn niwtraleiddio ein hallyriadau carbon, ac 
yn sicr mae defnyddio'r ffermdir a'r parcdir sydd gennym ar gyfer plannu coed yn 
rhywbeth y byddwn yn ymchwilio iddo yn y dyfodol. "

5.15. CWESTIWN GAN MR D REED I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWETIHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

“Hoffwn ofyn pa newidiadau mawr sydd wedi'u gwneud ers mabwysiadu templed 
yr Asesiad Risg Cynaliadwy sy'n cyfrannu at leihau'r argyfwng hinsawdd?”

Ymateb y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros 
Gymunedau a Materion Gwledig:-
"Mae hwn yn gwestiwn pwysig iawn i ni yn Sir Gaerfyrddin gan fod enw da 
gennym fel sir sy'n cynhyrchu bwyd.  Defnyddir yr Asesiad Risg Cynaliadwy i nodi 
enillion cynaliadwy ar ymarferion caffael gwerth dros £25,000, gan alluogi'r Cyngor 
yn y pen draw i wneud penderfyniadau prynu gwell mewn perthynas â 
chynaliadwyedd. Templed gan Lywodraeth Cymru yw hon ac mae'n ymdrin â nifer 
o feysydd sy'n helpu i gyfrannu at Gynllun Carbon Sero-net y Cyngor.  Mae'r 
Asesiad Risg yn cynnwys:-
 lleihau effeithiau trafnidiaeth; 

 lleihau deunydd pacio a gwastraff; 

 defnyddio deunyddiau a gyrchir yn gynaliadwy; 

 diogelu mannau gwyrdd a bioamrywiaeth; 

 lleihau’r defnydd o gemegion gwenwynig, toddyddion a sylweddau sy’n 
niweidiol i’r haen osôn;

 lleihau’r angen am ynni a gwneud defnydd mwy effeithlon ohono;

 fel y crybwyllwyd yn yr ymateb i gwestiwn blaenorol, mae addasu rheoliadau 
caffael i brynu mwy o gynnyrch bwyd a diod a gynhyrchir yn lleol yn 
flaenoriaeth i ni gan ein bod eisoes yn ymgysylltu â chyrff sector cyhoeddus yn 
Sir Gaerfyrddin ynglŷn â datblygu rhaglen ar gyfer defnyddio a phrynu mwy o 
fwyd a diod lleol, sy'n mynd i leihau'r milltiroedd bwyd yn amlwg a hefyd 
gefnogi cynaliadwyedd busnesau lleol yn ogystal. 

Felly mae prosiectau cynaliadwy penodol ar y gweill i gefnogi'r agenda hon 
ymhellach yn Sir Gaerfyrddin, er enghraifft mae'r Cyngor yn gweithio gyda WRAP 
o dan raglen gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo'r defnydd o gynnwys wedi'i 
ailgylchu a'i ailddefnyddio yn y sector cyhoeddus drwy gaffael.
Mae Llywodraeth Cymru yn y camau olaf o gyflwyno 'Dangosfwrdd 
Datgarboneiddio' fel rhan o raglen Atamis (y porth dadansoddi gwariant a 
benodwyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd hyn ar gael ym mis Mawrth eleni a'r nod 
yw darparu darlun lefel uchel o allyriadau carbon sefydliad sy'n gysylltiedig â 
gwariant caffael gyda chontractwyr, cyflenwyr neu ddarparwyr gwasanaethau a 
bydd hyn yn waelodlin inni, yn fan cychwyn ar gyfer cynllunio i ddatgarboneiddio. 
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Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gael y rhaglen dangosfwrdd hon gan 
Lywodraeth Cymru. "

Gofynnodd Mr Reed y cwestiwn atodol canlynol:-
"Mae cryn dipyn o wybodaeth i mi ei phrosesu fan yna. A oes unrhyw enghreifftiau 
y gallwch eu rhoi i mi y mae'r Asesiad Risg Cynaliadwy wedi eu defnyddio yng 
Nghaerfyrddin o fewn y diwydiant bwyd?”

Ymatebodd y Cynghorydd Campbell fel a ganlyn:-
"Ni allaf roi enghreifftiau penodol i chi nawr, ond beth allaf ei ddweud wrthych yw 
ein bod ni, fel Awdurdod Lleol, bellach yn Awdurdod rhydd rhag plastig untro. 
Rydym hefyd wedi dod yn Gyngor Sir di-bapur. Ond o ran caffael bwyd, mae 
rheoliadau Ewropeaidd bob amser wedi cyfyngu arnom, ac efallai mai un fantais 
fach o adael yr Undeb Ewropeaidd yw bod y rheoliadau hyn yn mynd i gael eu 
llacio o bosibl, a fydd yn caniatáu i ni gaffael mwy o fwyd yn lleol. Nid ydym wedi 
gallu gwneud hynny i'r graddau rydym wedi ei ddymuno yn y gorffennol, ond yn 
bendant mae cyfle gennym nawr ac rydym mewn cysylltiad fel y soniais â chyrff 
cyhoeddus yn Sir Gaerfyrddin i geisio prynu rhagor o fwyd, diod a gwasanaethau 
yn lleol er mwyn cefnogi'r gymuned fusnes a chadw'r bunt yn Sir Gâr. Mae'r bunt 
honno mor bwysig inni wrth symud ymlaen.”

5.16. CWESTIWN GAN MS C LAXTON I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd Ms Laxton yn gallu bod yn bresennol yn y 
cyfarfod heddiw ond gofynnwyd iddo ofyn y cwestiwn ar ei rhan:-

“Gan ystyried bod contractwyr y Cyngor yn defnyddio glyffosad yn amhriodol, yn 
ogystal â phryderon y mae pawb yn ymwybodol ohonynt, ac nad ydynt bob amser 
yn defnyddio offer diogelwch, a fyddai'n well gwahardd ei ddefnydd?”

Dywedodd y Cadeirydd y byddai ymateb ysgrifenedig yn cael ei anfon at Ms 
Laxton. 

5.17. CWESTIWN GAN DR A LAXTON I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

“Sut y mae'r erwau o baneli haul yn Sir Gaerfyrddin yn cymharu â'r rhain mewn 
siroedd eraill?”

Ymateb y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros 
Gymunedau a Materion Gwledig:-
"Ar dudalen 8 ein Cynllun Gweithredu byddwch wedi gweld hyper-ddolen i 
adroddiad Llywodraeth Cymru o'r enw 'Cynhyrchu Ynni yng Nghymru ' a luniwyd 
yn 2018 ond a gyhoeddwyd yn 2019 ac mae'n nodi capasiti cynhyrchu ynni 
Cymru. Darperir amrywiol ddata cynhyrchu ynni adnewyddadwy fesul Awdurdod 
Lleol, ac mae hyn yn ddefnyddiol oherwydd gallwn gymharu ein hunain ag 
Awdurdodau Lleol eraill.  
Gosodwyd cyfanswm o ran capasiti solar ffotofoltäig o 977.5 MW yng Nghymru. 
Roedd hyn yn amrywio o 6.7 MW ym Merthyr Tudful, y lleiaf, i 189.7 MW yn Sir 
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Benfro. Yn Sir Gaerfyrddin yr oedd y capasiti solar ffotofoltäig ail uchaf yng 
Nghymru, sef 107.7 MW. Felly rydym yn ail yn y tabl hwnnw ar y pryd. 
Ar sail y dybiaeth fod pob MW o gapasiti solar ffotofoltäig yn cwmpasu'r un ardal o 
dir, yna Sir Gaerfyrddin sydd â'r ail fwyaf o erwau o baneli solar (PV) o gymharu â 
siroedd eraill yng Nghymru, felly rwy'n credu ein bod yn gwneud yn dda iawn.”

Gofynnodd y Dr. Laxton y cwestiwn atodol canlynol:-
“Mae hynny'n ateb calonogol iawn.  Beth mae'r Cyngor yn ei wneud i annog 
datblygu paneli solar ymhellach er gwaethaf y cynnydd da a wnaed eisoes?”

Ymatebodd y Cynghorydd Campbell fel a ganlyn:-
"Fe wnes i sôn am hyn yn gynharach, fy uchelgais i, ac yn sicr uchelgais y 
Weinyddiaeth, yw buddsoddi mwy mewn prosiectau ynni adnewyddadwy wrth 
symud ymlaen.  Fel y dywedais, mae gennym un tyrbin gwynt yn barod.  Rydym 
wrthi'n edrych ar ffyrdd o gael rhywfaint o gyllid i ddatblygu rhagor ac mae paneli 
solar hefyd yn bendant yn rhywbeth rydym yn edrych arno.  Felly yr hyn y bwriadaf 
ei drafod gyda swyddogion yw sefydlu grŵp bach i edrych ar y modd y gallwn 
symud yr agenda hon yn ei blaen fel y gallwn gynhyrchu mwy o'n hynni ein hunain 
drwy ffynonellau adnewyddadwy, oherwydd mae'n hanfodol bwysig inni wneud 
hynny i gyrraedd y targed rydym wedi gosod i'n hunain o fod yn garbon sero-net 
mewn deng mlynedd.”

5.18. CWESTIWN GAN MR B KLEIN BRETELER I'R CYNGHORYDD C 
CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU 
A MATERION GWLEDIG

“O ran rhoi trwydded i echdynnu 110,000 o dunelli o lo o bwll glo presennol Glan 
Lash yn Heol Shands, Llandybïe, er na fydd gan y Cyngor awdurdod i bennu'r 
swm penodol o lo a ellid ei werthu ar gyfer y farchnad losgi a marchnadoedd eraill.

Yn sgil y Cyngor Sir yn datgan argyfwng hinsawdd ar 20 Chwefror 2019, sef llai na 
12 mis yn ôl, a yw'r Cyngor yn cytuno y byddai rhoi trwydded i estyn y pwll glo yn 
cael effaith niweidiol ar iechyd y bobl yn y gymuned leol, iechyd a bioamrywiaeth y 
coetiroedd sy'n weddill yn Sir Gaerfyrddin, ac yn cynyddu'r ôl troed carbon yn Sir 
Gaerfyrddin, ac a yw rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer echdynnu tanwydd ffosil yn 
cyd-fynd â datgan argyfwng hinsawdd ac yn cydymffurfio â pholisïau CSC a'i 
ymrwymiadau o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016?”

Ymateb y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros 
Gymunedau a Materion Gwledig:-
“Mae'r Cyngor yn ystyried cais cynllunio ar gyfer y datblygiad hwn, fel y gwyddoch.  
Mae'n golygu bod protocol penodol y mae'n rhaid i ni ei ddilyn fel Cynghorwyr. 
Mae'n golygu na ellir barnu'r cais ymlaen llaw a bydd y mater hwn yn cael sylw 
pan fydd y Pwyllgor Cynllunio yn ystyried y cais maes o law. Felly, ni all y Cyngor 
wneud sylwadau hyd nes i'r cais gael ei roi gerbron y Pwyllgor Cynllunio er mwyn 
penderfynu arno.
Yn bersonol, byddwn yn disgwyl i'n swyddogion cynllunio ac aelodau'r Pwyllgor 
Cynllunio ystyried ein Cynllun Carbon Sero-net wrth benderfynu ar y cas penodol 
hwn. 

Gofynnodd Mr Klein Breteler y cwestiwn atodol canlynol:-
"Felly, a fyddai'r Cyngor yn fodlon cynnal neu fod yn rhan o Gynulliad Pobl neu 
Gynulliad Dinasyddion lle byddid yn curo ar ddrysau pob aelod o'r gymuned 
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gyfagos ac yn rhoi gwahoddiad personol iddynt roi eu rhesymau dilys o blaid neu 
yn erbyn trwydded o'r fath, ac a fyddai'r Cyngor yn cymryd ymateb y bobl hyn o 
ddifrif ac yn cyflwyno'r ymateb hwn i Lywodraeth Cynulliad Cymru wrth ystyried yr 
estyniad i'r drwydded? "   

Ymatebodd y Cynghorydd Campbell fel a ganlyn:-
"Yn bersonol, ni fyddai gennyf unrhyw wrthwynebiad pe bai'r Cyngor Cymuned, er 
enghraifft yn Llandybïe, yn cynnal Cynulliad Dinasyddion i drafod y cais hwn. Dyna 
yw democratiaeth wedi'r cyfan, ac ni fyddai problem gen i pe bai unrhyw un yn 
cynnal cyfarfodydd cyhoeddus i drafod mater dadleuol fel hwn.  Mae Cynulliad 
Dinasyddion yn un o'r opsiynau hynny, felly mae hynny'n rhywbeth y gallech ei 
ystyried. Ond ar ddiwedd y dydd mae gennym Bwyllgor Cynllunio. Mae'n bwyllgor 
lled gyfreithiol ac mae'n cynnwys aelodau etholedig. Nawr, mewn sawl ffordd 
gallech ddadlau ein bod yn Gynulliad Dinasyddion gan ein bod wedi cael ein 
hethol gan ddinasyddion Sir Gaerfyrddin.  Ond rwy'n derbyn eich pwynt ac mae'n 
rhywbeth y gallech fod eisiau ei wneud yn lleol, a gallech yn sicr gyfleu unrhyw 
deimladau sydd gan y bobl leol ar y mater hwn i broses y Pwyllgor Cynllunio ei 
hun. " 

5.19. CWESTIWN GAN MR R THOMSON I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd Mr Thomson yn gallu bod yn bresennol yn y 
cyfarfod heddiw ond gofynnwyd iddo ofyn y cwestiwn ar ei ran:-

“Er mwyn gwerthuso'r strategaeth carbon sero-net, bydd angen mesur y newid o 
ran allbwn ynni adnewyddadwy, sy'n gofyn am ystod o ffynonellau pŵer. Er 
enghraifft, faint o doeau sy'n darparu pŵer yr haul yn Sir Gaerfyrddin a beth yw'r 
allbwn pŵer?”

Dywedodd y Cadeirydd y byddai ymateb ysgrifenedig yn cael ei anfon at Mr 
Thompson.

5.20. CWESTIWN GAN MS H GRIFFITHS I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd Ms Griffiths yn gallu bod yn bresennol yn y 
cyfarfod heddiw ond gofynnwyd iddo ofyn y cwestiwn ar ei rhan:-

“A yw Cronfa Bensiwn Dyfed wedi dadfuddsoddi yn y diwydiant tanwyddau ffosil 
erbyn hyn? Yn benodol a yw wedi dadfuddsoddi yn Blackrock, y mae ei 
fuddsoddiadau yn ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell a BP yn gyfrifol am 
75% o golledion $90 biliwn Blackrock dros y degawd diwethaf (2019).”

Dywedodd y Cadeirydd y byddai ymateb ysgrifenedig yn cael ei anfon at Ms 
Griffiths. 
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5.21. CWESTIWN GAN MR B DOYLE I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, 
AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION 
GWLEDIG

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd Mr Doyle yn gallu bod yn bresennol yn y 
cyfarfod heddiw ond gofynnwyd iddo ofyn y cwestiwn ar ei ran:-

“Ar ôl treulio degawdau'n ailgylchu'n gyson, a chael gwybod yn ddiweddar ei bod 
yn bosibl bod y deunyddiau hynny wedi'u hanfon i Falaysia, er mwyn cael eu taflu 
mewn i afon a mynd i'r môr. Yno, mae'n bygwth llawer iawn o fywyd morol a 
dynoliaeth gyda chadwyni bwyd wedi'u halogi. Byddai'n well petaent wedi cael eu 
hanfon at safleoedd tirlenwi. Felly, a oes unrhyw ffordd y gall pobl gael 
gwybodaeth am ble a sut y mae ein heitemau i'w hailgylchu'n cael eu prosesu?”
Dywedodd y Cadeirydd y byddai ymateb ysgrifenedig yn cael ei anfon at Mr Doyle. 

Ar ddiwedd y drafodaeth, cytunodd y Prif Weithredwr y byddai'r ymatebion 
ysgrifenedig yn cael eu cyhoeddi gyda chofnodion y cyfarfod. 
Diolchodd y Cadeirydd i'r holwyr am eu cwestiynau ac am eu presenoldeb yn y 
cyfarfod.

6. CWESTIYNAU GAN YR AELODAU 

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau wedi dod i law gan aelodau.

7. YSTYRIED Y RHYBUDD O GYNNIG CANLYNOL:-

7.1. RHYBYDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD FOZIA 
AKHTAR

Bu'r Cyngor yn ystyried y Rhybudd o Gynnig canlynol a gyflwynwyd gan y 
Cynghorydd Fozia Akhtar:-

Bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn: 

 Credu bod angen gwneud mwy i wella amrywiaeth o fewn ein gweithlu.
 Ymrwymo i weithio gyda grwpiau cymunedol i ddeall y rhwystrau sy'n bodoli 

ar gyfer unigolion Du, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig.
 Galw ar y Bwrdd Gweithredol i greu Panel Ymgynghorol i ystyried pa 

gamau y gellir eu cymryd i gynyddu amrywiaeth yn y gweithle.

Eiliwyd y Cynnig.

Rhoddwyd cyfle i gynigydd ac eilydd y Cynnig siarad o blaid y Cynnig a bu 
iddynt amlinellu'r rhesymau dros ei gyflwyno, fel y'u nodwyd yn y Cynnig.

Gwnaed nifer o ddatganiadau yn mynegi cefnogaeth i'r Cynnig. Dywedwyd wrth yr 
Aelodau, os y byddai'r cynnig yn cael ei gefnogi, byddai'r mater yn cael ei gyfeirio 
at y Bwrdd Gweithredol.

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod y Rhybudd o Gynnig yn cael ei 
gefnogi. 
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8. YSTRIED ARGYMHELLION Y BWRDD GWEITHREDOL O RAN Y MATERION 
CANLYNOL:-

8.1. CYNLLUN CARBON SERO-NET (BWRDD GWEITHREDOL 3YDD 
CHWEFROR 2020)

(NODER: Roedd y Cynghorwyr K. Lloyd a C.A. Davies wedi datgan buddiant yn yr 
eitem hon yn gynharach)

Dywedwyd wrth y Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn ei gyfarfod ar 3 Chwefror 
2020 (gweler cofnod 8), wedi ystyried adroddiad a oedd yn amlinellu cynllun i'r 
Awdurdod fod yn garbon sero-net. Roedd y Rhybudd o Gynnig a gafodd 
gefnogaeth unfrydol gan y Cyngor Sir ar 20 Chwefror 2019 yn mynnu bod cynllun 
clir ar gyfer bod yn awdurdod lleol carbon sero-net yn cael ei ddatblygu cyn pen 12 
mis.

PENDERFYNWYD mabwysiadu'r argymhelliad canlynol gan y Bwrdd 
Gweithredol: -

(1) bod y Cynllun Carbon Sero-net sy'n amlinellu llwybr tuag at fod yn 
awdurdod lleol carbon sero-net erbyn 2030 yn cael ei fabwysiadu, a 

(2) bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i Swyddogion wneud 
addasiadau teipio neu ffeithiol yn ôl yr angen, i wella eglurder a 
chywirdeb y Cynllun Carbon Sero-net. 

8.2. CWM ENVIRONMENTAL LTD - GOFYNIAD CYLLID BENTHYCIADAU - 
(BWRDD GWEITHREDOL 3YDD CHWEFROR 2020)

Hysbyswyd y Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 
Chwefror, 2020 (gweler cofnod 6) wedi ystyried adroddiad ar sicrhau cyfleuster 
cyllido priodol ar gyfer CWM Environmental Ltd. Roedd angen y benthyciad er 
mwyn ariannu symud swyddfa'r Cwmni i Nant-y-caws, talu unrhyw daliadau 
diwedd prydles a allai fod yn daladwy yn sgil gadael y swyddfa bresennol yng 
Nghillefwr ynghyd â chaffael tir ychwanegol ger safle Nant-y-caws.

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fabwysiadu'r argymhelliad canlynol gan y 
Bwrdd Gweithredol:-

Cytuno ar gyfleuster cyllido fel a ganlyn:
1. Cyfanswm y cyfleuster benthyciad - £800k
2. Hyd y trefniant – 10 mlynedd ar gyfer caffael y tir, 5 mlynedd ar gyfer 

costau cysylltiedig â'r adeiladau. 
3. Llog o 1% yn uwch na'r gyfradd a bennwyd gan y Bwrdd Benthyciadau 

Gwaith Cyhoeddus am 10 mlynedd a 5 mlynedd yn y drefn honno gan 
adlewyrchu'r diogelwch a fydd ar gael i'r Cyngor. 

4. Cyfleuster cyllido i'w weithredu fel trefniant tynnu i lawr - arian 
i'w ddefnyddio pan fo angen yn unig.

5. Cymeradwyo rhyddhau cyllid i'w ddirprwyo i Gyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Corfforaethol ar y cyd â'r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol 
dros Adnoddau, a bydd y cyfleuster i'w weinyddu fel a ganlyn:

a)     Rhyddhau cyllid dim ond:
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i)   Ar ôl iddo gael ei gymeradwyo gan Fwrdd y Cwmni a chan grŵp 
Cyfranddalwyr CWM Environmental Ltd.

ii)      Pan fydd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol yn fodlon y 
darperir ar gyfer ad-daliadau'r benthyciad yng Nghynllun Busnes y 
Cwmni a'u bod yn fforddiadwy.

b) Elfennau terfynol ynghylch y cytundeb benthyciad manwl i'w dirprwyo 
i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol.

9. DERBYN ADRODDIADAU CYFARODYDD Y BWRDD GWEITHREDOL A 
GYNHALIWYD AR Y DYDDIADAU CANLYNOL:-

9.1. 6ED IONAWR 2020

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn adroddiad cyfarfod y 
Bwrdd Gweithredol a gynhaliwyd ar 6 Ionawr, 2020.

9.2. 20FED IONAWR 2020

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn adroddiad cyfarfod y 
Bwrdd Gweithredol a gynhaliwyd ar 20 Ionawr, 2020.

________________________ __________________
CADEIRYDD DYDDIAD
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Mae'r dudalen hon yn wag yn fwriadol



Y CYNGOR SIR
DYDDIAD: 10fed Mawrth 2020

PENNU TRETH Y CYNGOR AM FLWYDDYN ARIANNOL 2020/21

Yr Argymhellion / Penderfyniadau Allweddol Sydd Eu Hangen:

Bod yr Aelodau yn mabwysiadu’r argymhellion sydd yn yr adroddiad. 

Y Rhesymau: 
Pennu Treth y Cyngor am y flwyddyn 2020/21

Ymgynghorwyd â’r Pwyllgor Craffu perthnasol DO
Angen i’r Bwrdd Gweithredol wneud penderfyniad       OES
Angen i’r Cyngor wneud penderfyniad  OES

YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL SY'N GYFRIFOL AM Y PORTFFOLIO:-

Cyng. David Jenkins (Adnoddau)

Y Gyfarwyddiaeth:
Gwasanaethau Corfforaethol 

Enw:
Chris Moore

Awdur yr Adroddiad:
Randal Hemingway

Swyddi:

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Corfforaethol

Rhif ffôn:
01267 224120

Cyfeiriadau E-bost:
CMoore@sirgar.gov.uk  
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EXECUTIVE SUMMARY
COUNTY COUNCIL 10th March 2020

SETTING THE COUNCIL TAX FOR THE FINANCIAL YEAR 2020/21

The County Council is required annually to set its Council Tax for the forthcoming Financial 
Year.

This Report sets out the financial details relevant to the setting of the Council Tax for 2020/21 
together with the Council Tax amounts in respect of the different Council Tax Valuation 
Bands, as applicable to each of the individual Community and Town Council area.

DETAILED REPORT ATTACHED ? YES 
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IMPLICATIONS

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / 
Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this 
report :

Signed:  C Moore                                                                Director of Corporate Services            

               

Policy, Crime 
& Disorder 
and 
Equalities

Legal Finance ICT Risk 
Management 
Issues 

Staffing 
Implications

Physical 
Assets  

YES YES YES NONE NONE NONE NONE

1. Policy, Crime & Disorder and Equalities
The Budget has been prepared having regard for the Corporate Strategy

2. Legal  
Budget setting process complies with legislative requirements

3. Finance  
The Authority’s Council Tax (exclusive of Town/Community Council precepts) will increase 
by 4.89% with the Band D Council Tax = £1,316.55
Average Council Tax (Band D) inclusive of Community/Town Council precepts will be set at 
£1,406.28 as per section 33 of the Local Government Finance Act 1992.
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CONSULTATIONS

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed 
below

Signed:       C Moore                            Director of Corporate Services                                                

1. Scrutiny Committee
All scrutiny committees have been consulted during January 2020, with the feedback included 
in the Revenue Budget Strategy report to full Council on 3rd March 2020.

2.Local Member(s)  
Not Applicable

3.Community / Town Council 
Full consultation has been undertaken in respect of the County Council budget and was 
detailed in the Revenue Budget Strategy 2020/21 to 2022/23 report to County Council on 
3rd March 2020.

4.Relevant Partners  
Full consultation has been undertaken in respect of the County Council budget and was 
detailed in the Revenue Budget Strategy 2020/21 to 2022/23 report to County Council on 
3rd March 2020.

5.Staff Side Representatives and other Organisations  
Full consultation has been undertaken in respect of the County Council budget and was 
detailed in the Revenue Budget Strategy 2020/21 to 2022/23 report to County Council on 
3rd March 2020.
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Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

Title of Document File Ref No. Locations that the papers are available for public inspection 

Council Tax Base –
2020/21 Base report to 
Executive Board 16th 
December 2019

County Hall 

Revenue Budget 
Strategy 2020/21 to 
2022/23 and Capital 
Investment Programme 
2020/25 - County 
Council Reports 3rd 
March 2020

County Hall

Dyfed Powys Police 
Authority precept 
Town/Community 
Council precepts 

County Hall 

Local Government Act 
1992
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Mae'r dudalen hon yn wag yn fwriadol



REPORT OF THE DIRECTOR OF CORPORATE SERVICES
COUNTY COUNCIL

10th March 2020

SETTING THE COUNCIL TAX FOR THE FINANCIAL YEAR BEGINNING   1st APRIL 2020

Name:
C Moore, Director of Corporate Services

DIRECTORATE
Corporate Services

TELEPHONE NO.
01267 224120

AUTHOR & DESIGNATION 
R Hemingway, Head of Financial Services

DIRECTORATE
Corporate Services

TELEPHONE NO
01267 224886

The Revenue Budget 2020/21 was finalised and presented to County Council on the 3rd 
March 2020 and the Authority has now received all the precept requirements from the Town 
and Community Councils and Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys.

This report now concludes the formal budget setting process and requires County Council to 
formally set the Budget Requirement and Council Tax for 2020/21.

Recommendations

1. That it be noted that the Revenue Budget 2020/21, together with outlook for 2021/22 and 
2022/23, and the Five Year Capital Programme (Council Fund) 2020/25 was approved by 
County Council on the 3rd March 2020.

2. That it be noted that:

a. the County Council General Fund Reserve at 31st March 2020 is estimated to be 
£10.4m and that the Revenue Budget for 2020/21 includes no proposals for the 
use of the General Fund Reserve.

b. the Director of Corporate Services after taking account of the above confirms 
that the estimated level of financial reserves is adequate for the financial year 
2020/21.

c. the Director of Corporate Services confirms that the build up of the County 
Council estimates for the purpose of the calculation under section 32 of the 
Local Government Finance Act 1992 has been undertaken in a robust manner. 

3. That it be noted that at its meeting on 16th December 2019, the Executive Board 
calculated the following amounts for the year 2020/21 in accordance with regulations 
made under Section 33(5) of the Local Government Finance Act 1992: -

(a) 74,006.63   being the amount calculated by the Council, in accordance with the Local 
Authorities (Calculation of Tax Base) (Wales) Regulations 1995, as its 
council tax base for the year.

   

Tudalen 33



    (b)
COMMUNITY TAX 

BASE COMMUNITY TAX 
BASE

ABERGWILI 736.40 PENCARREG 547.56
ABERNANT 128.50 NEWCASTLE EMLYN 465.65
BRONWYDD 275.52 CARMARTHEN TOWN 5,553.02
CILYMAENLLWYD 347.34  
CYNWYL ELFED 464.02 AMMANFORD 1,967.47
EGLWYSCUMMIN 196.02 CWMAMAN 1,593.18
GORSLAS 2,038.17 LLANDEILO 799.07
HENLLANFALLTEG 222.41 LLANDOVERY 799.59
LAUGHARNE 564.77 BETWS 899.60
LLANARTHNE 400.16 CILYCWM 227.95
LLANBOIDY 446.52 CYNWYL GAEO 443.79
LLANDDAROG 550.72 DYFFRYN CENNEN 527.26
LLANDDOWROR & LLANMILOE 341.95 LLANDDEUSANT 126.88
LLANDYFAELOG 638.55 LLANDYBIE 4,363.31
LLANGAIN 280.68 LLANEGWAD 719.76
LLANGYNDEYRN 1,475.38 LLANFAIR-AR-Y-BRYN 270.86
LLANGUNNOR 1,154.26 LLANFIHANGEL ABERBYTHYCH 585.13
LLANGYNIN 128.61 LLANFYNYDD 228.01
LLANGYNOG 234.19 LLANGADOG 629.46
LLANLLAWDDOG 345.39 LLANGATHEN 266.32
LLANPUMSAINT 330.33 LLANSADWRN 229.22
LLANSTEFFAN & LLANYBRI 578.20 LLANSAWEL 201.42
LLANWINIO 204.10 LLANWRDA 232.67
MEIDRIM 268.75 MANORDEILO & SALEM 787.85
NEWCHURCH & MERTHYR 315.29 MYDDFAI 177.32
PENDINE 159.49 CWARTER BACH 967.55
ST CLEARS 1,339.49 TALLEY 247.00
ST ISHMAELS 784.08  
TRELECH A'R BETWS 330.84 LLANELLI TOWN 8,903.12
WHITLAND 723.09 LLANELLI RURAL 8,312.80
CENARTH 544.86 PEMBREY & BURRY PORT 3,250.66
LLANFIHANGEL-AR-ARTH 921.64 KIDWELLY TOWN 1,388.78
LLANFIHANGEL RHOS-Y-CORN 221.08 LLANEDI 2,259.94
LLANGELER 1,515.35 LLANGENNECH 1,963.71
LLANLLWNI 322.58 LLANNON 1,940.94
LLANYBYDDER 609.24 PONTYBEREM 1,017.65
LLANYCRWYS 107.20 TRIMSARAN 866.96
  TOTAL 74,006.63 

being the amounts calculated by the Council, in accordance with Regulation 6 of the 
above Regulations, as the amounts of its council tax base for the year for dwellings in 
those parts of its area to which one or more special items relate.
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4. That the following amounts be now calculated by the Council for the year 2020/21 in 
accordance with sections 32 to 36 of the Local Government Finance Act 1992: -

(a)  £605,848,949 being the aggregate of the amounts which the Council estimates for the 
items set out in Section 32(2)(a) to (e) of the Act (including Community 
Council Precepts totaling £6,640,840)

(b) £227,975,804   being the aggregate of the amounts which the Council estimates for the 
items set out in Section 32(3)(a) to (c) of the Act.

(c) £377,873,145  being the amount by which the aggregate at 4(a) above exceeds the 
aggregate at 4(b) above, calculated by the Council, in accordance with 
Section 32(4) of the Act, as its budget requirement for the year.

(d) £273,798,748 being the aggregate of the sums which the Council estimates will be 
payable for the year into its council fund in respect of redistributed non-
domestic rates, revenue support grant, or additional grant less 
discretionary non-domestic rate relief. 

(e)  £1,406.28  being the amount at 4(c) above less the amount at 4(d) above, all divided 
by the amount at 3 above, calculated by the Council, in accordance with 
Section 33(1) of the Act, as the basic amount of its council tax for the 
year.

(f)  £6,640,840 being the aggregate amount of all special items referred to in Section 
34(1) of the Act.

(g)  £1,316.55 being the amount at 4(e) above less the result given by dividing the
amount at 4(f) above by the amount at 3 above, calculated by the  
Council, in accordance with section 34(2) of the Act, as the basic amount 
of its council tax for the year for dwellings in those parts of its area to 
which no special item relates.
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(h)
 BASIC  BASIC

COMMUNITY AMOUNT 
OF COMMUNITY AMOUNT 

OF
 COUNCIL  COUNCIL 

 TAX  TAX
          £          £

ABERGWILI 1,359.77 LLANYCRWYS 1,329.14
ABERNANT 1,337.95 PENCARREG 1,341.20
BRONWYDD 1,349.55 NEWCASTLE EMLYN 1,380.19
CILYMAENLLWYD 1,339.58 CARMARTHEN 1,454.97
CYNWYL ELFED 1,344.94 AMMANFORD 1,448.55
EGLWYSCUMMIN 1,347.16 CWMAMAN 1,503.92
GORSLAS 1,365.85 LLANDEILO 1,402.19
HENLLANFALLTEG 1,356.13 LLANDOVERY 1,395.67
LAUGHARNE 1,371.98 BETWS 1,357.68
LLANARTHNE 1,369.03 CILYCWM 1,338.48
LLANBOIDY 1,374.42 CYNWYL GAEO 1,330.07
LLANDDAROG 1,354.99 DYFFRYN CENNEN 1,326.03
LLANDDOWROR & LLANMILOE 1,369.48 LLANDDEUSANT 1,346.11
LLANDYFAELOG 1,352.57 LLANDYBIE 1,357.80
LLANGAIN 1,353.37 LLANEGWAD 1,330.44
LLANGYNDEYRN 1,353.31 LLANFAIR AR-Y-BRYN 1,331.32
LLANGUNNOR 1,342.54 LLANFIHANGEL ABERBYTHYCH 1,346.46
LLANGYNIN 1,344.54 LLANFYNYDD 1,347.25
LLANGYNOG 1,350.71 LLANGADOG 1,348.32
LLANLLAWDDOG 1,337.98 LLANGATHEN 1,343.59
LLANPUMSAINT 1,341.55 LLANSADWRN 1,342.73
LLANSTEFFAN & LLANYBRI 1,355.46 LLANSAWEL 1,343.86
LLANWINIO 1,355.75 LLANWRDA 1,361.68
MEIDRIM 1,368.64 MANORDEILO & SALEM 1,339.40
NEWCHURCH & MERTHYR 1,343.51 MYDDFAI 1,335.72
PENDINE 1,346.55 CWARTER BACH 1,424.22
ST CLEARS 1,384.79 TALLEY 1,357.04
ST ISHMAELS 1,361.05 LLANELLI TOWN 1,423.25
TRELECH A'R BETWS 1,316.55 LLANELLI RURAL 1,446.38
WHITLAND 1,402.98 PEMBREY & BURRY PORT 1,474.26
CENARTH 1,333.07 KIDWELLY 1,521.64
LLANFIHANGEL-AR-ARTH 1,369.72 LLANEDI 1,424.43
LLANFIHANGEL RHOS-Y-CORN 1,350.47 LLANGENNECH 1,436.05
LLANGELER 1,337.83 LLANNON 1,490.01
LLANLLWNI 1,358.87 PONTYBEREM 1,429.79
LLANYBYDDER 1,391.66 TRIMSARAN 1,402.47

being the amounts given by adding to the amount at 4(g) above, the amounts of the 
special items relating to dwellings in those parts of the Council's area mentioned above 
divided in each case by the amount at 3(b) above, calculated by the Council in 
accordance with Section 34(3) of the Act, as the basic amounts of its council tax for the 
year for dwellings in those parts of its area to which one or more special items relate.
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(i) 
     2020/21     

COMMUNITY BAND A BAND B BAND C BAND D BAND E BAND F BAND G BAND H BAND I
 £ £ £ £ £ £ £ £ £
ABERGWILI 906.51 1,057.60 1,208.69 1,359.77 1,661.94 1,964.11 2,266.28 2,719.54 3,172.80
ABERNANT 891.97 1,040.62 1,189.29 1,337.95 1,635.28 1,932.59 2,229.92 2,675.90 3,121.88
BRONWYDD 899.70 1,049.65 1,199.60 1,349.55 1,649.45 1,949.35 2,249.25 2,699.10 3,148.95
CILYMAENLLWYD 893.05 1,041.89 1,190.74 1,339.58 1,637.27 1,934.95 2,232.63 2,679.16 3,125.69
CYNWYL ELFED 896.63 1,046.06 1,195.51 1,344.94 1,643.82 1,942.69 2,241.57 2,689.88 3,138.19
EGLWYSCUMMIN 898.11 1,047.79 1,197.48 1,347.16 1,646.53 1,945.89 2,245.27 2,694.32 3,143.37
GORSLAS 910.57 1,062.32 1,214.09 1,365.85 1,669.38 1,972.89 2,276.42 2,731.70 3,186.98
HENLLANFALLTEG 904.09 1,054.76 1,205.45 1,356.13 1,657.50 1,958.85 2,260.22 2,712.26 3,164.30
LAUGHARNE 914.65 1,067.09 1,219.54 1,371.98 1,676.87 1,981.75 2,286.63 2,743.96 3,201.29
LLANARTHNE 912.69 1,064.80 1,216.92 1,369.03 1,673.26 1,977.48 2,281.72 2,738.06 3,194.40
LLANBOIDY 916.28 1,068.99 1,221.71 1,374.42 1,679.85 1,985.27 2,290.70 2,748.84 3,206.98
LLANDDAROG 903.33 1,053.88 1,204.44 1,354.99 1,656.10 1,957.20 2,258.32 2,709.98 3,161.64
LLANDDOWROR & LLANMILOE 912.99 1,065.15 1,217.32 1,369.48 1,673.81 1,978.13 2,282.47 2,738.96 3,195.45
LLANDYFAELOG 901.71 1,052.00 1,202.29 1,352.57 1,653.14 1,953.71 2,254.28 2,705.14 3,156.00
LLANGAIN 902.25 1,052.62 1,203.00 1,353.37 1,654.12 1,954.86 2,255.62 2,706.74 3,157.86
LLANGYNDEYRN 902.21 1,052.57 1,202.95 1,353.31 1,654.05 1,954.78 2,255.52 2,706.62 3,157.72
LLANGUNNOR 895.03 1,044.19 1,193.37 1,342.54 1,640.89 1,939.22 2,237.57 2,685.08 3,132.59
LLANGYNIN 896.36 1,045.75 1,195.15 1,344.54 1,643.33 1,942.11 2,240.90 2,689.08 3,137.26
LLANGYNOG 900.47 1,050.55 1,200.63 1,350.71 1,650.87 1,951.02 2,251.18 2,701.42 3,151.66
LLANLLAWDDOG 891.99 1,040.65 1,189.32 1,337.98 1,635.31 1,932.63 2,229.97 2,675.96 3,121.95
LLANPUMSAINT 894.37 1,043.42 1,192.49 1,341.55 1,639.68 1,937.79 2,235.92 2,683.10 3,130.28
LLANSTEFFAN & LLANYBRI 903.64 1,054.24 1,204.86 1,355.46 1,656.68 1,957.88 2,259.10 2,710.92 3,162.74
LLANWINIO 903.83 1,054.47 1,205.11 1,355.75 1,657.03 1,958.30 2,259.58 2,711.50 3,163.42
MEIDRIM 912.43 1,064.49 1,216.57 1,368.64 1,672.79 1,976.92 2,281.07 2,737.28 3,193.49
NEWCHURCH & MERTHYR 895.67 1,044.95 1,194.23 1,343.51 1,642.07 1,940.62 2,239.18 2,687.02 3,134.86
PENDINE 897.70 1,047.31 1,196.94 1,346.55 1,645.79 1,945.01 2,244.25 2,693.10 3,141.95
ST CLEARS 923.19 1,077.06 1,230.93 1,384.79 1,692.52 2,000.25 2,307.98 2,769.58 3,231.18
ST ISHMAELS 907.37 1,058.59 1,209.83 1,361.05 1,663.51 1,965.96 2,268.42 2,722.10 3,175.78
TRELECH A'R BETWS 877.70 1,023.98 1,170.27 1,316.55 1,609.12 1,901.68 2,194.25 2,633.10 3,071.95
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     2020/21     
COMMUNITY BAND A BAND B BAND C BAND D BAND E BAND F BAND G BAND H BAND I

 £ £ £ £ £ £ £ £ £
WHITLAND 935.32 1,091.20 1,247.10 1,402.98 1,714.76 2,026.52 2,338.30 2,805.96 3,273.62
CENARTH 888.71 1,036.83 1,184.95 1,333.07 1,629.31 1,925.54 2,221.78 2,666.14 3,110.50
LLANFIHANGEL-AR-ARTH 913.15 1,065.33 1,217.53 1,369.72 1,674.11 1,978.48 2,282.87 2,739.44 3,196.01
LLANFIHANGEL RHOS-Y-CORN 900.31 1,050.36 1,200.42 1,350.47 1,650.58 1,950.68 2,250.78 2,700.94 3,151.10
LLANGELER 891.89 1,040.53 1,189.19 1,337.83 1,635.13 1,932.42 2,229.72 2,675.66 3,121.60
LLANLLWNI 905.91 1,056.90 1,207.89 1,358.87 1,660.84 1,962.81 2,264.78 2,717.74 3,170.70
LLANYBYDDER 927.77 1,082.40 1,237.03 1,391.66 1,700.92 2,010.17 2,319.43 2,783.32 3,247.21
LLANYCRWYS 886.09 1,033.77 1,181.46 1,329.14 1,624.51 1,919.87 2,215.23 2,658.28 3,101.33
PENCARREG 894.13 1,043.15 1,192.18 1,341.20 1,639.25 1,937.29 2,235.33 2,682.40 3,129.47
NEWCASTLE EMLYN 920.13 1,073.48 1,226.84 1,380.19 1,686.90 1,993.60 2,300.32 2,760.38 3,220.44
CARMARTHEN 969.98 1,131.64 1,293.31 1,454.97 1,778.30 2,101.62 2,424.95 2,909.94 3,394.93
AMMANFORD 965.70 1,126.65 1,287.60 1,448.55 1,770.45 2,092.35 2,414.25 2,897.10 3,379.95
CWMAMAN 1,002.61 1,169.71 1,336.82 1,503.92 1,838.13 2,172.33 2,506.53 3,007.84 3,509.15
LLANDEILO 934.79 1,090.59 1,246.39 1,402.19 1,713.79 2,025.38 2,336.98 2,804.38 3,271.78
LLANDOVERY 930.45 1,085.52 1,240.60 1,395.67 1,705.82 2,015.96 2,326.12 2,791.34 3,256.56
BETWS 905.12 1,055.97 1,206.83 1,357.68 1,659.39 1,961.09 2,262.80 2,715.36 3,167.92
CILYCWM 892.32 1,041.04 1,189.76 1,338.48 1,635.92 1,933.36 2,230.80 2,676.96 3,123.12
CYNWYL GAEO 886.71 1,034.50 1,182.29 1,330.07 1,625.64 1,921.21 2,216.78 2,660.14 3,103.50
DYFFRYN CENNEN 884.02 1,031.35 1,178.70 1,326.03 1,620.71 1,915.37 2,210.05 2,652.06 3,094.07
LLANDDEUSANT 897.41 1,046.97 1,196.55 1,346.11 1,645.25 1,944.38 2,243.52 2,692.22 3,140.92
LLANDYBIE 905.20 1,056.06 1,206.94 1,357.80 1,659.54 1,961.26 2,263.00 2,715.60 3,168.20
LLANEGWAD 886.96 1,034.78 1,182.62 1,330.44 1,626.10 1,921.74 2,217.40 2,660.88 3,104.36
LLANFAIR-AR-Y-BRYN 887.55 1,035.47 1,183.40 1,331.32 1,627.17 1,923.01 2,218.87 2,662.64 3,106.41
LLANFIHANGEL ABERBYTHYCH 897.64 1,047.24 1,196.86 1,346.46 1,645.68 1,944.88 2,244.10 2,692.92 3,141.74
LLANFYNYDD 898.17 1,047.86 1,197.56 1,347.25 1,646.64 1,946.02 2,245.42 2,694.50 3,143.58
LLANGADOG 898.88 1,048.69 1,198.51 1,348.32 1,647.95 1,947.57 2,247.20 2,696.64 3,146.08
LLANGATHEN 895.73 1,045.01 1,194.31 1,343.59 1,642.17 1,940.74 2,239.32 2,687.18 3,135.04
LLANSADWRN 895.15 1,044.34 1,193.54 1,342.73 1,641.12 1,939.50 2,237.88 2,685.46 3,133.04
LLANSAWEL 895.91 1,045.22 1,194.55 1,343.86 1,642.50 1,941.13 2,239.77 2,687.72 3,135.67
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     2020/21     
COMMUNITY BAND A BAND B BAND C BAND D BAND E BAND F BAND G BAND H BAND I

LLANWRDA 907.79 1,059.08 1,210.39 1,361.68 1,664.28 1,966.87 2,269.47 2,723.36 3,177.25
MANORDEILO & SALEM 892.93 1,041.75 1,190.58 1,339.40 1,637.05 1,934.69 2,232.33 2,678.80 3,125.27
MYDDFAI 890.48 1,038.89 1,187.31 1,335.72 1,632.55 1,929.37 2,226.20 2,671.44 3,116.68
CWARTER BACH 949.48 1,107.72 1,265.98 1,424.22 1,740.72 2,057.20 2,373.70 2,848.44 3,323.18
TALLEY 904.69 1,055.47 1,206.26 1,357.04 1,658.61 1,960.17 2,261.73 2,714.08 3,166.43
LLANELLI TOWN 948.83 1,106.97 1,265.11 1,423.25 1,739.53 2,055.80 2,372.08 2,846.50 3,320.92
LLANELLI RURAL 964.25 1,124.96 1,285.67 1,446.38 1,767.80 2,089.21 2,410.63 2,892.76 3,374.89
PEMBREY & BURRY PORT 982.84 1,146.64 1,310.46 1,474.26 1,801.88 2,129.48 2,457.10 2,948.52 3,439.94
KIDWELLY 1,014.43 1,183.49 1,352.57 1,521.64 1,859.79 2,197.92 2,536.07 3,043.28 3,550.49
LLANEDI 949.62 1,107.89 1,266.16 1,424.43 1,740.97 2,057.51 2,374.05 2,848.86 3,323.67
LLANGENNECH 957.37 1,116.92 1,276.49 1,436.05 1,755.18 2,074.29 2,393.42 2,872.10 3,350.78
LLANNON 993.34 1,158.89 1,324.46 1,490.01 1,821.13 2,152.23 2,483.35 2,980.02 3,476.69
PONTYBEREM 953.19 1,112.06 1,270.93 1,429.79 1,747.52 2,065.25 2,382.98 2,859.58 3,336.18
TRIMSARAN 934.98 1,090.81 1,246.64 1,402.47 1,714.13 2,025.79 2,337.45 2,804.94 3,272.43

being the amounts given by multiplying the amounts at 4(h) above by the number which, in the proportion set out in Section 5(1) of the Act, 
is applicable to dwellings listed in a particular valuation band divided by the number which in that proportion is applicable to dwellings listed 
in valuation band D, calculated by the Council, in accordance with Section 36(1) of the Act, as the amounts to be taken into account for the 
year in respect of categories of dwellings listed in different valuation bands.
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5. That it be noted for the year 2020/21 that the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys has stated the following amounts in a 
precept issued to the Council, in accordance with Sections 40 of the Local Government Finance Act 1992, for each of the categories of 
dwellings shown below: -

Band 
A

Band 
B

Band 
C

Band 
D

Band 
E

Band F Band 
G

Band 
H

Band 
I 

£ £ £ £ £ £ £ £ £

173.71 202.66 231.61 260.56 318.46 376.36 434.27 521.12 607.97

6. That, having calculated the aggregate in each case of the amounts at 4(i) and 5 above, the Council in accordance with Section 30(2) of 
the Local government Finance Act 1992, hereby sets the following amounts as the amounts of council tax for the year 2020/21 for each 
of the categories of dwellings shown overleaf:-
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     2020/21     
COMMUNITY BAND A BAND B BAND C BAND D BAND E BAND F BAND G BAND H BAND I

 £ £ £ £ £ £ £ £ £
ABERGWILI 1,080.22 1,260.26 1,440.30 1,620.33 1,980.40 2,340.47 2,700.55 3,240.66 3,780.77
ABERNANT 1,065.68 1,243.28 1,420.90 1,598.51 1,953.74 2,308.95 2,664.19 3,197.02 3,729.85
BRONWYDD 1,073.41 1,252.31 1,431.21 1,610.11 1,967.91 2,325.71 2,683.52 3,220.22 3,756.92
CILYMAENLLWYD 1,066.76 1,244.55 1,422.35 1,600.14 1,955.73 2,311.31 2,666.90 3,200.28 3,733.66
CYNWYL ELFED 1,070.34 1,248.72 1,427.12 1,605.50 1,962.28 2,319.05 2,675.84 3,211.00 3,746.16
EGLWYSCUMMIN 1,071.82 1,250.45 1,429.09 1,607.72 1,964.99 2,322.25 2,679.54 3,215.44 3,751.34
GORSLAS 1,084.28 1,264.98 1,445.70 1,626.41 1,987.84 2,349.25 2,710.69 3,252.82 3,794.95
HENLLANFALLTEG 1,077.80 1,257.42 1,437.06 1,616.69 1,975.96 2,335.21 2,694.49 3,233.38 3,772.27
LAUGHARNE 1,088.36 1,269.75 1,451.15 1,632.54 1,995.33 2,358.11 2,720.90 3,265.08 3,809.26
LLANARTHNE 1,086.40 1,267.46 1,448.53 1,629.59 1,991.72 2,353.84 2,715.99 3,259.18 3,802.37
LLANBOIDY 1,089.99 1,271.65 1,453.32 1,634.98 1,998.31 2,361.63 2,724.97 3,269.96 3,814.95
LLANDDAROG 1,077.04 1,256.54 1,436.05 1,615.55 1,974.56 2,333.56 2,692.59 3,231.10 3,769.61
LLANDDOWROR & LLANMILOE 1,086.70 1,267.81 1,448.93 1,630.04 1,992.27 2,354.49 2,716.74 3,260.08 3,803.42
LLANDYFAELOG 1,075.42 1,254.66 1,433.90 1,613.13 1,971.60 2,330.07 2,688.55 3,226.26 3,763.97
LLANGAIN 1,075.96 1,255.28 1,434.61 1,613.93 1,972.58 2,331.22 2,689.89 3,227.86 3,765.83
LLANGYNDEYRN 1,075.92 1,255.23 1,434.56 1,613.87 1,972.51 2,331.14 2,689.79 3,227.74 3,765.69
LLANGUNNOR 1,068.74 1,246.85 1,424.98 1,603.10 1,959.35 2,315.58 2,671.84 3,206.20 3,740.56
LLANGYNIN 1,070.07 1,248.41 1,426.76 1,605.10 1,961.79 2,318.47 2,675.17 3,210.20 3,745.23
LLANGYNOG 1,074.18 1,253.21 1,432.24 1,611.27 1,969.33 2,327.38 2,685.45 3,222.54 3,759.63
LLANLLAWDDOG 1,065.70 1,243.31 1,420.93 1,598.54 1,953.77 2,308.99 2,664.24 3,197.08 3,729.92
LLANPUMSAINT 1,068.08 1,246.08 1,424.10 1,602.11 1,958.14 2,314.15 2,670.19 3,204.22 3,738.25
LLANSTEFFAN & LLANYBRI 1,077.35 1,256.90 1,436.47 1,616.02 1,975.14 2,334.24 2,693.37 3,232.04 3,770.71
LLANWINIO 1,077.54 1,257.13 1,436.72 1,616.31 1,975.49 2,334.66 2,693.85 3,232.62 3,771.39
MEIDRIM 1,086.14 1,267.15 1,448.18 1,629.20 1,991.25 2,353.28 2,715.34 3,258.40 3,801.46
NEWCHURCH & MERTHYR 1,069.38 1,247.61 1,425.84 1,604.07 1,960.53 2,316.98 2,673.45 3,208.14 3,742.83
PENDINE 1,071.41 1,249.97 1,428.55 1,607.11 1,964.25 2,321.37 2,678.52 3,214.22 3,749.92
ST CLEARS 1,096.90 1,279.72 1,462.54 1,645.35 2,010.98 2,376.61 2,742.25 3,290.70 3,839.15
ST ISHMAELS 1,081.08 1,261.25 1,441.44 1,621.61 1,981.97 2,342.32 2,702.69 3,243.22 3,783.75
TRELECH A'R BETWS 1,051.41 1,226.64 1,401.88 1,577.11 1,927.58 2,278.04 2,628.52 3,154.22 3,679.92
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     2020/21     
COMMUNITY BAND A BAND B BAND C BAND D BAND E BAND F BAND G BAND H BAND I

 £ £ £ £ £ £ £ £ £
WHITLAND 1,109.03 1,293.86 1,478.71 1,663.54 2,033.22 2,402.88 2,772.57 3,327.08 3,881.59
CENARTH 1,062.42 1,239.49 1,416.56 1,593.63 1,947.77 2,301.90 2,656.05 3,187.26 3,718.47
LLANFIHANGEL-AR-ARTH 1,086.86 1,267.99 1,449.14 1,630.28 1,992.57 2,354.84 2,717.14 3,260.56 3,803.98
LLANFIHANGEL RHOS -Y-CORN 1,074.02 1,253.02 1,432.03 1,611.03 1,969.04 2,327.04 2,685.05 3,222.06 3,759.07
LLANGELER 1,065.60 1,243.19 1,420.80 1,598.39 1,953.59 2,308.78 2,663.99 3,196.78 3,729.57
LLANLLWNI 1,079.62 1,259.56 1,439.50 1,619.43 1,979.30 2,339.17 2,699.05 3,238.86 3,778.67
LLANYBYDDER 1,101.48 1,285.06 1,468.64 1,652.22 2,019.38 2,386.53 2,753.70 3,304.44 3,855.18
LLANYCRWYS 1,059.80 1,236.43 1,413.07 1,589.70 1,942.97 2,296.23 2,649.50 3,179.40 3,709.30
PENCARREG 1,067.84 1,245.81 1,423.79 1,601.76 1,957.71 2,313.65 2,669.60 3,203.52 3,737.44
NEWCASTLE EMLYN 1,093.84 1,276.14 1,458.45 1,640.75 2,005.36 2,369.96 2,734.59 3,281.50 3,828.41
CARMARTHEN 1,143.69 1,334.30 1,524.92 1,715.53 2,096.76 2,477.98 2,859.22 3,431.06 4,002.90
AMMANFORD 1,139.41 1,329.31 1,519.21 1,709.11 2,088.91 2,468.71 2,848.52 3,418.22 3,987.92
CWMAMAN 1,176.32 1,372.37 1,568.43 1,764.48 2,156.59 2,548.69 2,940.80 3,528.96 4,117.12
LLANDEILO 1,108.50 1,293.25 1,478.00 1,662.75 2,032.25 2,401.74 2,771.25 3,325.50 3,879.75
LLANDOVERY 1,104.16 1,288.18 1,472.21 1,656.23 2,024.28 2,392.32 2,760.39 3,312.46 3,864.53
BETWS 1,078.83 1,258.63 1,438.44 1,618.24 1,977.85 2,337.45 2,697.07 3,236.48 3,775.89
CILYCWM 1,066.03 1,243.70 1,421.37 1,599.04 1,954.38 2,309.72 2,665.07 3,198.08 3,731.09
CYNWYL GAEO 1,060.42 1,237.16 1,413.90 1,590.63 1,944.10 2,297.57 2,651.05 3,181.26 3,711.47
DYFFRYN CENNEN 1,057.73 1,234.01 1,410.31 1,586.59 1,939.17 2,291.73 2,644.32 3,173.18 3,702.04
LLANDDEUSANT 1,071.12 1,249.63 1,428.16 1,606.67 1,963.71 2,320.74 2,677.79 3,213.34 3,748.89
LLANDYBIE 1,078.91 1,258.72 1,438.55 1,618.36 1,978.00 2,337.62 2,697.27 3,236.72 3,776.17
LLANEGWAD 1,060.67 1,237.44 1,414.23 1,591.00 1,944.56 2,298.10 2,651.67 3,182.00 3,712.33
LLANFAIR-AR-Y-BRYN 1,061.26 1,238.13 1,415.01 1,591.88 1,945.63 2,299.37 2,653.14 3,183.76 3,714.38
LLANFIHANGEL ABERBYTHYCH 1,071.35 1,249.90 1,428.47 1,607.02 1,964.14 2,321.24 2,678.37 3,214.04 3,749.71
LLANFYNYDD 1,071.88 1,250.52 1,429.17 1,607.81 1,965.10 2,322.38 2,679.69 3,215.62 3,751.55
LLANGADOG 1,072.59 1,251.35 1,430.12 1,608.88 1,966.41 2,323.93 2,681.47 3,217.76 3,754.05
LLANGATHEN 1,069.44 1,247.67 1,425.92 1,604.15 1,960.63 2,317.10 2,673.59 3,208.30 3,743.01
LLANSADWRN 1,068.86 1,247.00 1,425.15 1,603.29 1,959.58 2,315.86 2,672.15 3,206.58 3,741.01
LLANSAWEL 1,069.62 1,247.88 1,426.16 1,604.42 1,960.96 2,317.49 2,674.04 3,208.84 3,743.64

T
udalen 42



     2020/21     
COMMUNITY BAND A BAND B BAND C BAND D BAND E BAND F BAND G BAND H BAND I

 £ £ £ £ £ £ £ £ £
LLANWRDA 1,081.50 1,261.74 1,442.00 1,622.24 1,982.74 2,343.23 2,703.74 3,244.48 3,785.22
MANORDEILO & SALEM 1,066.64 1,244.41 1,422.19 1,599.96 1,955.51 2,311.05 2,666.60 3,199.92 3,733.24
MYDDFAI 1,064.19 1,241.55 1,418.92 1,596.28 1,951.01 2,305.73 2,660.47 3,192.56 3,724.65
CWARTER BACH 1,123.19 1,310.38 1,497.59 1,684.78 2,059.18 2,433.56 2,807.97 3,369.56 3,931.15
TALLEY 1,078.40 1,258.13 1,437.87 1,617.60 1,977.07 2,336.53 2,696.00 3,235.20 3,774.40
LLANELLI TOWN 1,122.54 1,309.63 1,496.72 1,683.81 2,057.99 2,432.16 2,806.35 3,367.62 3,928.89
LLANELLI RURAL 1,137.96 1,327.62 1,517.28 1,706.94 2,086.26 2,465.57 2,844.90 3,413.88 3,982.86
PEMBREY & BURRY PORT 1,156.55 1,349.30 1,542.07 1,734.82 2,120.34 2,505.84 2,891.37 3,469.64 4,047.91
KIDWELLY 1,188.14 1,386.15 1,584.18 1,782.20 2,178.25 2,574.28 2,970.34 3,564.40 4,158.46
LLANEDI 1,123.33 1,310.55 1,497.77 1,684.99 2,059.43 2,433.87 2,808.32 3,369.98 3,931.64
LLANGENNECH 1,131.08 1,319.58 1,508.10 1,696.61 2,073.64 2,450.65 2,827.69 3,393.22 3,958.75
LLANNON 1,167.05 1,361.55 1,556.07 1,750.57 2,139.59 2,528.59 2,917.62 3,501.14 4,084.66
PONTYBEREM 1,126.90 1,314.72 1,502.54 1,690.35 2,065.98 2,441.61 2,817.25 3,380.70 3,944.15
TRIMSARAN 1,108.69 1,293.47 1,478.25 1,663.03 2,032.59 2,402.15 2,771.72 3,326.06 3,880.40
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Y Cyngor Sir
10.03.20

Y Protocol ynghylch y Wasg a'r Cyfryngau
Yr argymhellion / penderfyniadau allweddol sydd eu hangen:

 Ystyried Protocol ynghylch y Wasg a'r Cyfryngau sydd wedi'i ddiweddaru 

Y Rhesymau: 
 Mae strwythur is-adrannol newydd wedi cael ei roi ar waith ers cytuno ynghylch y 

Protocol presennol, sydd wedi cyfuno nifer o wasanaethau mewn tîm Marchnata a'r 
Cyfryngau newydd. Mae strwythurau staffio ac arferion gwaith newydd yn eu lle o 
ganlyniad i hyn, sydd hefyd yn adlewyrchu'r newid o ran gofynion y wasg a'r cyfryngau. 

 Mae'r wasg a'r cyfryngau yn sianeli cyfathrebu hanfodol i'r Cyngor. Mae'r protocol hwn 
yn ceisio egluro'r prosesau ar gyfer cyfathrebu rhagweithiol ac adweithiol drwy'r wasg 
a'r cyfryngau, ac mae'n darparu canllawiau i'r staff a'r aelodau. 

 Cytunwyd ar Brotocol ynghylch y Wasg a'r Cyfryngau gan y Cyngor Llawn ym mis 
Mehefin 2015, fodd bynnag mae newidiadau sylweddol wedi bod ers hynny o ran y 
ffordd y mae'r cyfryngau'n gweithredu, ac mae llawer mwy o bwyslais ar roi sylw'r wasg 
ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol. 

 Mae'r Protocol newydd hwn yn cynnwys rhoi cyfarwyddyd mewn perthynas â Safonau'r 
Gymraeg a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Angen ymgynghori â'r Pwyllgor Craffu perthnasol 

NAC OES

Angen i’r Bwrdd Gweithredol wneud penderfyniad         OES 

Angen i’r Cyngor wneud penderfyniad                           OES 

YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL SY'N GYFRIFOL AM Y PORTFFOLIO:- Y 
Cynghorydd Emlyn Dole 

Y Gyfarwyddiaeth:  Y Prif 
Weithredwr

Awdur yr Adroddiad: Deina 
Hockenhull

Rheolwr Marchnata a'r 
Cyfryngau

Rhifau ffôn: 01267 224654

Cyfeiriadau E-bost: 
DMHockenhull@sirgar.gov
.uk 
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EXECUTIVE SUMMARY

Press and Media Protocol
BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF THIS REPORT

To consider an updated Press and Media Protocol which updates and strengthens existing protocol, 
and reflects changes in the press and media environment.
The current Press and Media Protocol was agreed by Full Council on June 9, 2015. Since then, there 
is much more emphasis on online and social media news coverage which means the demands from 
the press and media are different and more fast-paced.
The updated protocol will assist the Marketing and Media team to manage press and media 
communications and relationships on behalf of the Council, and provide guidance to all staff and 
members.
It will assist the Council in providing information, promoting its services and developing its image as an 
open and transparent organisation that is accountable to the local community. It explains the principles 
that the Council adopts, whilst taking into account the national Code of Recommended Practice on 
Local Authority Publicity in Wales.

Key changes include:

 Inclusion of a new approvals process
 Clarity on written statements and interviews
 Reference to the Social Media Policy
 Reference to out of hours and emergencies
 Inclusion of new photography and filming guidelines
 Inclusion of invitations to a photo call
 Inclusion of invitations to events

Executive Board considered the updated protocol at its meeting on January 20, 2020, and 
recommended that it be adopted. Whilst much of the protocol relates to the functions of the Executive 
Board, it is necessary for County Council to consider some elements. For ease of reference these are 
outlined below and are highlighted throughout the document.

 Interviews given by Committee Chairs
 Requests about decisions at Council meetings
 Quotes in press releases
 Covering Council meetings
 Media access to Council proceedings/premises
 Elections
 Events
 Social Media
 Photography and filming
 Invitations to a photo call (appendix B)
 Invitations to events (appendix C)

DETAILED REPORT ATTACHED? YES 
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IMPLICATIONS

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / 
Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this 
report :

Signed:            DM Hockenhull                                                     Marketing and Media Manager                            

Policy, Crime 
& Disorder 
and 
Equalities

Legal Finance ICT Risk 
Management 
Issues 

Staffing 
Implications

Physical 
Assets  

YES YES YES NONE YES YES NONE 

1. Policy, Crime & Disorder and Equalities
The updated protocol will ensure all media requests and communications are treated equally and fairly

2. Legal  

The updated protocol builds on the previous protocol. It impacts on a number of existing policies, legislation and guidance 
relating to communications, and the management of data and information. They include:

 Social Media Policy
 The Wellbeing of Future Generations Act (Wales) 2015
 The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679
 Welsh Language Standards (No.1) Regulations 2015
 Code of Recommended Practice on Local Authority Publicity in Wales
 Part 5.4 – Officers Code of Conduct (Revised 14.06.2012)
 Information Security Policy v4.1
 Data Protection article 7 and 8.
 Behavioural Standards in the Workplace Guidance
 Equality and Diversity
 Customer Complaints and Complaints Procedure
 Breaches of Security Policy
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3. Finance  
Media training for Executive Board Members, Chairs of Scrutiny Committees and other Committees, Directors and 
nominated officers will have a cost implication.

5. Risk Management Issues

The updated protocol clarifies that all media relations and communications are to be managed by the Marketing and 
Media team to avoid unauthorised or inaccurate information being provided to the media, and therefore placed in 
the public domain. It provides all staff and members with clarity about what they should do if approached by a 
member of the media.

It sets out a comprehensive approvals system to ensure all information released by the Council is agreed and 
consistent, to minimise the risk of misinformation being put in to the public domain.

7. Staffing Implications

This updated protocol impacts on all employees of the Authority and provides all staff and members with clarity about 
what they should do if approached by a member of the media. It also impacts on a number of existing policies, legislation 
and guidance relating to communications, and the management of data and information. They include:

 Social Media Policy
 The Wellbeing of Future Generations Act (Wales) 2015
 The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679
 Welsh Language Standards (No.1) Regulations 2015
 Code of Recommended Practice on Local Authority Publicity in Wales
 Part 5.4 – Officers Code of Conduct (Revised 14.06.2012)
 Information Security Policy v4.1
 Data Protection article 7 and 8.
 Behavioural Standards in the Workplace Guidance
 Equality and Diversity
 Customer Complaints and Complaints Procedure
 Breaches of Security Policy
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CONSULTATIONS

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below

Signed        DM Hockenhull                                                     Marketing and Media Manager                            

1. Scrutiny Committee

2.Local Member(s)  

3.Community / Town Council 

4.Relevant Partners  

5.Staff Side Representatives and other Organisations  

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

THERE ARE NONE 

Title of Document File Ref No. Locations that the papers are available for public inspection 
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1

Cyflwyniad

Mae'r wasg a'r cyfryngau yn sianeli cyfathrebu hanfodol i'r Cyngor. Mae rhanddeiliaid 
[preswylwyr, staff, Cynghorau Tref a Chymuned a sefydliadau partner] yn eu defnyddio fel y 
brif ffynhonnell wybodaeth am y Cyngor a'i wasanaethau. Mae'r cyfryngau cymdeithasol 
hefyd yn ddull pwysig i breswylwyr gael gwybodaeth am y Cyngor a'i wasanaethau, ac i 
gysylltu â'r Cyngor.
Mae'r ddogfen hon wedi'i llunio i roi gwybodaeth i Aelodau a Swyddogion am y protocol 
sylfaenol ar gyfer gweithio gyda'r cyfryngau yn ogystal ag arweiniad clir ynghylch eu rolau a'u 
cyfrifoldebau.
Bydd Protocol effeithiol ynghylch y Wasg a'r Cyfryngau yn cynorthwyo'r Cyngor i ddarparu 
gwybodaeth, hyrwyddo'i wasanaethau a datblygu ei ddelwedd fel sefydliad agored a thryloyw 
sy'n atebol i'r gymuned leol. Bydd y Cyngor yn parhau i hyrwyddo diwylliant o fod yn agored 
ac yn hygyrch i'r cyfryngau.
Mae'r protocol hwn yn esbonio'r egwyddorion y mae'r Cyngor yn eu mabwysiadu, gan 
ystyried y Côd Ymarfer a Argymhellir mewn perthynas â Chyhoeddusrwydd Awdurdodau Lleol 
yng Nghymru (y Côd) sydd ar waith yn genedlaethol. Mae'n ofynnol i Awdurdodau Lleol 
ystyried darpariaethau'r Côd hwn o ran y ffordd y maent yn ymdrin â chyfathrebu.
Mae'r Côd yn cydnabod natur wleidyddol Llywodraeth Leol, ac mae'n ystyried y ffaith y bydd 
peth cyhoeddusrwydd gan Awdurdod Lleol yn ymdrin â materion sy'n ddadleuol oherwydd 
sefyllfaoedd penodol yn lleol, neu oherwydd gwahaniaeth barn rhwng pleidiau gwleidyddol 
yn lleol ac yn genedlaethol. Fodd bynnag, nid yw'r egwyddorion yn gwahardd cyhoeddi 
gwybodaeth am faterion sy'n ddadleuol neu'n wleidyddol sensitif, nac yn rhwystro trafodaeth 
gyhoeddus. Mae'n gosod mesurau diogelu ac yn sicrhau y defnyddir arian cyhoeddus yn 
briodol ar gyfer cyhoeddusrwydd.
Mae'r Côd yn nodi mai prif ddibenion cyhoeddusrwydd Awdurdod Lleol yw 'cynyddu 
ymwybyddiaeth gyhoeddus o'r gwasanaethau a ddarperir gan yr Awdurdod a'r 
swyddogaethau y mae'n eu cyflawni i ganiatáu i bobl leol gael dweud eu dweud, gan feddu ar 
yr holl wybodaeth, ynghylch materion sy'n effeithio arnynt; er mwyn esbonio i etholwyr a 
threthdalwyr y rhesymau dros bolisïau a blaenoriaethau penodol; ac er mwyn gwella 
atebolrwydd lleol yn gyffredinol'.
Nod y protocol yw rhoi arweiniad clir i Swyddogion ac Aelodau ei ddilyn yn benodol wrth 
ymdrin â'r wasg a'r cyfryngau. Mae'n berthnasol i'r holl Swyddogion ac Aelodau, yn ogystal â 
chwmnïau hyd braich a sefydliadau partner wrth iddynt ddarparu gwasanaethau ar ran y 
Cyngor.
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2

Egwyddorion ac amcanion

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau cyfathrebu effeithiol er mwyn i breswylwyr y sir fod yn 
wybodus ynghylch gwasanaethau, penderfyniadau a datblygiadau'r Cyngor. 
Mae'r Tîm Marchnata a'r Cyfryngau yn ymrwymo i gynnal llif cyson o wybodaeth i'r 
cyfryngau, a gweithredu bob amser o fewn y Côd. 
Dyma'r nodau:

 Bod yn agored, yn onest, yn gywir ac yn gyson wrth ymdrin â'r cyfryngau ac ymateb i 
ymholiadau o fewn amserlenni newyddiadurwyr lle bo hynny'n bosibl; er mwyn rhoi 
esboniad os na fydd hyn yn bosibl.

 Cynnal a chodi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r gwasanaethau a ddarperir gan yr 
Awdurdod a'r swyddogaethau y mae'n eu cyflawni.

 Datblygu cyhoeddusrwydd parhaus ynghylch materion sydd o ddiddordeb i'r cyhoedd; 
a rhoi gwybodaeth gyhoeddus.

 Rhoi'r wybodaeth i'r rheiny y mae penderfyniadau, polisïau a blaenoriaethau'r Cyngor 
yn effeithio arnynt, er mwyn iddynt eu deall a sut i gyfranogi at brosesau ymgynghori 
ac ymgysylltu pan fydd yn berthnasol.

 Sicrhau y cydymffurfir â Safonau'r Gymraeg bob amser.
 Talu sylw i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
 Talu sylw i Reoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) (UE) 2016/679
 Hyrwyddo a phwysleisio llwyddiannau a chyflawniadau'r Cyngor a'i bartneriaid.
 Sicrhau ymateb cydlynol gan un pwynt cyswllt, sef y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau.
 Sicrhau nad yw datganiadau a deunyddiau eraill sy'n cael eu cyhoeddi ar ran y Cyngor 

(gan gynnwys gwefan y Cyngor) yn wleidyddol.
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Ymholiadau'r cyfryngau

Rhaid i'r Tîm Marchnata a'r Cyfryngau ymdrin â holl ymholiadau gan y cyfryngau i'r Cyngor, ar 
ba ffurf bynnag y maent. 
Os bydd aelod o'r cyfryngau'n cysylltu ag aelod o staff, dylai anfon y cais ymlaen ar unwaith at 
swyddfawasg@sirgar.gov.uk neu 01267 224900 (est 4900) a pheidio â chynnal sgwrs er 
mwyn osgoi rhoi gwybodaeth anawdurdodedig neu anghywir neu weithredu fel llefarydd 
Cyngor Sir Caerfyrddin yn anfwriadol.
Bydd y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau ond yn ymateb i ymholiadau cyfryngau gan sefydliad 
cyfryngau cydnabyddedig a reoleiddir yn briodol gan IPSO, Impress neu sefydliad tebyg. Nod 
hyn yw sicrhau y bydd proses briodol ar gyfer cwynion os bydd angen. Bydd angen i 
ymholiadau e-bost nad ydynt yn dod o sefydliad cyfryngau cydnabyddedig (er enghraifft 
@gmail, @hotmail ac ati) brofi eu bod yn cynrychioli sefydliad cyfryngau cydnabyddedig.
Ni fydd y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau'n ymdrin ag unrhyw ymholiadau o natur wleidyddol. 
Yn yr achosion hyn, gofynnir i'r newyddiadurwr gysylltu ag arweinwyr y pleidiau gwleidyddol 
perthnasol yn uniongyrchol.
Bydd y tîm yn ateb ymholiadau anwleidyddol ar ran yr Arweinydd ac Aelodau'r Bwrdd 
Gweithredol ynghylch materion sy'n berthnasol i'w portffolio. Os bydd newyddiadurwyr yn 
cysylltu ag Aelodau'r Bwrdd Gweithredol yn uniongyrchol, mae ganddynt yr hawl i ymateb, 
ond rydym yn eu hannog i roi crynodeb o'u hymateb i'r Tîm Marchnata a'r Cyfryngau.
Ni fydd y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau yn ateb ymholiadau ar ran Cynghorwyr ward, ond 
bydd yn cynorthwyo drwy roi cyngor os bydd angen.

Safonau'r Gymraeg

Cydymffurfir â Safonau'r Gymraeg bob amser. Ymdrinnir â'r holl ymholiadau yn yr iaith y 
cafodd eu cyflwyno yn y lle cyntaf, a bydd datganiadau a siaradwyr dwyieithog ar gael bob 
amser. Os na fydd yr Aelod neu'r Swyddog perthnasol yn siarad Cymraeg, dylai dirprwy neu 
gydweithiwr gael ei friffio'n llawn a bod yn barod i gynnal cyfweliadau drwy gyfrwng y 
Gymraeg pan fydd angen.

Amserau ymateb i'r cyfryngau

Mae natur amgylchedd y cyfryngau heddiw, yn enwedig disyfydrwydd newyddion ar-lein a'r 
cyfryngau cymdeithasol, yn golygu bod dyddiadau cau penodol yn brin iawn. Yn y rhan fwyaf 
o achosion, bydd angen ymateb ar yr un dydd, neu hyd yn oed yn gynharach.
Bydd y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau'n blaenoriaethu ymholiadau y mae angen ymateb arnynt 
ar unwaith, ac yn defnyddio system gategoreiddio i benderfynu pryd a sut i ymgysylltu ag 
Uwch-swyddogion a'r Bwrdd Gweithredol. 
Dylai'r Tîm Marchnata a'r Cyfryngau gael gwybod am y dulliau cysylltu a ffefrir er mwyn 
sicrhau ymateb cyflym, yn ogystal â chael gwybod pan fydd dirprwy wedi'i benodi i ymdrin ag 
ymholiadau cyfryngau yn ystod absenoldeb, os bydd hynny'n bosibl. 
Bydd y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau yn ymdrechu i ateb yr holl geisiadau rhesymol o fewn yr 
amserlen a roddir, a bydd yn cyfathrebu â'r cyfryngau i roi esboniad os na fydd hynny'n 
bosibl. Os ystyrir bod amserau ymateb yn afresymol, bydd hyn yn cael ei drafod â'r sefydliad 
cyfryngau perthnasol er mwyn cytuno ar amserlen fwy rhesymol. Ni fydd yn bosibl bob amser 
ymateb i'r cyfryngau o fewn eu hamserlenni penodol. 
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4

Y broses gymeradwyo

Mae'r Tîm Marchnata a'r Cyfryngau'n defnyddio proses ar gyfer categoreiddio ymholiadau 
cyfryngau:

Categori A
Mae'r cais yn ymwneud â digwyddiad mawr (wedi'i ddatgan yn Drefn Reoli Arian/Aur), neu 
fater â goblygiadau o ran niwed difrifol i enw da. Mae angen ymateb cymeradwy gan yr 
Arweinydd a/neu'r Aelod perthnasol o'r Bwrdd Gweithredol, a'r Prif Weithredwr a/neu'r 
Cyfarwyddwr o fewn un awr, neu ymateb cydlynol gan y Drefn Reoli Arian/Aur.

Categori B
Mae'r cais yn ymwneud â digwyddiad uchel ei broffil, cyfle i hyrwyddo menter y Cyngor sy'n 
uchel ei phroffil, neu fater â goblygiadau o ran niwed i enw da. Nid yw'r ateb yn gyhoeddus ar 
hyn o bryd. Mae angen ymateb cymeradwy gan yr Aelod perthnasol o'r Bwrdd Gweithredol 
a'r Cyfarwyddwr o fewn pedair awr (oni bai bod amserlen benodol wedi'i nodi). Rhaid rhoi 
copi o'r datganiad cymeradwy i'r Prif Weithredwr.

Categori C
Mae'r cais yn ymwneud â phwnc sydd heb risg o niwed sylweddol i enw da, neu nid yw'n 
ymwneud ag un o flaenoriaethau'r Cyngor. Mae angen ymateb cymeradwy gan yr Aelod 
perthnasol o'r Bwrdd Gweithredol a'r Pennaeth Gwasanaeth/Rheolwr Trydedd Haen 
perthnasol o fewn 24 awr (oni bai bod amserlen benodol wedi'i nodi).

Categori D
Mae'r cais yn ymwneud â gwybodaeth sydd eisoes yn gyhoeddus, neu ddatganiad a 
gymeradwywyd ymlaen llaw. Bydd y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau yn rhoi ymateb ac yn rhoi 
gwybod i'r Aelod perthnasol o'r Bwrdd Gweithredol a'r Pennaeth Gwasanaeth/Rheolwr 
Trydedd Haen perthnasol.

Dylai'r Tîm Marchnata a'r Cyfryngau gael gwybod am y dulliau cysylltu a ffefrir er mwyn 
sicrhau ymateb cyflym, yn ogystal â chael gwybod pan fydd y broses gymeradwyo wedi'i 
throsglwyddo i ddirprwy neu Uwch-swyddog arall, os bydd hynny'n bosibl.
Dylai swyddogion mewn meysydd gwasanaeth eraill fod yn barod i gynorthwyo'r Tîm 
Marchnata a'r Cyfryngau drwy gasglu gwybodaeth ar gyfer ymholiadau, yn aml ar fyr rybudd, 
ac mae'n bosibl y gofynnir iddynt roi pwyntiau bwled o'r manylion perthnasol. Bydd Swyddog 
y Wasg sydd ar ddyletswydd yn llunio datganiadau/briffiau cyfweld ar sail y wybodaeth hon.
Yn gyffredinol, cyfrifoldeb y Rheolwr neu'r Pennaeth Gwasanaeth yw rhoi gwybod i'w Uwch-
swyddog a'i Aelod o'r Bwrdd Gweithredol am unrhyw faterion sy'n berthnasol i'w adran neu 
ei bortffolio. Efallai y bydd hefyd am estyn hyn i Aelodau ward, os bydd yn teimlo bod 
hynny'n briodol.
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Datganiadau 

Bydd datganiadau bob amser yn gysylltiedig â'r Aelod a/neu'r Uwch-swyddog priodol. Ni fydd 
y term 'llefarydd' yn cael ei ddefnyddio. 
Os bydd y materion yn ymwneud â natur weithredol neu lefel gwasanaeth, bydd datganiad yn 
cael ei wneud gan yr Uwch-swyddog perthnasol. Ar gyfer yr holl faterion eraill, gan gynnwys 
materion ynghylch polisïau, bydd datganiadau'n cael eu gwneud gan yr Aelod perthnasol o'r 
Bwrdd Gweithredol neu Gadeirydd y Pwyllgor. Ni wneir datganiadau ar ran Cynghorwyr ward.
Nid yw 'Dim sylw' yn ymateb derbyniol, oni bai bod dim modd ei osgoi. Mae'n well rhoi sylw 
dros dro os na fydd gwybodaeth ar gael mewn pryd ar gyfer dyddiad cau. Bydd sylw dros dro 
yn amhendant, ond bydd yn cydnabod bod y Cyngor yn rhoi sylw i'r mater.
Yn gyffredinol, bydd y datganiad yn cael ei roi i'r newyddiadurwr sydd wedi gofyn amdano yn 
unig. Fodd bynnag, os bydd nifer o geisiadau ynghylch yr un pwnc, mae modd cyhoeddi'r 
datganiad ar wefan Newyddion y Cyngor, neu ei gynnwys fel rhan o ddatganiad i'r wasg.
Mae datganiadau sy'n cael eu cyhoeddi gan y Cyngor yn dwyn yr amddiffyniad cyfreithiol o 
'fraint amodol', cyhyd â'u bod yn deg ac yn gywir. Mae'r amddiffyniad hwn hefyd yn ymestyn 
i ddatganiadau llafar a wneir gan Swyddogion y Wasg mewn Llywodraeth Leol, cyhyd â'u bod 
yn sylwadau ystyriol. 

Cyfweliadau

Os bydd y cyfryngau'n gofyn am gyfweliad ynghylch pwnc penodol, bydd hyn yn cael ei gynnig 
i'r Aelod perthnasol o'r Bwrdd Gweithredol a/neu'r Uwch-swyddog perthnasol. 
Yn yr un modd â datganiadau, lle mae materion o natur weithredol neu lefel gwasanaeth, gall 
yr Uwch-swyddog perthnasol roi cyfweliadau. Ar gyfer yr holl faterion eraill, gan gynnwys 
materion ynghylch polisïau, dylai'r Aelod perthnasol o'r Bwrdd Gweithredol neu Gadeirydd y 
Pwyllgor perthnasol roi cyfweliadau. 
Gwneir ymdrechion hefyd i fodloni ceisiadau gan y cyfryngau am swyddog penodol, neu 
swyddog â gwybodaeth neu brofiad penodol mewn pwnc (e.e., ynghylch bioamrywiaeth). 
Rhoddir cyfweliadau yn yr iaith y gofynnir amdani bob amser. Dylai dirprwyon neu 
gydweithwyr fod yn barod a chael eu briffio i ddarparu cyfweliadau Cymraeg os bydd yr Aelod 
perthnasol o'r Bwrdd Gweithredol, Cadeirydd y Pwyllgor neu'r Uwch-swyddog yn methu â 
gwneud hynny.
Bydd y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau'n rhoi briff cyn y cyfweliad er mwyn rhoi cymaint o 
wybodaeth â phosibl i'r Aelod neu'r Swyddog perthnasol i ganiatáu iddo baratoi. Dylai hyn 
gynnwys gwybodaeth am, er enghraifft, a fydd y cyfweliad yn fyw neu'n cael ei recordio 
ymlaen llaw, a fydd yn sgwrs uniongyrchol â chyflwynydd neu grŵp o bobl fel dadl.
Bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i'r lleoliad er mwyn sicrhau ei fod yn briodol i bwnc y cyfweliad. 
Weithiau, bydd y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau'n bresennol mewn cyfweliadau er mwyn rhoi 
cymorth neu fanylion pellach, ac mae'n cadw'r hawl i derfynu'r cyfweliad os bydd angen. Os 
bydd hyn yn digwydd, dylid rhoi esboniad clir, a dylai'r newyddiadurwr gael cyfle i 
ailgyflwyno'i ymholiad neu ei gais.

Ceisiadau ynghylch penderfyniadau yng nghyfarfodydd y Cyngor

Anogir newyddiadurwyr i ddod i gyfarfodydd cyhoeddus a gwylio gweddarllediadau o 
gyfarfodydd (Y Cyngor Llawn, y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgor Cynllunio, Panel Heddlu a 
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Throseddu Dyfed-Powys). Os bydd ymholiad yn ymwneud â dadl neu benderfyniad a wnaed 
yng nghyfarfod y Cyngor, bydd newyddiadurwyr yn cael eu cyfeirio at archif y gweddarllediad 
perthnasol neu'r cofnodion (os ydynt ar gael). Ni ddarperir datganiadau cyn dadl mewn 
cyfarfod cyhoeddus, yn lle hynny bydd newyddiadurwyr yn cael eu hannog i fod yn bresennol 
neu i wylio'r gweddarllediad/archif ar y we i gasglu sylwadau gan Gynghorwyr fel rhan o'r 
ddadl.

Ceisiadau Manwl/Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Os bydd ymholiad gan y cyfryngau'n gofyn am wybodaeth fanwl iawn, gallai'r Tîm Marchnata 
a'r Cyfryngau awgrymu ei fod yn cael ei gyflwyno drwy'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. 
Dylai hyn ond ddigwydd os na fydd modd ateb ymholiadau drwy'r broses arferol, os bydd yr 
ymateb yn cymryd cyfnod sylweddol hirach neu'n gofyn am broses fwy manwl o ymchwilio 
gan y maes gwasanaeth perthnasol.
Dylai'r tîm gysylltu â'r sefydliad cyfryngau ac esbonio pam gallai fod angen cyflwyno'r 
ymholiad o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Os gwneir cytundeb o'r fath, dylai'r ymholiad 
gael ei anfon ymlaen at y Swyddog Rhyddid Gwybodaeth ar unwaith, a bydd dyddiad/amser 
yn cael ei nodi ar yr ymholiad pan gaiff ei dderbyn am y tro cyntaf gan y Tîm Marchnata a'r 
Cyfryngau. 
Dylai copi o'r ymateb Deddf Rhyddid Gwybodaeth gael ei roi i'r Tîm Marchnata a'r Cyfryngau 
ar gyfer ei gofnodion.

Cofnodi ymholiadau

Bydd yr holl geisiadau gan y cyfryngau a datganiadau/cyfweliadau a ddarperir yn cael eu 
cofnodi'n ddigidol gan y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau ac yn cael eu defnyddio yn y dyfodol.
Bydd hyn yn nodi nifer o fanylion, gan gynnwys natur yr ymholiad, pwy gyflwynodd yr 
ymholiad a phryd, yr ymateb a roddwyd, pwy roddodd y gymeradwyaeth angenrheidiol, a 
nodiadau esboniadol.

Y tu allan i'r oriau/argyfyngau

Mae modd cysylltu â'r Tîm Marchnata a'r Cyfryngau y tu allan i'r oriau arferol os bydd 
argyfwng. Bydd cymorth y tu allan i'r oriau arferol yn cael ei roi gan y Rheolwr Marchnata a'r 
Cyfryngau, y Cyfarwyddwr neu'r Pennaeth Gwasanaeth neu'r Swyddog Argyfyngau Sifil. 
Dim ond yn ystod oriau arferol y swyddfa yr ymdrinnir ag ymholiadau arferol. 
Os bydd aelodau o'r cyfryngau'n ceisio cymorth mewn perthynas ag argyfwng gyda'r nos ac ar 
benwythnosau, dylent gysylltu â Llesiant Delta, darparwr y Cyngor ar gyfer galwadau y tu 
allan i'r oriau, a bydd negeseuon yn cael eu hanfon ymlaen at Swyddog y Wasg sydd ar 
ddyletswydd.
Os bydd argyfwng, bydd y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau'n anfon neges at gysylltiadau yn y 
cyfryngau i ofyn iddynt ddilyn y diweddariadau ar wefan Newyddion y Cyngor a'r ffrydiau 
cyfryngau cymdeithasol.
Os bydd argyfwng neu ddigwyddiad uchel ei broffil, neu os bydd tarfu eang oherwydd tywydd 
eithafol, bydd y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau'n creu tudalen 'Diweddariadau am y Sefyllfa' ar 
wefan Newyddion y Cyngor, sydd i'w chael ar y brif wefan gorfforaethol. 

Tudalen 58



7

Bydd hyn yn cael ei ddefnyddio fel man canolog ar gyfer cyhoeddi'r newyddion diweddaraf yn 
ystod y digwyddiad. Bydd gwybodaeth hefyd yn cael ei rhannu ar ffrydiau cyfryngau 
cymdeithasol y Cyngor.
Yn y rhan fwyaf o ddigwyddiadau o'r natur hon, bydd y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau yn 
cymryd rhan mewn grwpiau rheoli tactegol neu strategol, gan weithio'n aml fel rhan o 
ymateb amlasiantaeth. Lle bo angen cyfathrebu amlasiantaeth, dylid ceisio cytundeb gan 
bartneriaid (megis yr heddlu, Cyfoeth Naturiol Cymru ac ati) pan fydd yn bosibl.
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Datganiadau i'r wasg

Er gwaethaf y newid ym maes cyfryngau, mae datganiadau i'r wasg yn parhau i fod yn ddull 
pwysig ac effeithiol o gyfathrebu.
Bydd datganiadau i'r wasg yn cael eu cyhoeddi gan y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau ar 
dempled swyddogol o'r cyfeiriad e-bost/mewnflwch canolog 'swyddfawasg@sirgar.gov.uk' a 
fydd yn rhoi'r sicrwydd angenrheidiol i aelodau o'r cyfryngau ei fod yn ddatganiad dilys i'r 
wasg.
Mae'r Tîm Marchnata a'r Cyfryngau'n defnyddio rhestr ddosbarthu ar gyfer y cyfryngau o'r 
holl gysylltiadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ac mae ganddo restrau dosbarthu ar 
wahân ar gyfer pynciau arbenigol/cyhoeddiadau masnachol.
Bydd yr holl ddatganiadau i'r wasg yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen Newyddion, ar wefan 
gorfforaethol y Cyngor.
Bydd datganiadau i'r wasg yn ffeithiol o ran eu natur, neu byddant o arddull erthygl ar bwnc 
penodol, ond ni fyddant yn cynnwys unrhyw beth y gellid ei ddehongli fel cymhelliad 
gwleidyddol neu ragfarn. Ni fyddant yn cael eu defnyddio i hyrwyddo dibenion neu bleidiau 
gwleidyddol.
Rhoddir blaenoriaeth i straeon sy'n uchel eu proffil, sydd o ddiddordeb i'r cyhoedd, sydd 
wedi'u nodi'n flaenoriaeth ym mlaenraglen waith y Bwrdd Gweithredol, neu sydd â gwerth fel 
newyddion. Mae'r Tîm Marchnata a'r Cyfryngau'n cadw'r hawl i wrthod cais am ddatganiad i'r 
wasg os nad yw'n addas ar gyfer newyddion neu os nad yw'n darparu gwerth, ac os bydd 
hynny'n digwydd byddant yn rhoi gwybod am ddulliau eraill o gyfathrebu a allai roi 
cyhoeddusrwydd neu ymgysylltiad gwell, er enghraifft postiad ar y cyfryngau cymdeithasol 
neu glip fideo.
Caiff datganiadau i'r wasg eu hysgrifennu mewn 'arddull newyddion' a ddefnyddir gan y 
cyfryngau i sicrhau'r cyhoeddusrwydd mwyaf posibl. 
Mae datganiadau i'r wasg sy'n cael eu cyhoeddi gan y Cyngor yn dwyn amddiffyniad 
cyfreithiol o 'fraint amodol', cyhyd â'u bod yn deg ac yn gywir.

Dyfyniadau

Pan fydd materion o natur weithredol neu lefel gwasanaeth, gellir dyfynnu'r Swyddog 
perthnasol - bydd lefel y swyddog yn dibynnu ar natur y stori. Ar gyfer yr holl faterion eraill, 
gan gynnwys materion ynghylch gwneud penderfyniadau a pholisïau, bydd yr Aelod 
perthnasol o'r Bwrdd Gweithredol neu Gadeirydd y Pwyllgor yn cael ei ddyfynnu. 
Yn gyffredinol, ni fydd datganiadau i'r wasg yn cynnwys dyfyniadau gan Gynghorwyr ward 
ond mae'n bosibl y byddant am siarad â'r cyfryngau'n uniongyrchol.

Cymeradwyo

Dylai'r holl ddatganiadau drafft i'r wasg gael eu gwirio gyda'r maes gwasanaeth perthnasol, 
cyn cael eu hanfon at y Rheolwr Gwasanaeth neu'r Pennaeth Gwasanaeth, a'r Aelod 
perthnasol o'r Bwrdd Gweithredol, i'w cymeradwyo. 
Dylai datganiad i'r wasg â goblygiadau o ran niwed difrifol i enw da, neu ddatganiad sy'n 
ymwneud â digwyddiad mawr (categorïau A a B) gael ei gymeradwyo hefyd gan y 
Cyfarwyddwr perthnasol neu'r Prif Weithredwr a'r Arweinydd. 
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Yn ogystal, mae'n rhaid cael cymeradwyaeth gan bawb sydd wedi'u dyfynnu yn y datganiad i'r 
wasg.
Yn gyffredinol, cyfrifoldeb y Rheolwr neu'r Pennaeth Gwasanaeth yw rhoi gwybod i'w Uwch-
swyddog a'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol am unrhyw faterion sy'n berthnasol i'w adran neu 
ei bortffolio. Efallai y bydd hefyd am estyn hyn i Gynghorwyr ward, os bydd yn teimlo bod 
hynny'n briodol.
Mae gan y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau brofiad arbenigol mewn ysgrifennu ar gyfer y wasg, 
ac efallai y bydd yn gwrthod diwygiadau y gofynnir amdanynt er mwyn cadw arddull 
newyddion. Dylid rhoi esboniad llawn os bydd hyn yn digwydd.

Safonau'r Gymraeg

Bydd yr holl ddatganiadau i'r wasg yn cael eu cyhoeddi'n ddwyieithog. 
Os bydd argyfwng, lle na fydd cyfieithiad Cymraeg ar gael ar unwaith, efallai y bydd 
datganiadau i'r wasg yn cael eu cyhoeddi'n Saesneg, er y bydd yn rhaid cyhoeddi fersiwn 
Cymraeg cyn gynted ag y bo modd ar ôl hynny. Os bydd hyn yn digwydd, dylai'r datganiad i'r 
wasg gynnwys cyngor y bydd fersiwn Cymraeg yn cael ei chyhoeddi'n fuan.

Partneriaid cyfryngau

Mae'r Tîm Marchnata a'r Cyfryngau'n gweithio'n agos gyda'r cyfryngau i feithrin cysylltiadau a 
sicrhau cyhoeddusrwydd o ymgyrchoedd a materion allweddol.
Er mwyn sicrhau'r cyhoeddusrwydd mwyaf posibl ar gyfer pwnc allweddol, efallai y bydd y 
Tîm Marchnata a'r Cyfryngau, weithiau, yn rhoi syniad am stori i sefydliad cyfryngau penodol, 
cysylltu â nhw neu weithio gyda nhw yn unig. Dim ond pan fydd budd amlwg i'r Cyngor y dylid 
gwneud hyn, a lle na fyddai modd cyflawni'r un budd drwy drin pob cyfrwng yn gyfartal, neu 
lle y mae sefydliad cyfryngau wedi gofyn am gael ymdrin â mater penodol ac na fyddai o 
ddiddordeb eang i gyfryngau eraill.
Bydd unrhyw gynnwys golygyddol y telir amdano'n cael ei drefnu a'i gofnodi drwy gyfrif 
hysbysebu'r Is-adran Marchnata a'r Cyfryngau. Fel arfer bydd 'hysbysebion' yn cael eu nodi. 
Bydd yr holl gynnwys golygyddol y telir amdano'n ddwyieithog, yn unol â Safonau'r Gymraeg. 
Gweler yr adran isod am hysbysebu. 

Embargos

Er nad ydynt yn cael eu defnyddio'n aml, gellir defnyddio embargos pan fydd angen amser ar 
newyddiadurwyr i baratoi eu cynnwys ar fater penodol, neu pan fyddwn yn gweithio gyda 
sefydliad partner i ryddhau gwybodaeth benodol i'r cyfryngau.
Nid oes modd gorfodi embargos yn gyfreithiol, er y bydd y rhan fwyaf o sefydliadau 
cyfryngau'n cydymffurfio â nhw.
Dylid trafod y rhain â'r Cyfarwyddwr/Aelod o'r Bwrdd Gweithredol fel rhan o'r broses 
gymeradwyo.

Tudalen 61



10

Monitro cyhoeddusrwydd

Ni fydd toriadau'r wasg yn cael eu gwneud na'u cadw fel mater o drefn ac eithrio mewn 
perthynas ag ymgyrch benodol, ond bydd y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau yn cadw copïau o 
rai cyhoeddiadau print am hyd at dri mis.
Bydd cyhoeddusrwydd ar-lein hefyd yn cael ei fonitro.
Tynnir sylw'r Swyddogion yn y maes gwasanaeth perthnasol a'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol 
at sylw arbennig o gadarnhaol neu negyddol yn y cyfryngau.

Camgymeriadau/esboniadau

Pan fydd camgymeriad neu gamarweiniad mewn erthygl yn y cyfryngau, bydd y Tîm 
Marchnata a'r Cyfryngau yn ceisio cael yr erthygl wedi'i thynnu'n ôl, ceisio esboniad neu 
ymddiheuriad amdani. Efallai y bydd angen i dîm Gwasanaethau Cyfreithiol y Cyngor ymyrryd.
Os na roddir ymateb boddhaol, mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i gyhoeddi ei esboniad ei hun, 
ac i gyhoeddi hyn ar y wefan Newyddion ac ar y cyfryngau cymdeithasol, ac i gymryd unrhyw 
gamau pellach sy'n ofynnol. Tynnir sylw at Gôd Ymarfer y Golygydd [Atodiad A], ac os bydd 
angen, bydd y sylwadau angenrheidiol yn cael eu cyflwyno i'r rheoleiddiwr cyfryngau 
perthnasol (IPSO, Impress neu sefydliad tebyg).

Cyfarfodydd y Cyngor

Bydd y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau yn rhoi sylw i benderfyniadau allweddol a wneir gan y 
Cyngor Llawn a'r Bwrdd Gweithredol. Bydd yr adroddiadau'n ffeithiol ac ni fyddant yn 
cynnwys unrhyw ddadl wleidyddol. Ni fydd y dyfyniadau a wneir yn y cyfarfodydd hyn yn cael 
eu defnyddio air am air ac felly ni fydd angen eu cymeradwyo. Pan fydd datganiad yn cael ei 
wneud y tu allan i'r cyfarfod, a'i ddefnyddio yn y datganiad i'r wasg, dylid egluro bod y 
sylwadau wedi'u gwneud yn dilyn y cyfarfod, ac yn yr achos hwn, ceisir cymeradwyaeth gan 
yr Aelod perthnasol neu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol. 
Bydd datganiadau i'r wasg yn cael eu cyhoeddi cyn gynted â phosibl ar ôl y cyfarfod.
Ar gyfer yr holl gyfarfodydd eraill, efallai y bydd y tîm yn cyhoeddi datganiad i'r wasg ar bwnc 
nodedig neu ar gais y Cadeirydd, ond bydd gwybodaeth yn y sefyllfa hon yn cael ei chasglu o'r 
agenda a'r cofnodion. 
Mae'r adroddiadau ar gyfarfodydd y Cyngor yn dwyn yr amddiffyniad cyfreithiol o 'fraint 
amodol’.

Erlyniadau a arweinir gan y Cyngor

Pan fydd y Cyngor wedi llwyddo i erlyn unigolyn, busnes neu sefydliad, bydd y Tîm Marchnata 
a'r Cyfryngau'n creu adroddiad cryno o'r achos, gan gynnwys unrhyw ddatganiadau lliniaru a'r 
manylion dedfrydu.
Dylai adroddiadau gael eu cyhoeddi cyn gynted â phosibl ar ôl dedfrydu a'u cymeradwyo gan 
y cyfreithiwr sy'n erlyn a'r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol.
Mae adroddiadau teg a chywir o drafodion barnwrol a gynhelir yn gyhoeddus, ac a gyhoeddir 
yn gyfoes (cyn gynted ag sy'n ymarferol bosibl), yn dwyn amddiffyniad cyfreithiol o 'fraint 
absoliwt'. Mae adroddiadau'n 'deg ac yn gywir' os ydynt:

 Yn rhoi crynodeb o'r achosion a roddwyd gan y ddwy ochr
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 Heb gynnwys unrhyw wallau sylweddol
 Yn osgoi rhoi pwysau anghymesur i'r naill ochr neu'r llall
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Mynediad y Cyfryngau at achosion/safleoedd y Cyngor

Dylai unrhyw geisiadau gan y cyfryngau i gael mynediad at safleoedd y Cyngor, ffilmio neu 
recordio arnynt, gael eu gwneud drwy'r Tîm Marchnata a'r Cyfryngau. Mae ffurflen ar-lein yn 
yr adran Newyddion ar wefan y cyngor, sy'n gofyn am y manylion perthnasol ac am gopi o 
yswiriant atebolrwydd cyhoeddus. Gweler yr adran isod ynghylch fideos/ffilmio.
Ni chaniateir ffilmio cyfarfodydd y Cyngor oni bai y cytunir ar hyn gyda'r Cadeirydd 
perthnasol.
Bydd aelodau o'r cyfryngau'n cael eu trin yn yr un modd â'r cyhoedd o ran mynediad at 
gyfarfodydd cyhoeddus/preifat ac eitemau eithriedig. Gweler Deddf Llywodraeth Leol 2000.
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Etholiadau

Yn ystod y cyfnod rhwng cyhoeddi'r hysbysiad o’r etholiad a'r etholiad ei hun, ni ddylai 
ymgeiswyr na gwleidyddion eraill sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r etholiad gymryd rhan 
mewn cyhoeddusrwydd blaenweithgar. Ni ddylai cyhoeddusrwydd ymdrin â materion 
dadleuol na rhoi sylw i safbwyntiau, cynigion neu argymhellion mewn modd sy’n eu priodoli i 
Aelodau unigol na grwpiau o Aelodau. Fodd bynnag, mae’n dderbyniol fod yr Awdurdod yn 
ymateb mewn amgylchiadau priodol i ddigwyddiadau ac ymholiadau dilys ynghylch 
gwasanaethau ar yr amod bod ei atebion yn rhai ffeithiol nad ydynt yn wleidyddol. 
Dylai Aelodau sy’n dal swyddi gwleidyddol allweddol gael gwneud sylwadau mewn argyfwng 
neu pan fo gwir angen ymateb ystyriol gan Aelod i ddigwyddiad pwysig sydd y tu hwnt i 
reolaeth yr Awdurdod. Ni ddylai digwyddiadau rhagweithiol a drefnir yn ystod y cyfnod hwn 
gynnwys Aelodau, Aelodau Cynulliad nac Aelodau Seneddol. 
Mae arweiniad a chyngor penodol ar gael i staff ac i Aelodau gan dîm y Gwasanaethau 
Etholiadol. Gellir rhannu hyn â'r cyfryngau.
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Digwyddiadau

Yn gyffredinol, dylai digwyddiadau gael eu trefnu gan y maes gwasanaeth perthnasol. Bydd y 
Tîm Marchnata a'r Cyfryngau'n rhoi cymorth cysylltiadau cyhoeddus pan fydd angen, gan 
gynnwys trefnu ffotograffydd.
Mae'r Tîm Marchnata a'r Cyfryngau'n cydlynu digwyddiadau mawr ar ran yr Awdurdod ac 
efallai y bydd yn trefnu digwyddiadau uchel eu proffil sy'n cynnwys nifer o adrannau, lle bydd 
cyfle i godi proffil y Cyngor, neu lle bydd enw da'r Cyngor mewn perygl.

Os bydd angen i Gynghorwyr fod yn bresennol mewn digwyddiadau, dylai hyn gael ei drefnu 
gan Uned y Gwasanaethau Democrataidd, neu ar y cyd â hi, er mwyn sicrhau bod 
gwybodaeth ac arweiniad priodol ar gael i Aelodau.

Gweler Atodiad B (Gwahoddiadau i Sesiwn Tynnu Lluniau) ac Atodiad C (Gwahoddiadau i 
Ddigwyddiadau) i gael arweiniad pellach.
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Y Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r Tîm Marchnata a'r Cyfryngau'n rheoli'r cyfryngau cymdeithasol ar ran yr Awdurdod yn 
gyffredinol, ond mae rhai cyfrifon cymeradwy'n cael eu rheoli gan y meysydd gwasanaeth 
perthnasol. 
Dylid cymryd gofal i sicrhau bod unrhyw wybodaeth sy'n cael ei chyhoeddi ar y cyfryngau 
cymdeithasol yn gywir, yn deg, yn gyfreithiol ac yn briodol. Rhaid cydymffurfio â Pholisi 
Cyfryngau Cymdeithasol y Cyngor bob amser.
Yn ogystal â chael eu defnyddio fel dull hyrwyddo ac ymgysylltu, mae'r cyfryngau 
cymdeithasol yn cael eu defnyddio'n gynyddol gan y cyhoedd i gysylltu â'r Cyngor. Mae'r tîm 
gwasanaeth cwsmeriaid yn yr is-adran Marchnata a'r Cyfryngau yn ymdrin â'r math hwn o 
ymholiad.
Gellir gweld rhagor o wybodaeth ym Mholisi Cyfryngau Cymdeithasol y Cyngor a'r Canllawiau 
Arferion Gorau.
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Ffotograffiaeth a Ffilmio

Mae ffotograffiaeth a fideos o ansawdd da yn elfen bwysig o'r rhan fwyaf o waith y tîm 
Marchnata a'r Cyfryngau ac mae'n sicrhau cyhoeddusrwydd ac ymgysylltiad gwell ar sianeli 
digidol megis gwefannau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol bron bob amser.

Mae'r Tîm Marchnata a'r Cyfryngau'n gweithredu fframwaith ffotograffiaeth i gomisiynu 
ffotograffwyr llawrydd, felly mae'n bwysig bod unrhyw waith ffotograffiaeth â thâl a 
gomisiynir gan unrhyw adran yn defnyddio'r fframwaith hwn. Mae'r tîm hefyd yn recordio 
lluniau fideo o ddigwyddiadau neu gyfweliadau Aelodau, staff a'r cyhoedd, neu'n comisiynu 
cwmni preifat i recordio fideos ar ei ran.

Bydd y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau'n nodi a oes angen ffotograffau neu luniau fideo i gyd-
fynd â datganiad i'r wasg (a oes ganddynt werth fel newyddion ac a ydynt yn debygol o gael 
eu defnyddio gan y cyfryngau) neu a oes modd defnyddio'r llun neu'r fideo at ddibenion 
marchnata (h.y. fel rhan o ymgyrch twristiaeth). Os bydd hynny'n wir, bydd y Tîm Marchnata 
a'r Cyfryngau'n rhoi cyngor ac yn arwain o ran y trefniadau. 
Os nad oes angen llun neu fideo ar gyfer y cyfryngau, nac at ddibenion marchnata a nodir gan 
y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau, mae'n rhaid i bob maes gwasanaeth drefnu a thalu am 
wasanaethau o'r fath drwy ddefnyddio fframwaith cymeradwy'r Cyngor.

Ffotograffau ar gyfer y cyfryngau
Mae ffotograffau y bwriedir eu defnyddio yn y cyfryngau'n cael yr effaith orau pan fydd y 
nifer leiaf posibl o bobl wedi'u cynnwys yn y llun. Bydd y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau'n rhoi 
cyngor ynghylch pwy y dylid ei gynnwys yn y llun. Fel arfer, bydd hyn yn cynnwys gwahodd 
Aelod(au) o'r Bwrdd Gweithredol ac Uwch-swyddogion, yn ogystal ag unrhyw bartneriaid 
(Gweler Atodiad B _ Gwahoddiadau i Sesiwn Tynnu Lluniau). Dylid rhoi blaenoriaeth i'r 
Aelod(au) o'r Bwrdd Gweithredol neu'r Uwch-swyddog. 
Efallai y bydd gan y cyfryngau gais penodol am lun, ac er mwyn sicrhau'r cyhoeddusrwydd 
mwyaf posibl byddwn yn ymdrechu i fodloni'r cais. Mae'n bosibl y bydd hyn yn cynnwys 
lluniau nad ydynt yn cynnwys Cynghorwyr.
Cytunir ar friff gyda'r adran a'r ffotograffydd ymlaen llaw.
Er mwyn sicrhau bod Marchnata a'r Cyfryngau'n cadw rheolaeth o'r lluniau y maent yn eu 
comisiynu gan ffotograffiaeth fframwaith, ni chaniateir i staff dynnu eu fersiynau eu hunain o 
lun sydd wedi'i dynnu. Gellir anfon copi o'r ffotograff y cytunir arno at y gwasanaeth 
perthnasol drwy'r tîm Marchnata a'r Cyfryngau.

Ffotograffiaeth a ffilmio ar gyfer ymgyrchoedd, adroddiadau neu arddangosiadau graffeg
Os bydd angen ffotograffau neu fideos i gefnogi ymgyrch benodol, neu i'w defnyddio mewn 
dogfennau neu arddangosiadau corfforaethol, nid oes angen gwahodd Aelodau na 
Swyddogion.
Dylai unrhyw un sy'n comisiynu ffotograffiaeth neu ffilmio at y diben hwn geisio cyngor gan y 
Tîm Marchnata a'r Cyfryngau ynghylch y gofynion penodol. Cytunir ar friff gyda'r adran a'r 
ffotograffydd/cwmni cynhyrchu ymlaen llaw.
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Darparu briff eglur
Rhaid darparu briff manwl ar gyfer yr holl gomisiynau ffotograffiaeth a ffilmio, gan nodi'r hyn 
a ddisgwylir gan y ffotograffydd neu'r cwmni cynhyrchu, o ran y lluniau/fideos sydd eu 
hangen a'r gofynion amser y cytunir arnynt a'r gost. Mae templed ar gael ar gyfer staff ar y 
Fewnrwyd.
Bydd y ffotograffydd/cwmni cynhyrchu ond yn darparu lluniau neu fideos yn unol â'r briff y 
cytunir arno. Sylwch, efallai y bydd taliadau ychwanegol yn berthnasol i geisiadau pellach a 
wneir ar y diwrnod.

Defnyddio lluniau a storio lluniau a fideos - hawlfraint a'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu 
Data (GDPR)
Mae hawlfraint yr holl luniau a fideos sy'n cael eu darparu i'r Cyngor gan ffotograffwyr neu 
gwmnïau cynhyrchu a gomisiynir, neu a dynnir gan staff yn ystod eu diwrnod gwaith (at 
ddibenion gwaith), yn perthyn i Gyngor Sir Caerfyrddin.
Bydd angen i aelodau o staff sy'n tynnu lluniau neu fideos yn ystod eu diwrnod gwaith at 
ddibenion gwaith roi hawlfraint eu lluniau/fideos i Gyngor Sir Caerfyrddin, a bydd yn rhaid 
iddynt sicrhau bod deddfwriaeth hawlfraint a GDPR yn cael eu cadarnhau yn yr un modd â 
ffotograffwyr neu gwmnïau cynhyrchu dan gontract. 
Ni chaniateir i aelodau o staff ddefnyddio eu dyfeisiau na'u hoffer personol eu hunain i 
lawrlwytho neu storio lluniau neu fideos at ddibenion gwaith er mwyn sicrhau eu bod yn 
cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth hon.
Mae gan bob aelod o staff ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau bod unrhyw luniau neu fideos a 
ddefnyddir ganddynt ar gyfer cyhoeddusrwydd naill ai'n perthyn i Gyngor Sir Caerfyrddin, bod 
caniatâd penodol ar waith i'w defnyddio (nid yw cydsyniad awgrymedig neu gydnabyddiaeth 
yn ddigon), neu fe'i nodir yn glir fel hawlfraint/heb freindal. Ni chaniateir dadlwytho lluniau 
na fideos o wefannau trydydd parti, gan gynnwys Google, a'u defnyddio heb ganiatâd gan y 
gallai hyn fod â goblygiadau cyfreithiol i'r Cyngor.
Dim ond yn y cyd-destun y cawsant eu rhyddhau y dylid defnyddio lluniau neu fideos a 
anfonir i'r cyfryngau ac a rennir ar wefannau a'r cyfryngau cymdeithasol. Ym mhob achos, 
bydd hawlfraint yn perthyn i Gyngor Sir Caerfyrddin.
Dylai unrhyw un sydd wedi'i gynnwys mewn llun neu fideo roi ei ganiatâd a dylid rhoi 
esboniad rhesymol iddo ynghylch sut a ble fydd yn bosibl i'r llun/fideo gael ei ddefnyddio. 
Mae hyn hefyd yn berthnasol i aelodau o staff sy'n defnyddio ffotograffau neu fideos yn eu 
cyhoeddiadau neu ar eu llwyfannau digidol eu hunain, neu sy'n eu cyflwyno i'r Tîm 
Marchnata a'r Cyfryngau i'w defnyddio mewn deunydd cyhoeddusrwydd corfforaethol. Dylid 
cymryd gofal penodol wrth ailddefnyddio lluniau neu fideos a dynnwyd fwy na chwe mis yn ôl 
er mwyn sicrhau bod caniatâd yn parhau i fod ar waith. 
Er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth hawlfraint a GDPR, rhaid i'r holl luniau a 
fideos gael eu storio gan y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau ynghyd â'r wybodaeth berthnasol am 
y ffeil er mwyn hwyluso'u hadalw. 
Gweler Hysbysiad Preifatrwydd y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau i gael gwybodaeth am storio a 
defnyddio ffotograffau a fideos mewn perthynas â chydymffurfio â GDPR.

Ceisiadau am dynnu lluniau a ffilmio ar safleoedd y Cyngor
Dylai unrhyw berson nad yw'n gyflogedig gan Gyngor Sir Caerfyrddin ac sydd am dynnu 
lluniau neu fideos ar eiddo a thir sy'n eiddo i'r Cyngor at ddibenion cyhoeddusrwydd neu 
rannu'n gyhoeddus (boed ar sail fasnachol neu anfasnachol) ofyn am ganiatâd yn gyntaf gan y 
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Tîm Marchnata a'r Cyfryngau a fydd yn cyfathrebu â'r Rheolwr Gwasanaeth perthnasol. Bydd 
angen i'r Cyngor fod yn fodlon bod rheswm dilys dros y cais, bod asesiadau risg perthnasol 
wedi'u cynnal, bod Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus digonol ar gyfer y gweithgaredd, a bod 
yr holl ganiatâd angenrheidiol gan y cyhoedd ar waith i sicrhau cydymffurfiaeth â GDPR.
Mae e-ffurflen ar gael ar wefan y Cyngor i gwmnïau cyfryngau a chwmnïau allanol ofyn am 
ganiatâd i dynnu lluniau a ffilmio. Ym mhob achos, byddwn yn ymdrechu i gynorthwyo a 
sicrhau bod caniatâd ar waith cyn y dyddiadau a nodir, ac felly dylid rhoi amser digonol.
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Hysbysebu

Rheolir y swyddogaeth hysbysebu'n ganolog gan y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau a dylai'r holl 
geisiadau am hysbysebu hyrwyddo a hysbysebu statudol, hysbysiadau a swyddi gwag gael eu 
cyflwyno i'r tîm. Mae hyn yn cynnwys deunydd print, cymdeithasol, digidol a darlledu. Mae 
hyn er mwyn sicrhau bod yr holl arian sy'n cael ei wario ar hysbysebu yn werth am arian 
effeithiol er mwyn cyfyngu ar wariant corfforaethol, ac i sicrhau ei fod yn cael ei gofnodi at 
ddibenion archwilio. 
Mae'n sicrhau bod cysondeb o ran arddull a chynnwys hysbysebion, eu bod yn unol â 
chanllawiau corfforaethol o ran brandio a Safonau'r Gymraeg, ac mae'n galluogi'r Cyngor i 
reoli ei ddefnydd o hysbysebu yn fwy effeithiol. 
Caiff pob cais am hysbysebu ei ystyried gan y Tîm Marchnata a'r Cyfryngau yn seiliedig ar feini 
prawf gan gynnwys data dosbarthu, gwerth am arian, p'un a yw'n briodol hysbysebu ai 
peidio, pa ddulliau hysbysebu yw'r mwyaf priodol, amserlenni, a oes trefniadau gwerthuso a 
monitro ar waith, a oes tystiolaeth o effeithiolrwydd ar gael, neu a ellid hyrwyddo hyn drwy 
ddull arall megis y wasg, y we neu'r cyfryngau cymdeithasol.
Yn ôl y Côd Ymarfer a Argymhellir mewn perthynas â Chyhoeddusrwydd Awdurdodau Lleol 
yng Nghymru, dylai unrhyw benderfyniad i ddefnyddio lle hysbysebu mewn cyhoeddiad a 
gynhyrchir gan sefydliad gwirfoddol, diwydiannol neu fasnachol gael ei wneud ar y sail ei fod 
yn ddull effeithiol ac effeithlon o sicrhau'r cyhoeddusrwydd a ddymunir yn unig.
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Mae'r dudalen hon yn wag yn fwriadol



The Editors’ Code of Practice 

The Independent Press Standards 
Organisation (IPSO), as regulator, is 
charged with enforcing the following 
Code of Practice, which was framed 
by the Editors’ Code of Practice 
Committee and is enshrined in the 
contractual agreement between 
IPSO and newspaper, magazine and 
electronic news publishers.

Preamble
The Code – including this preamble and the public 
interest exceptions below – sets the framework for the 
highest professional standards that members of the 
press subscribing to the Independent Press Standards 
Organisation have undertaken to maintain. It is the 
cornerstone of the system of voluntary self-regulation 
to which they have made a binding contractual 
commitment. It balances both the rights of the individual 
and the public’s right to know.
 To achieve that balance, it is essential that an agreed 
Code be honoured not only to the letter, but in the full 
spirit. It should be interpreted neither so narrowly as to 
compromise its commitment to respect the rights of the 
individual, nor so broadly that it infringes the fundamental 
right to freedom of expression – such as to inform, to be 
partisan, to challenge, shock, be satirical and to entertain 
– or prevents publication in the public interest.
 It is the responsibility of editors and publishers to 
apply the Code to editorial material in both printed and 
online versions of their publications. They should take 
care to ensure it is observed rigorously by all editorial 
staff and external contributors, including non-journalists.
 Editors must maintain in-house procedures to 
resolve complaints swiftly and, where required to do 
so, cooperate with IPSO. A publication subject to an 
adverse adjudication must publish it in full and with due 
prominence, as required by IPSO.

1.  Accuracy
i)   The Press must take care not to publish inaccurate, 

misleading or distorted information or images, 
including headlines not supported by the text.

ii)   A significant inaccuracy, misleading statement or 
distortion must be corrected, promptly and with due 
prominence, and – where appropriate – an apology 
published. In cases involving IPSO, due prominence 
should be as required by the regulator.

iii)  A fair opportunity to reply to significant inaccuracies 
should be given, when reasonably called for.

iv)  The Press, while free to editorialise and campaign, 
must distinguish clearly between comment, conjecture 
and fact.

v)  A publication must report fairly and accurately the 
outcome of an action for defamation to which it has 
been a party, unless an agreed settlement states 
otherwise, or an agreed statement is published.

2. *Privacy
i)   Everyone is entitled to respect for his or her private and 

family life, home, health and correspondence, including 
digital communications.

ii)   Editors will be expected to justify intrusions into any 
individual’s private life without consent. Account will  
be taken of the complainant’s own public disclosures  
of information.

iii)   It is unacceptable to photograph individuals, without 
their consent, in public or private places where there is a 
reasonable expectation of privacy.

3. *Harassment
i)   Journalists must not engage in intimidation, harassment 

or persistent pursuit.
ii)   They must not persist in questioning, telephoning, 

pursuing or photographing individuals once asked to 
desist; nor remain on property when asked to leave and 
must not follow them. If requested, they must identify 
themselves and whom they represent.

iii)   Editors must ensure these principles are observed  
by those working for them and take care not to use  
non-compliant material from other sources.

4. Intrusion into grief or shock
  In cases involving personal grief or shock, enquiries and 

approaches must be made with sympathy and discretion 
and publication handled sensitively. These provisions 
should not restrict the right to report legal proceedings.

5. *Reporting suicide
  When reporting suicide, to prevent simulative acts care 

should be taken to avoid excessive detail of the method 
used, while taking into account the media’s right to 
report legal proceedings.

6. *Children
i)   All pupils should be free to complete their time at school 

without unnecessary intrusion.
ii)   They must not be approached or photographed at 

school without permission of the school authorities.
iii)   Children under 16 must not be interviewed or 

photographed on issues involving their own or another 
child’s welfare unless a custodial parent or similarly 
responsible adult consents.

iv)   Children under 16 must not be paid for material 
involving their welfare, nor parents or guardians for 
material about their children or wards, unless it is clearly 
in the child’s interest.

v)   Editors must not use the fame, notoriety or position of 
a parent or guardian as sole justification for publishing 
details of a child’s private life.

7. *Children in sex cases
1.   The press must not, even if legally free to do so, identify 

children under 16 who are victims or witnesses in cases 
involving sex offences.

2.   In any press report of a case involving a sexual offence 
against a child –

i)  The child must not be identified.
ii)  The adult may be identified.
iii)   The word “incest” must not be used where a child victim 

might be identified.
iv)   Care must be taken that nothing in the report implies 

the relationship between the accused and the child.

8. *Hospitals
i)   Journalists must identify themselves and obtain 

permission from a responsible executive before entering 
non-public areas of hospitals or similar institutions to 
pursue enquiries.

ii)   The restrictions on intruding into privacy are particularly 
relevant to enquiries about individuals in hospitals or 
similar institutions.

9. *Reporting of Crime
i)   Relatives or friends of persons convicted or accused  

of crime should not generally be identified without their 
consent, unless they are genuinely relevant to the story.

ii)   Particular regard should be paid to the potentially 
vulnerable position of children who witness, or are 
victims of, crime. This should not restrict the right to 
report legal proceedings.

10. *Clandestine devices and subterfuge
i)   The press must not seek to obtain or publish material 

acquired by using hidden cameras or clandestine 
listening devices; or by intercepting private or mobile 
telephone calls, messages or emails; or by the 
unauthorised removal of documents or photographs; or 
by accessing digitally-held information without consent.

ii)   Engaging in misrepresentation or subterfuge, including 
by agents or intermediaries, can generally be justified 
only in the public interest and then only when the 
material cannot be obtained by other means.

11. Victims of sexual assault
  The press must not identify victims of sexual assault or 

publish material likely to contribute to such identification 
unless there is adequate justification and they are legally 
free to do so.

12. Discrimination
i)  The press must avoid prejudicial or pejorative 

reference to an individual’s, race, colour, religion, sex, 
gender identity, sexual orientation or to any physical or 
mental illness or disability.

ii)   Details of an individual’s race, colour, religion, gender 
identity, sexual orientation, physical or mental illness or 
disability must be avoided unless genuinely relevant to 
the story.

13. Financial journalism
i)   Even where the law does not prohibit it, journalists must 

not use for their own profit financial information they 
receive in advance of its general publication, nor should 
they pass such information to others.

ii)   They must not write about shares or securities in whose 
performance they know that they or their close families 
have a significant financial interest without disclosing the 
interest to the editor or financial editor.

iii)   They must not buy or sell, either directly or through 
nominees or agents, shares or securities about which 
they have written recently or about which they intend to 
write in the near future.

14. Confidential sources
  Journalists have a moral obligation to protect 

confidential sources of information.

15. Witness payments in criminal trials
i)   No payment or offer of payment to a witness – or 

any person who may reasonably be expected to be 
called as a witness – should be made in any case once 
proceedings are active as defined by the Contempt of 
Court Act 1981. This prohibition lasts until the suspect 
has been freed unconditionally by police without charge 
or bail or the proceedings are otherwise discontinued; 
or has entered a guilty plea to the court; or, in the event 
of a not guilty plea, the court has announced its verdict.

*ii)   Where proceedings are not yet active but are likely and 
foreseeable, editors must not make or offer payment 
to any person who may reasonably be expected to be 
called as a witness, unless the information concerned 
ought demonstrably to be published in the public 
interest and there is an  
over-riding need to make or promise payment for this 
to be done; and all reasonable steps have been taken 
to ensure no financial dealings influence the evidence 
those witnesses give. In no circumstances should such 
payment be conditional on the outcome of a trial.

*iii)  Any payment or offer of payment made to a person 
later cited to give evidence in proceedings must be 
disclosed to the prosecution and defence. The witness 
must be advised of this requirement.

16. *Payment to criminals
i)  Payment or offers of payment for stories, pictures or 

information which seek to exploit a particular crime or to 
glorify or glamorise crime in general, must not be made 
directly or via agents to convicted or confessed criminals 
or to their associates – who may include family, friends 
and colleagues.

ii)   Editors invoking the public interest to justify payment or 
offers would need to demonstrate that there was good 
reason to believe the public interest would be served. If, 
despite payment, no public interest emerged, then the 
material should not be published.

The public interest
There may be exceptions to the clauses marked * where they 
can be demonstrated to be in the public interest.
1.   The public interest includes, but is not confined to:
i.   Detecting or exposing crime, or the threat of crime, or 

serious impropriety.
ii.  Protecting public health or safety.
iii.   Protecting the public from being misled by an action or 

statement of an individual or organisation.
iv.   Disclosing a person or organisation’s failure or likely 

failure to comply with any obligation to which they are 
subject.

v.  Disclosing a miscarriage of justice.
vi.   Raising or contributing to a matter of public debate, 

including serious cases of impropriety, unethical conduct 
or incompetence concerning the public.

vii.   Disclosing concealment, or likely concealment, of any of 
the above.

2.  There is a public interest in freedom of expression itself.
3.   The regulator will consider the extent to which material 

is already in the public domain or will or will become so.
4.   Editors invoking the public interest will need to demonstrate 

that they reasonably believed publication – or journalistic 
activity taken with a view to publication – would both serve, 
and be proportionate to, the public interest and explain 
how they reached that decision at the time.

5.   An exceptional public interest would need to be 
demonstrated to over-ride the normally paramount 
interests of children under 16.

January 2016
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Atodiad B - Gwahoddiadau i Sesiwn Tynnu Lluniau

Dylid defnyddio'r tabl canlynol i gael arweiniad wrth wahodd Aelodau, Swyddogion a Phartneriaid i ddod i sesiwn tynnu lluniau ar gyfer y cyfryngau. 

Ein nod yw peidio â chael mwy na chwe pherson mewn llun ar gyfer y wasg/cyfryngau cymdeithasol. Dylech gofio y gall gwahodd partïon ychwanegol heb gael 
cytundeb y tîm Marchnata a'r Cyfryngau ymlaen llaw achosi embaras. Gweler yr adran 'Ffotograffiaeth a Ffilmio' o'r Protocol ynghylch y Wasg a'r Cyfryngau i 
gael arweiniad pellach.

Dylid rhoi gwahoddiadau i'r canlynol, yn ôl blaenoriaeth

Blaenoriaeth 1af / 2il flaenoriaeth / 3edd flaenoriaeth / 4edd flaenoriaeth

Digwyddiad mawr Agoriadau/lansiadau 
swyddogol

Torri'r dywarchen/lansio 
datblygiad neu brosiect

Digwyddiad lleol

Arweinydd 1 1 1
Aelod(au) Perthnasol o'r Bwrdd Gweithredol 
(hyd at 2, gan gynnwys yr arweinydd)

1 1 1 1

Cadeirydd 1 1 1
Is-gadeirydd 2 2 2
Aelod(au) Perthnasol o'r Ward 1 1 1
Prif Weithredwr 1 1 1
Cyfarwyddwr/Cyfarwyddwyr Perthnasol 2 2 2
Pennaeth/Penaethiaid Gwasanaeth Perthnasol 3 3 3
Rheolwr Gwasanaeth/Uwch-swyddog 4 4 4
Partner neu gynrychiolydd/cynrychiolwyr 
prosiect (hyd at 2)

1 1 1 1

Nodiadau esboniadol

Digwyddiadau mawr - er enghraifft, cynulleidfa fawr, diddordeb ledled y sir/cenedlaethol 
Agoriadau/lansiadau swyddogol - er enghraifft, agor ysgol neu adeilad a chyfleuster newydd
Torri'r dywarchen/lansio datblygiad neu brosiect - er enghraifft, dechrau gwaith ar ysgolion/adeiladau newydd, lansio prosiectau bach
Digwyddiadau lleol - er enghraifft, seremonïau codi baner, diwrnodau agored, diddordeb lleol, digwyddiadau cymunedol a gefnogir gan CSC
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Atodiad C - Gwahoddiadau i Ddigwyddiadau

Dylid defnyddio'r tabl canlynol i gael arweiniad wrth wahodd Aelodau, Swyddogion a Phartneriaid i ddod i agoriad swyddogol. 

Gweler adran 'Digwyddiadau' a 'Ffotograffiaeth a Ffilmio' o'r Protocol ynghylch y Wasg a'r Cyfryngau i gael arweiniad pellach ynghylch gwahoddiad neu sesiwn 
tynnu lluniau.

Digwyddiad mawr Agoriadau/lansiadau 
swyddogol

Torri'r 
dywarchen/lansio 

datblygiad neu 
brosiect

Digwyddiad lleol

Arweinydd x x x
Aelod(au) Perthnasol o'r Bwrdd Gweithredol) x x x x
Cadeirydd neu Is-gadeirydd x x x
Cydymaith neu Gydymaith Is-gadeirydd x x x
Arweinydd yr Wrthblaid x x x
Prif Weithredwr x x x
Cyfarwyddwr/Cyfarwyddwyr Perthnasol x x x
Pennaeth/Penaethiaid Gwasanaeth neu 
Reolwr Gwasanaeth Perthnasol

x x x x

Cynrychiolydd/Cynrychiolwyr Partner x x x

Nodiadau esboniadol

Digwyddiadau mawr - er enghraifft, cynulleidfa fawr, diddordeb ledled y sir/cenedlaethol 
Agoriadau/lansiadau swyddogol - er enghraifft, agor ysgol neu adeilad a chyfleuster newydd
Torri'r dywarchen/lansio datblygiad neu brosiect - er enghraifft, dechrau gwaith ar ysgolion/adeiladau newydd, lansio prosiectau bach
Digwyddiadau lleol - er enghraifft, seremonïau codi baner, diwrnodau agored, diddordeb lleol, digwyddiadau cymunedol a gefnogir gan CSCT
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Cyngor Sir 
10 Mawrth 2020 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol (drafft)   
 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

 Cytuno ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol (Drafft), yn barod i'w weithredu o 1 Ebrill 
2020.

 Cytuno ar yr Amcanion Cydraddoldeb Strategol (Drafft) a camau nesaf o ddatblygu 
cynllun gweithredu manwl i danategu'r Amcanion hynny.

Y Rhesymau: 
 Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn dwyn ynghyd ac yn disodli'r ddeddfwriaeth flaenorol 

ac yn symleiddio / cryfhau'r gyfraith, gan ei gwneud hi'n haws i bobl ddeall a 
chydymffurfio â hi. Daeth y rhan fwyaf o'r Ddeddf i rym ar 1 Hydref 2010.

 Cyflwynwyd Dyletswyddau Penodol ar gyfer Cyrff Cyhoeddus yng Nghymru ac mae 
datblygu Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn un o'r dyletswyddau hynny. Dyma fydd 
trydydd cynllun y Cyngor ers cyflwyno'r Ddeddf.

YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL SY'N GYFRIFOL AM Y PORTFFOLIO:- Y Cyng.  Cefin 
Campbell
Y Gyfarwyddiaeth: Prif 
Weithredwr

Enw Pennaeth y Gwasanaeth:
Noelwyn Daniel

Awdur yr Adroddiad:
Llinos Evans

Swyddi:
Pennaeth TGCh a Pholisi 
Corfforaethol 

Swyddog Polisi a Phartneriaeth

Rhifau ffôn:
01267 246270 
01267 224914 

Cyfeiriadau E-bost:
NDaniel@sirgar.gov.uk 
LlinEvans@sirgar.gov.uk 
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County Council 
10 March 2020 

(Draft) Strategic Equality Plan 2020-24
The Equality Act 2010 includes a new Public Sector Duty, replacing the separate duties on 
race, disability and gender equality. The General Duty of the Act covers the following 
protected characteristics: 

 Age
 Disability
 Gender reassignment
 Marriage and civil partnership
 Pregnancy and maternity
 Race
 Religion or belief
 Sex
 Sexual orientation.

The aim of the general duty is to ensure that public authorities and those carrying out a public 
function consider how they can positively contribute to a fairer society through advancing 
equality and good relations in their day-to-day activities. The Duty is compatible with the 
requirements of the Well-being of Future Generations Act, with ‘equality’ and ‘cohesion’ 
featuring strongly as two of the seven well-being goals. 

As a public sector organisation listed under the Equality Act 2010, we have a responsibility 
under the General Duty to have due regard to the need to:

 Eliminate unlawful discrimination, harassment and victimisation and other conduct 
prohibited by the Act.

 Advance equality of opportunity between people who share a protected characteristic 
and those who do not.

 Foster good relations between people who share a protected characteristic and those 
who do not.

The (draft) Carmarthenshire County Council Strategic Equality Plan 2020-24 has been 
prepared to outline how the Council will meet its duties under the Equality Act 2010 and the 
Specific Duties for Wales and builds on the Council’s previous plans. We are required to 
publish our new plan before 1 April 2020. 

Based on the information available and initial feedback from the consultation (as explained 
below) this draft strategy includes four draft objectives that the Council will work towards and 
report on annually:

1. Being a leading employer
2. The needs and rights of people with Protected Characteristics shape the design of 

services 
3. Safe and Cohesive communities that are resilient, fair and equal 
4. Improving access to our services and access to our environment.

DETAILED REPORT ATTACHED? YES – Draft Strategic Equality Plan 2020-24
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IMPLICATIONS
I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads 
of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report :

Signed:      Noelwyn Daniel                                                              Head of ICT & Corporate Policy                            
Policy, Crime 
& Disorder 
and 
Equalities

Legal Finance ICT Risk 
Management 
Issues 

Staffing 
Implications

Physical 
Assets  

YES YES YES NONE NONE NONE NONE 

1. Policy, Crime & Disorder and Equalities

Carmarthenshire County Council is a listed body under the Equality Act 2010 and must comply 
with the General Duty. 

2. Legal  
Non-compliance with the Act could lead to legal challenge. We must be able to evidence that 
we have shown due regard to the General Duty. 

3. Staffing Implications 
People Management play an integral role in the Strategic Equality Plan and its implementation. 
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CONSULTATIONS
I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are 
as detailed below

Signed:   Noelwyn Daniel                                            Head of ICT & Corporate Policy                                                 

4.Relevant Partners  
To develop the equality objectives, we have engaged with our residents, engaged with our 
workforce and used relevant information. This information includes Equality and Human Rights 
Commission (EHRC) research reports, Welsh Government reports and policies and 
Carmarthenshire County Council policies.

Public services in Mid and West Wales joined  together to ask the public their views on 
equalities. This included a survey and engagement events during May-June 2019. The survey 
gathered views on how people from different backgrounds experience six major areas of life, 
based on the ‘Is Wales Fairer 2018?’ domains  of: 

 Education
 Work
 Living Standards
 Health
 Justice and Personal Security
 Participation.

The partnership included Ceredigion County Council, Carmarthenshire County Council, 
Pembrokeshire County Council, Powys County Council, Dyfed Powys Police, the Police and 
Crime Commissioner, Hywel Dda University Health Board, Powys Teaching Health Board, Mid 
and West Wales Fire and Rescue Service, Brecon Beacons National Park and Pembrokeshire 
Coast National Park.

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information
List of Background Papers used in the preparation of this report: 

 Detailed consultation reports for the Dyfed Powys region and specifically 
Carmarthenshire 

 Is Wales Fairer 2018? 

Available through Llinos Evans
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Strategic Equality Plan 

Carmarthenshire County Council 

 2020-2024 
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Carmarthenshire County Council 

Our commitment 

This Strategic Equality Plan sets out the principles of our commitment to equality and 
diversity and outlines how we intend to fulfil our responsibilities as an employer, a service 
provider and as a community leader.  

We are committed to treating our staff, and the people of Carmarthenshire, fairly. We will 
make sure that we do not discriminate against people because of their age, disability, ethnic 
origin, nationality, religion, belief or non-belief, social class, gender, sexual orientation, 
gender reassignment, marital or civil partnership status, responsibility for dependents or for 
any other unfair reason.

We are committed to ensuring the delivery of excellent public services to everyone living, 
working, studying and visiting Carmarthenshire. 

This Plan outlines how we will promote equality and diversity from 2020 until 2024, some of 
the practical steps we will be taking to put our commitments into practice and how we will 
monitor our performance and the effectiveness of this Strategic Plan.

How to contact us: 
Comments and suggestions as to how the council can improve and best perform as an equal 
opportunities’ organisation can be submitted at any time to the: 

Policy & Partnership Team 
Carmarthenshire County Council
County Hall
Carmarthen 
SA31 1JP 

equalities@carmarthenshire.gov.uk

Accessible formats 
If you would like this publication in an alternative format and/or language, please contact us. 
All publications are also available to download and order in a variety of formats from our 
website.

Tudalen 84



3

Understanding our duties
The Strategic Equality Plan has been developed so that we can set out how we aim to meet 
our commitment to equality and the legal obligations of the Equality Act 2010. 

Within the Equality Act 2010, public bodies have an additional responsibility to meet the 
Public Sector Equality Duty, as outlined below: 

Public Sector Equality Duty 

The General Duty 

When making decisions and delivering services, we must have due regard to: 

 Eliminating discrimination, harassment, victimisation and any other conduct that is 
prohibited under the Act 

 Advancing equality of opportunity between persons who share a relevant protected 
characteristic and persons who do not share it 

 Fostering good relations between persons who share a relevant protected 
characteristic and persons who do not share it. 

When thinking about how to advance equality of opportunity between persons who share a 
relevant protected characteristic and those who do not, we also need to: 

 Remove or minimise disadvantages suffered by persons who share a relevant 
protected characteristic and are connected to that characteristic 

 Meet the needs of persons who share a relevant protected characteristic that are 
different from the needs of the person who do not share it 

 Encourage persons who share a relevant protected characteristic to participate in 
public life or in any other activity in which participation by such persons is 
disproportionately low.

The Specific Duties 

The Equality Act provides a power to make regulations imposing duties on public bodies to 
support better performance of the General Duty; these are the Specific Duties for Wales. 
The Specific Duties underpin the General Duty and have been developed around four main 
principles: 

1. Use of evidence 
2. Consultation and involvement 
3. Transparency 
4. Leadership
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The Welsh Government published regulations that introduced the Specific Duties for Wales 
in March 2011, which set out the actions Carmarthenshire County Council must take to 
comply: 

 Setting Equality Objectives and publishing a Strategic Equality Plan 
 Ensuring that we engage with people who have an interest in how the Council’s 

decisions affect them 
 Collecting and publishing information relevant to compliance with the General Duty 
 Carrying out Equality Impact Assessments and publishing the results if there is a 

substantial impact identified 
 Publish employment monitoring information annually 
 Promote knowledge and understanding of the General Duty amongst our employees 

and use our staff appraisal procedures to identify and address the training needs of 
our employees 

 Set a gender pay equality objective where a gender pay difference is identified 
 Consider including conditions relevant to the General Duty in our procurement 

processes. 

Who is protected under the Equality Act 2010? 

Everyone is protected under the Equality Act; however, the General and Specific Public 
Sector Duties refer to Protected Characteristics. These are: 

 Age 
 Disability 
 Gender reassignment 
 Marriage and Civil Partnership 
 Pregnancy and Maternity 
 Race
 Religion or Belief 
 Sex 
 Sexual Orientation

Welsh language 

In Carmarthenshire, there is also a need to have regard to the Welsh Language. Although 
this falls under a separate legislative framework, namely the Welsh Language Measure 
(Wales) 2011, there is a considerable tie-in between the council’s wider approach to 
equalities and diversity and the commitment the council has towards the Welsh Language – 
and especially the need to ensure that people can use the language of their choice (Welsh or 
English) when dealing with the council. The requirements to Assess for Impact in relation to 
the characteristics identified in the Equality Act 2010, applies equally to the Welsh Language. 

Further information on the Welsh language Standards can be found on the council’s website 
or through the Welsh language Commissioner.
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The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015  
The Well-being of Future Generations Act gives us the ambition, permission and legal 
obligation to improve our social, cultural, environmental and economic well-being.

The Well-being of Future Generations Act requires public bodies in Wales to think about the 
long-term impact of their decisions, to work better with people, communities and each 
other, and to prevent persistent problems such as poverty, health inequalities and climate 
change. Carmarthenshire County Council is committed to imbedding the Well-being of 
Future Generations Act into all its service delivery and activities. 

The Wellbeing of Future Generations (Wales) Act 
2015 and the Wellbeing Goals of ‘a more equal 
Wales,’ ‘a Wales of cohesive communities’ and ‘a 
Wales of vibrant culture and thriving Welsh 
language’ are an integral part of our Strategic 
Equality Plan. As part of our work, we have 
considered the ‘A More Equal Wales’ and a ‘Wales 
of Cohesive Communities’ journey checkers, as 
published by the Future Generations Commissioner 
for Wales and will continue to consider our role as 
an Enabler whilst action planning.  
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Developing and setting our Strategic Equality Objectives 

To develop the equality objectives, we have engaged with our residents, engaged with our 
workforce and used relevant information. This information includes Equality and Human 
Rights Commission (EHRC) research reports, Welsh Government reports and policies and 
Carmarthenshire County Council policies. 

1. Equality and Human Rights Commission’s ‘Is Wales Fairer 2018?’ 

In October 2018, the Equality and Human Rights Commission (EHRC) published ‘Is Wales 
Fairer 2018?’, a comprehensive review of how Wales is performing on equality and human 
rights. The report provides valuable data and evidence that will support the efforts of all 
public bodies to reduce inequality across Wales. The evidence points to five significant 
findings: 

 Steps in the right direction have taken place
 Socio-economic disadvantage exists
 Disabled people are falling further behind
 Challenges to women’s safety and career progression exist
 Race inequality persists.

To see the report please click here.

The challenges identified in the report have been set out taking a thematic approach, as 
follows: 

 Education
 Work
 Living Standards
 Health
 Justice and Personal Security
 Participation.

2. Strategic Equality Plan Survey – Mid and West Wales Collaboration

Public services in Mid and West Wales joined together to ask the public their views on 
equalities. This included a survey and engagement events. The survey gathered views on 
how people from different backgrounds experience six major areas of life, based on the ‘Is 
Wales Fairer 2018?’ domains, as listed above. 

The partnership included Ceredigion County Council, Carmarthenshire County Council, 
Pembrokeshire County Council, Powys County Council, Dyfed Powys Police, the Police and 
Crime Commissioner, Hywel Dda University Health Board, Powys Teaching Health Board, Mid 
and West Wales Fire and Rescue Service, Brecon Beacons National Park and Pembrokeshire 
Coast National Park.
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3. Local and National policies and guidance 

Corporate Strategy 2018-2023
The 2018-2023 strategy sets out the direction for the local authority over the next five years, 
incorporating our improvement and well-being objectives as defined by legislation. It also 
includes the Executive Board’s key projects and programmes for the next five years, through 
the ‘Moving Forward in Carmarthenshire’ plan.

The strategy outlines the council’s vision for the future in 15 well-being objectives under 
four key themes – to support residents to start well, live well and age well in a healthy, safe 
and prosperous environment.

A variety of services will be provided to meet these aims, each delivered in line with the 
council’s Core Values, which underpin and guide the way that we work, the way we improve 
and the way we make decisions in our community.

Social Services and Well-being (Wales) Act 2015 
The Social Services and Well-being (Wales) Act came into force on 6 April 2016 and provides 
the statutory framework to deliver the Welsh Government’s commitment to transform 
social services in Wales to improve the well-being of people who need care and support and 
carers who need support. 
The Act sets out a definition of well-being for people who need care and support and enacts 
the principle that everyone has the right to be heard as an individual to shape the decisions 
that affect them and to have day to day control of their lives. 

Action on Disability: The Right to Independent Living 
The Welsh Government’s Framework for Action on Independent Living was first published in 
2013 and set out actions to promote an inclusive and enabling society. During 2019, the 
framework has been revised and republished with a clear aim to support people with a wide 
range of impairments, including those who have physical or sensory impairments, learning 
difficulties or are mental health service users which, in interaction with various barriers, may 
hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. 
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Carmarthenshire County Council’s Equality Objectives
Taking the above evidence into account and weighing up with any other relevant 
information we have set the following equality objectives for 2020-24 for Carmarthenshire 
County Council:

1. Being a leading employer

2. The needs and rights of people with Protected Characteristics shape the design of 
services 

3. Safe and Cohesive communities that are resilient, fair and equal 

4. Improving access to our services and access to our environment.

The above equality objectives are based on the needs and issues raised during engagement 
and consultation and ‘Is Wales Fairer 2018?’. We have also considered the Strategic 
Objectives as set by the Welsh Government and how we are able to contribute to those 
objectives.

We have not taken the approach of setting an objective for each characteristic but have set 
objectives based on the needs and issues that people with protected characteristics face. 
Where a specific protected characteristic is particularly disadvantaged we have recorded this 
in the background information for each objective. We have also included specific action in 
our action plan to address disproportionate or specific disadvantages faced by individual 
protected characteristics.
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Objective 1: Being a leading employer

To be a leading employer, with key workplace policies and opportunities to influence. 
Ensuring that our Elected Members and staff take responsibility for equality and diversity 
and are aware of equality needs. 

EHRC Domain:
Employment, Health  

National Well-
being Goals: 

Healthier, Equal  

Ways of Working:
Prevention, 

Collaboration,  
Involvement  

Feedback from the Mid and West Wales Equality Survey 2019 shows that a person’s 
protected characteristic is perceived to profoundly impact their experiences of work. The 
top four groups related in the survey as having worse experiences of work than the 
population were: 

 Disabled people 
 Older people 
 Pregnant or recently given birth 
 Transgender people. 

Younger people, BME, LGB and Females were also identified as having generally a worse 
experience of employment in comparison to the population. 

The key findings from ‘Is Wales Fairer 2018?’ note that Disabled people’s employment rate 
is less than half that of non-disabled people. Seven out of ten mothers have had a negative 
or discriminatory experience during pregnancy, maternity or when returning to work. The 
report also finds that apprenticeships remain strongly segregated with under-representation 
from ethnic minorities and disabled people.

As an initial step, we will take action to: 

 Promote our commitment to the Disability Confident Employer scheme and act to 
improve how we recruit, retain and develop disabled people

 Continue to close and monitor pay differences and continue to publish an annual 
Workforce Pay Gap report 

 Improve our workforce equality information and Welsh language skills data from 
current and new staff 

 Mainstream Equality and Diversity in our Learning & Development opportunities 
 Ensure that staff involved in recruitment and management receive effective training 

around unconscious bias 
 Continue to support and promote our staff Well-being through various initiatives 

such as the ‘Time to Change’ pledge 
 Review existing policies (e.g. adoption, maternity, paternity and parental leave) to 

ensure that they use gender neutral language throughout  
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 Promote and monitor our workplace policies, such as Flexible Working, Equality and 
Diversity and Behavioural Standards 

 Promote and enact our membership with the Stonewall Diversity Champions 
programme 

 Develop Transgender guidance to support our employees and managers in 
understanding the experience and process of transitioning and the potential barriers 
that may inhibit a trans person in reaching their potential in the workplace

 Promote key workplace messages based on the Carmarthenshire Equalities and 
Diversity Calendar 

 Support the EHRC pledge ‘Working Forward’ which supports pregnant women and 
new parents 

 Introduce a diversity mentoring scheme to enable staff from under-represented 
groups to reach their full potential. 

 

We will continually review our action plan to ensure we make progress against this 
objective. 
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Objective 2: The needs and rights of people with Protected 
Characteristics shape the design of services 

Fostering equality of opportunity and outcomes for all. By adopting an approach based on 
removing barriers which prevent people fulfilling their potential, we will create better 
policies and services for all. 

EHRC Domain:
Participation, 

Education  

National Well-
being Goals: 

Healthier, Equal, 
Cohesive 

Ways of Working:
Long term, Prevention, 

Integration, Collaboration, 
Involvement  

Feedback from the Mid and West Wales Equality Survey 2019 confirms that people’s 
experiences of influencing decisions vary according to their demographic group. The three 
top groups are as follows: 

 Younger people 
 Disabled people 
 Black and Minority Ethnic people 

Only people who are male or people who can speak Welsh were perceived to have a better 
experience. 

‘Is Wales Fairer 2018?’ confirms that Women remain to be under-represented among local 
election candidates and in public appointments. There is limited data on the representation 
of disabled people and people from ethnic minorities. 

As an initial step, we will take action to: 

 Ensure that ‘due regard’ is given to all Protected Groups through our Integrated 
Assessment process and that support / challenge is provided on key managerial and 
policy-based decisions 

 Ensure that our Elected Members have the best possible evidence and information, 
on which to base their decisions 

 Consider the Socio-Economic Duty for Wales and its implementation across all 
departments (The socio-economic duty is a duty on public authorities to address the 
inequality that arises from socio-economic disadvantage, and to place this objective 
at the core of their policies and programmes) 

 Strengthen our relationship with Protected Groups through forums such as Equality 
Carmarthenshire, the Carmarthenshire Disability Partnership and the 50+ Forum

 Enable the Carmarthenshire Disability Coalition to influence policy decisions and key 
developments, in partnership with other public sector bodies 

 Encourage and support age-friendly communities
 Encourage and support Dementia friendly communities 
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 Review and develop our Engagement Policy to establish a range of engagement 
methods 

 Support County Youth Council/Youth Forum structures to be as inclusive as possible 
and informed by and linked to their local democratic structures

 Identify and address any gaps in the groups / forums of young people engaged for 
consultation and engagement to ensure they are fully inclusive

 Create and implement a new Children and Young Peoples Participation & Children’s 
Rights Strategy to ensure the Council delivers on its statutory and moral obligations 
for ensuring children and young people have their say on decisions that affect them

 Revisit and review the 2015 Children’s Rights Promise that set out a clear 
commitment to children’s rights 

 Adopt the National Standards for Children and Young People’s Participation and 
work with 5 services to complete National Standards Self- Assessments. 

We will continually review our action plan to ensure we make progress against this 
objective. 

Tudalen 94



13

Objective 3: Safe and Cohesive communities that are resilient, fair 
and equal 

To foster good relations between those who share a protected characteristic and those 
who do not by building cohesive communities and tackling prejudice. Working in 
partnership to ensure that victims who experience abuse, harassment, hate crime or 
bullying have access to advice and support. 

EHRC Domain: 
Justice & Personal 

Security, Education 

National Well-
being Goals: 

Resilient, Cohesive, 
Equal  

Ways of Working: 
Prevention, 
Integration, 
Involvement 

Getting on Together in a community

Feedback from the Mid and West Wales Equality Survey 2019 consider four demographic 
groups to have markedly worse experiences of ‘Getting on Together in a community’, which 
are: 

 Disabled people 
 Transgender people 
 Black and Minority Ethnic people 
 Lesbian, Gay and Bisexual people. 

Welsh speakers were believed to have the best experiences of getting on well together in a 
community with the other protected characteristics perceived to have a broadly neutral 
experience within this domain. 

The key findings from ‘Is Wales Fairer 2018?’ note that loneliness, isolation and a reduced 
sense of belonging are significant issues facing older people, disabled people, carers, new 
parents, BME people and Lesbian, Gay or Bisexual people. 

Crime 

Feedback from the Mid and West Wales Equality Survey 2019 consider four demographic 
groups to have a significantly worse experience of crime in comparison to the population as 
a whole: 

 Black and Minority Ethnic people 
 Disabled people 
 Transgender people 
 Lesbian, Gay and Bisexual people.  

Overall, it was noted that all demographic groups are seen to have worse experiences of 
crime in comparison to the population as a whole. 
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‘Is Wales Fairer 2018?’ confirms that the number of recorded hate crimes has increased 
across all recorded protected characteristics in Wales, particularly for disability hate crimes. 
Of the 61 reported hate crimes in Carmarthenshire from April to July 2019, 49 were in 
relation to a persons Race, five in relation to Sexual Orientation, four in relation to Disability 
and three noted as ‘other’ reasons. 

There has been a sharp increase in the number of sexual and domestic violence offences 
reported to, and recorded by, the police since 2015.

As an initial step, we will take action to: 

 Implement the Community Cohesion National Delivery Plan
 Continue to raise awareness of hate crime and to signpost potential victims to report 

and support services
 Monitor and respond to community tensions relating to the Brexit process
 Signpost EU citizens living in Carmarthenshire to the Home Office EU Settlement 

Scheme and provide the appropriate level of local authority support
 Implement the Carmarthenshire Equality and Diversity Calendar and review the focus 

on an annual basis. Examples will include Black History Month, Hate Crime 
Awareness Week, the International Day Against Homophobia, Transphobia and 
Biphobia and White Ribbon Day 

 Implement and promote the ‘Every Learner Matters’ strategy, to promote equity, 
Well-being, Inclusion and Excellence in our learning communities 

 Support Carmarthenshire Schools to develop and monitor their Strategic Equality 
Plans and Objectives 

 Support Carmarthenshire Schools to monitor and address Identity Based Bullying. 

We will continually review our action plan to ensure we make progress against this 
objective. 
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Objective 4: Improving access to our services and access to our 
environment

To ensure fair and equal access to services by ensuring that people with Protected 
Characteristics are treated with dignity and respect and meeting their needs where they 
are different to the needs of other people. 

As part of this Objective, we will consider feedback in relation to the domains of Access to 
Care and Support, Housing, Access to Transport, Leisure and access to the Coast and 
Countryside and Access to information and digital services. 

EHRC Domain: 
Participation, 

Living Standards, 
Health

National Well-
being Goals: 

Resilient, Healthier, 
Equal

Ways of Working: 
Long-term, Prevention, 

Integration, 
Involvement

Worst experiences of… 
1 2 3

Care and support Disabled people Older people Younger people 

Housing Younger people Disabled people Single people 

Access to Transport Disabled people Older people Pregnant women / 
recently given birth 

Leisure and access to Coast & 
Countryside 

Disabled people Older people Pregnant women / 
recently given birth 

Access to information and digital 
services 

Older people Disabled people Black and Minority 
Ethnic people 

‘Is Wales Fairer 2018?’ concludes that the lack of accessibility of the rail network in Wales, 
and a reduction in bus services in rural areas, creates barriers to social and economic 
participation for households without cars, for older people in rural areas, and for disabled 
people. The report also highlights that with increasing digitisation of services and 
communication, being older, a disabled person, having no qualifications, or living in social 
housing remain risk factors for digital exclusion, although personal internet use is improving 
among older people. 

There continues to be areas of digital exclusion, particularly in rural areas of Wales. These 
connectivity issues have also been highlighted through the ‘Moving Rural Carmarthenshire 
Forward’ report, as approved in September 2019 by Carmarthenshire County Council. 

Ensuring that digital services are accessible is required by the Equality Act 2010 in many 
situations because a failure to do so will amount to unlawful discrimination.

Tudalen 97



16

As an initial step, we will take action to: 

 Work within the ethos of the Social Services and Well-being Act to ensure that 
people have received the right information and advice when needed 

 Work with individuals and organisations from the sensory loss community to embed 
the All Wales Standards for Accessible Communication and information 

 Revise the ‘Getting your message across’ guide to staff 
 Identify a consistent approach to diversity monitoring of service users and citizens 
 Work with key stakeholders to ensure inclusive design principles for all new premises 

and developments. 

We will continually review our action plan to ensure we make progress against this 
objective. 

Next Steps

During the first year of implementation, the Policy and Partnership Team will work closely 
with departments, stakeholders and our communities to prepare a detailed action plan. The 
actions will be monitored and updated through our Annual Report. 
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Appendix 1: About Carmarthenshire

According to the 2011 Census, the population of Carmarthenshire was 183,777 persons. This 
represents a numerical increase of 10,935 persons and a percentage increase of 6.3% since 
the last Census was undertaken in 2001. In comparison, the population of Wales increased 
by 5.5% over the 10-year period, while the total increase for England and Wales was slightly 
higher at 7.8%, confirming that Carmarthenshire’s growth pattern is fairly consistent with 
the England and Wales average. 

Carmarthenshire has a population density of 0.8 persons per hectare, which is lower than 17 
of the 22 Unitary Authorities in Wales. The most densely populated settlements in 
Carmarthenshire are, in descending order, Tyshia, Lliedi, Bigyn and Pontamman. 
Carmarthenshire’s International Labour Organisation (ILO) unemployment rate – which 
comprises individuals who are unemployed and actively seeking work – was 3.1% in the year 
ending June 2019, the lowest rate since 2006 and lower than the Wales average of 4.2%. 
However, over the trend period (June 2008 – June 2018), the number of persons in 
Carmarthenshire who may be classified as ‘long term unemployed’ (those in receipt of Job 
Seekers Allowance for a duration exceeding 6 months) has risen by 25.1%, (265 persons). 

Population change in Carmarthenshire mirrors patterns of growth observed throughout 
Wales for all but one age group. This anomaly is present in the 0-15 age group, where an 
almost two percent decrease in children aged 0 to 15 years between 2001 and 2011 in 
Carmarthenshire contrasts with a 1.3% increase on a national scale over the same period. 
Excluding a minimal increase of 9.4% in the 0-4 age group in Carmarthenshire since the last 
Census, the county’s young population, specifically those aged between 5 and 14 years, has 
experienced a 7.1% reduction. In contrast, Carmarthenshire’s young adult population (18-
24) has risen significantly. The 2011 Census records a 20.3% increase in this age category 
which, for the most part, may be accredited to the developments in the higher education 
sector (Coleg Sir Gâr & Trinity Saint David). 

The most dramatic increase was observed amongst the older age groups, in particular those 
aged between 60 – 74 years and 85 years and over, where increases of 24.1% and 32.4% 
respectively were reported. Both increases were above the Wales average of 21.2% (60 – 74 
years) and 27.7% (85 years and over) and reinforce the model of an ageing population, 
whereby a greater number of Carmarthenshire residents are concentrated in older age 
groups above pensionable age.
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If we could shrink Carmarthenshire’s population into a village of approximately 
100 people, with all the existing human ratios remaining the same, there would 
be:

(INFOGRAPHIC) 

 49 Males and 51 Females (2011 Census)
 18 children aged under 16 (2011 Census)
 61 people of working age (2011 Census)
 21 people of pensionable age (2011 Census)
 44 people able to speak Welsh (2011 Census)
 98 people from a white background and 2 from a non-white background (2011 Census)
 6 – 9 people would be Lesbian, Gay or Bisexual (Stonewall Cymru)
 14 people with a limiting long-term illness (2011 Census)
 13 people would be providing unpaid care (2011 Census)
 2 of the working age population with a disability (DWP Stats November 2018)
 62 people who were Christian, 1 person would be of other religion and 29 would have no 

religion (8 would prefer not to state their religion) (2011 Census)
 13 households would be earning less than £10,000 per year and 5 households would be 

earning over £80,000 per year (CACI Paycheck 2018)
 18 people from the total population claiming key Department of Work and Pension benefits 

(DWP Stats November 2018)
 18 lone parent households (2011 Census)

When we consider our County from such a compressed perspective, the need for acceptance, 
respect, understanding and knowledge of equality and diversity issues becomes apparent.

Tudalen 100



BWRDD GWEITHREDOL

Dydd Llun, 24 Chwefror 2020

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd E. Dole (Cadeirydd)

Y Cynghorwyr: 
G. Davies, H.A.L. Evans, L.D. Evans, P.M. Hughes, P. Hughes-Griffiths, D.M. Jenkins 
and L.M. Stephens

Hefyd yn bresennol:
Y Cynghorwyr: D.M. Cundy, R. James, K. Lloyd and K. Madge

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:
W. Walters, Prif Weithredwr
J. Morgan, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedau
C. Moore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol
Mrs R. Mullen, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd
L.R. Jones, Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith
P.R. Thomas, Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad)
J. Morgan, Pennaeth Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel
A. Bowen, Arweinydd Buddsodi yn ein Tai
S. Davies, Pennaeth Mynediad i Addysg
D. Hockenhull, Rheolwr y y Cyfryngau a Marchnata
L Morris, Uwch Swyddog Y Wasg
L. Jenkins, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd
E. Bryer, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

Siambr, Neuadd Y Sir - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP. - 10.00  - 11.15 yb

Cyn dechrau'r cyfarfod, estynnodd y Bwrdd Gweithredol ei gydymdeimlad i bawb oedd 
wedi cael eu heffeithio gan y stormydd diweddar.  

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr C.A.Campbell a J. 
Tremlett.

2. DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

Y Cynghorydd / 
Swyddog

Rhif y Cofnod Y Math o Fuddiant

Y Cynghorydd Emlyn 
Dole

12 – Polisi Cyflogau 
Athrawon Enghreifftiol 
2019-20

Merch-yng-nghyfraith 
yn athrawes

Y Cynghorydd L. Evans 12 – Polisi Cyflogau 
Athrawon Enghreifftiol 
2019-20

Ei merch yn athrawes

Y Cynghorydd Peter 
Hughes Griffiths

12 – Polisi Cyflogau 
Athrawon Enghreifftiol 
2019-20

Ei ferch yn athrawes
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W. Walters (Prif 
Weithredwr)

12 – Polisi Cyflogau 
Athrawon Enghreifftiol 
2019-20

Brawd yn athro 
cyflenwi

3. LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y BWRDD 
GWEITHREDOL A GYNHALWYD AR Y 3YDD CHWEFROR 2020

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi bod cofnodion cyfarfod y Bwrdd 
Gweithredol a gynhaliwyd ar 3 Chwefror 2020 yn gofnod cywir.

4. CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN YR AELODAU

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau â rhybudd wedi cael eu cyflwyno 
gan yr Aelodau.

5. CWESTIYNAU A RHYBYDD GAN Y CYHOEDD

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau wedi dod i law gan y cyhoedd.

6. STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2020/21 I 2022/23

Bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad a oedd yn dwyn ynghyd y cynigion 
diweddaraf ynghylch Cyllideb Refeniw 2019/2020 ac yn darparu'r ffigurau 
mynegiannol ar gyfer blynyddoedd ariannol 2021/2022 a 2022/2023. Hefyd roedd 
yr adroddiad yn crynhoi'r sefyllfa ddiweddaraf o ran y gyllideb gan roi diweddariad 
ynghylch dilysu'r gyllideb, y gwasgfeydd o ran gwariant, setliad terfynol 
Llywodraeth Cymru, a'r ymatebion i'r ymgynghoriad ynghylch y gyllideb. 

Amlinellwyd i'r Bwrdd gan yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau nifer o 
ffactorau sy'n dylanwadu ar y gyllideb, gan gynnwys y ffaith na fyddai'r setliad 
terfynol gan Lywodraeth Cymru yn dod i law tan 25 Chwefror 2020.  Roedd y 
wybodaeth ddiweddaraf am grantiau a thybiaethau wedi darparu arian ychwanegol 
o gymharu â'r gyllideb dros dro y cytunwyd arni ar 6 Ionawr 2020.

Dywedodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau fod manylion llawn y 
setliad dros dro yn yr adroddiad; roedd y cyllid ar gyfer Llywodraeth Leol ar sail 
Cymru gyfan wedi cynyddu 4.3%, gyda Sir Gaerfyrddin yn derbyn 4.4%.  Roedd 
hyn yn adlewyrchu'r gydnabyddiaeth o'r lefel ddigynsail o bwysau ariannol sy'n 
wynebu Awdurdodau Lleol.  Er gwaethaf y cynnydd mewn cyllid, roedd angen 
gwneud arbedion o hyd. 

Wrth ystyried y byddai setliad terfynol Llywodraeth Cymru yn dod i law ar 25 
Chwefror 2020, gofynnwyd yn yr adroddiad i roi awdurdod i Gyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Corfforaethol ar y cyd â'r Arweinydd, y Prif Weithredwr a'r Aelod o'r 
Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau i wneud unrhyw addasiadau angenrheidiol i 
Strategaeth y Gyllideb cyn cyfarfod y Cyngor Sir ar 3 Mawrth 2020. 

Dywedwyd wrth y Bwrdd Gweithredol bod yr adroddiad wedi cael ei addasu'n 
briodol wrth i'r wybodaeth ddod i law. Ac eithrio costau pensiynau athrawon, roedd 
cyfanswm y dilysiad yn ychwanegu tua £11.8m at y gyllideb. Roedd yr adroddiad 
yn tynnu sylw at y lefel uchel o ansicrwydd ynghylch cyflogau, ond roedd y gyllideb 
wedi caniatáu ar gyfer cynnydd o 2.75% bob blwyddyn. Fodd bynnag, nodwyd nad 
oedd y cynnig cyflog yn berthnasol i athrawon, a oedd yn destun trefniant cyflog 
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cenedlaethol ar wahân. Pennwyd dyfarniad mis Medi 2019 ar 2.75% a thybiwyd y 
lefel hon ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod, ond cydnabuwyd bod hyn yn risg 
allweddol o ran y gyllideb. 

Dywedodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau wrth y Bwrdd 
Gweithredol fod £311k  wedi'i ychwanegu at y gyllideb ysgolion, gan arwain at 
gynnydd cyffredinol yng nghyllidebau dirprwyedig ysgolion o £10.1m, roedd hyn yn 
dangos cefnogaeth sylweddol i ysgolion ac yn darparu'r un lefel o ran gwariant â'r 
flwyddyn bresennol. 

Cyfeiriwyd at amserlen fer y gyllideb, er gwaethaf hyn, roedd y broses ymgynghori 
wedi bod yn llwyddiannus, gyda dros 2,000 o ymatebion wedi dod i law. Roedd yr 
ymgynghoriad wedi caniatáu cyfnod ar gyfer dadlau ar y gyllideb a chafwyd 
adborth sylweddol. Gan ystyried canlyniad yr ymgynghoriad a'r addasiad i'r 
gyllideb, cafodd y cynigion canlynol eu tynnu yn ôl:

 Cau Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Hendy-gwyn ar Daf.
 Cau toiledau cyhoeddus.
 Gostyngiad yng nghyllideb y Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid.
 Cynyddu taliadau mynwentydd.

Yn ogystal, byddai'r costau cynyddol arfaethedig mewn perthynas â 
gwasanaethau hamdden bellach yn cael eu bodloni drwy gynnydd yn y defnydd, 
ac ni fyddai angen cynyddu prisiau. 

Dywedodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau y dylid gohirio'r 
arbedion effeithlonrwydd arfaethedig ar y gyllideb ADY i flwyddyn 3 ynghyd â'r ffi 
weinyddol arfaethedig ar gyfer lleoliadau preswyl sydd wedi'u hariannu eu hunain.  
Cynigiodd hefyd, oherwydd pwysau ar y gwasanaeth, y dylid sicrhau'r canlynol:

 £128k - Grant Gweithlu Gofal Cymdeithasol - dylid darparu hwn i 
Wasanaethau Cymdeithasol

 £140k tuag at gyllidebau priffyrdd i wella ffyrdd a chapasiti.
 £140k yn cael ei ddirprwyo i'r Cyfarwyddwr Addysg i flaenoriaethu yn unol 

â'r gofynion adrannol. 

Cynigiwyd i'r Bwrdd Gweithredol y dylid gweithredu cynnydd o 4.89% yn y Dreth 
Gyngor er mwyn gallu cyflawni'r Strategaeth.

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ARGYMELL I'R CYNGOR:-

6.1 bod Strategaeth y Gyllideb 2020/21 yn cael ei 
chymeradwyo. 

6.2 bod y Dreth Gyngor Band D am 2019/20 i’w gosod ar 
£1,255.17 (cynnydd o 4.89% ar gyfer 2019-2020).

6.3 bod y dyraniad o £560k o gyllid cylchol a oedd ar gael yn 
cael ei ddyrannu, fel y manylir uchod.

6.4 bod y Cynllun Ariannol Tymor Canolig amodol yn cael ei 
gymeradwyo yn sylfaen i gynllunio ar gyfer y blynyddoedd 
sydd i ddod.

6.5 bod awdurdod yn cael ei ddirprwyo i Gyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Corfforaethol, mewn ymgynghoriad â'r Prif 

Tudalen 103



Weithredwr, yr Arweinydd a'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol 
dros Adnoddau, i wneud unrhyw newidiadau angenrheidiol 
o ganlyniad i setliad terfynol Llywodraeth Cymru sydd fod 
dod i law ar 25 Chwefror 2020. 

7. RHAGLEN GYFALAF PUM MLYNEDD 2020/21 I 2024/25

Bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad a oedd yn dwyn ynghyd y cynigion 
diweddaraf am Raglen Gyfalaf Bum Mlynedd (Cronfa'r Cyngor) 2020/2021 hyd at 
2024/2025. Roedd yr adroddiad yn cymryd i ystyriaeth yr ymgynghoriad a 
gynhaliwyd a'r goblygiadau refeniw oedd yn deillio o'r rhaglen gyfalaf.

Nododd y Bwrdd mai £106.393m oedd gwariant gros arfaethedig y rhaglen gyfalaf 
am 2020/21. Y bwriad oedd i'r Cyngor Sir gyllido £57.563m o'r rhaglen drwy 
ddefnyddio benthyciadau, derbyniadau cyfalaf, arian wrth gefn a'r grant cyfalaf 
cyffredinol a bod y £48.830m oedd yn weddill yn dod o ffynonellau allanol.

Dywedwyd wrth y Bwrdd y rhagwelid y byddai'r rhaglen gyfalaf yn cael ei chyllido'n 
llawn dros y cyfnod o bum mlynedd o 2020/21 hyd at 2024/2025.

Nododd y Bwrdd Gweithredol fod y rhaglen yn cynnwys gwariant arfaethedig ar 
brosiectau Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Abertawe y byddai'r awdurdod yn 
benthyca yn eu herbyn, gyda'r cyllid yn cael ei ddychwelyd o Lywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU dros gyfnod o 15 mlynedd (o 2018/19).

Dywedodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau wrth y Bwrdd fod y 
rhaglen gyfalaf arfaethedig yn rhagweld gwariant o bron i £255m dros y pum 
mlynedd a bod y rhaglen yn gwneud y gorau posibl o'r cyfleoedd ariannu ac yn 
gwneud y mwyaf o'r cyllid sydd ar gael o ffynonellau allanol.

Dywedwyd wrth y Bwrdd Gweithredol nad oedd Llywodraeth Cymru wedi darparu 
unrhyw ragamcanion mewn perthynas â'r cyllid cyfalaf cyffredinol y tu hwnt i 
2020/21 a bod y rhaglen, o ganlyniad i hyn, yn seiliedig ar y ffaith y byddai 
benthyciadau â chymorth a grantiau cyffredinol yn parhau ar yr un lefel â 2020/21.

Cadarnhaodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau fod buddsoddiad 
wedi'i wneud yn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, Priffyrdd, Adfywio a Thai.  Yn y 
Gwasanaethau Cymunedol, roedd y rhaglen gyfalaf yn buddsoddi mewn 
gwasanaethau hamdden a diwylliannol gan gynnwys £1.9m i Oriel Myrddin, £650k 
i Ganolfan Hamdden Caerfyrddin a'r cymorth parhaus ar gyfer tai yn y sector 
preifat yn 2024/25 ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i Bobl Anabl.

Dywedwyd wrth y Bwrdd Gweithredol y byddai cymorth yn parhau ar gyfer gwella 
priffyrdd, cynnal a chadw pontydd, a chynlluniau diogelwch ffyrdd yn 2024/25. 
Byddai cyllid ar gyfer cynnal a chadw priffyrdd yn cael ei gryfhau yn 2020/21 drwy'r 
Grant Adnewyddu Ffyrdd a ddarperir gan Lywodraeth Cymru. 

Dywedodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau y bu'n bosibl gwneud 
ymrwymiadau ychwanegol ar draws ystadau'r Cyngor gyda darpariaeth o £2.5m ar 
gyfer gwaith hanfodol i Neuadd y Sir, £500k ar gyfer gwaith yn Nhŷ Elwyn a £3.9 
m tuag at gynnal a chadw parhaus ar draws yr ystâd yn 2020/24. Byddai arian 
newydd yn cael ei ddarparu ar gyfer mentrau Carbon Sero-net ar draws yr ystâd. 
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Yn ogystal, byddai £2.7m o arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru yn cael ei 
ddefnyddio i gynnal a chadw adeiladau ysgolion.  Roedd £4m wedi gynnwys ar 
gyfer ailddatblygu Neuadd y Farchnad, Llandeilo a £850k ar gyfer y buddsoddiad 
parhaus yn Ystâd Ddiwydiannol Glanaman.  Roedd £500k wedi'i ddyrannu hefyd 
tuag at y camau gweithredu gofynnol yn dilyn yr Argyfwng Hinsawdd a gafodd ei 
ddatgan yn 2019/20.

Gofynnodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau i'r Bwrdd Gweithredol 
nodi'r manylion cynhwysfawr a nodwyd yn Atodiad B yr adroddiad, ynghyd â'r 
rhestr o flaenoriaethau wrth gefn.

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ARGYMELL I'R CYNGOR

7.1 bod y cyllid a'r Rhaglen Gyfalaf Bum Mlynedd, fel y'u nodwyd yn 
Atodiad B yr adroddiad, gyda 2021/22 yn gyllideb bendant a 
chyllidebau 2021/22 i 2024/25 yn gyllidebau amhendant/dangosol 
yn cael eu cymeradwyo

7.2 bod y rhaglen yn cael ei hadolygu oni lwyddir i gael y cyllid 
disgwyliedig gan gyrff allanol neu'r Cyngor Sir

7.3 bod y Strategaeth Gyfalaf, fel y manylir arni yn Atodiad C, yn cael 
ei chymeradwyo

7.4 bod awdurdod yn cael ei ddirprwyo i Gyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Corfforaethol, mewn ymgynghoriad â'r Prif 
Weithredwr, yr Arweinydd a'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Adnoddau, wneud unrhyw newidiadau angenrheidiol o ganlyniad 
i setliad terfynol Llywodraeth Cymru ar 25 Chwefror 2020.

8. CYFRIF CYLLIDEB REFENIW TAI 2020/21 - 2022/23 A LEFELAU RHENTI TAI 
2020/21

Bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad a baratowyd gan Gyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Corfforaethol, ar y cyd â swyddogion o'r Adran Cymunedau a oedd 
yn dod ynghyd â'r cynigion diweddaraf ar gyfer Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf y 
Cyfrif Refeniw Tai am 2020/21 i 2022/23. Nodwyd bod yr adroddiad wedi cael ei 
ystyried a'i gymeradwyo gan y Pwyllgor Craffu – Cymunedau yn ei gyfarfod ar 5 
Chwefror 2020, fel rhan o'r broses ymgynghori ynghylch y gyllideb.

Roedd yr adroddiad wedi cael ei baratoi gan adlewyrchu'r cynigion diweddaraf a 
oedd yn rhan o Gynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai, sef y prif gyfrwng cynllunio 
ariannol ar gyfer darparu Safon Tai Sir Gaerfyrddin a Mwy (STSG+) ar gyfer y 
dyfodol. Nodwyd bod y buddsoddiad arfaethedig yn y cynllun busnes presennol 
wedi cyflawni Safon Tai Sir Gaerfyrddin erbyn 2015 (i'r cartrefi hynny lle'r oedd 
tenantiaid wedi cytuno i gael y gwaith wedi'i wneud), wedi darparu'r buddsoddiad i 
gynnal Safon Tai Sir Gaerfyrddin a Mwy, ac wedi parhau i fuddsoddi yn 
Ymrwymiad i Dai Fforddiadwy'r Cyngor.

Dywedodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau fod buddsoddiad 
cyfalaf o oddeutu £230m wedi darparu Safon Tai Sir Gaerfyrddin ar gyfer 
tenantiaid a gwariwyd £49m arall ar gynnal Safon Tai Sir Gaerfyrddin a Mwy ar 
gyfer eiddo a thenantiaid.  Dros y 3 mlynedd nesaf rhagwelwyd y byddai tua £49m 
yn cael ei wario ar gynnal a gwella ein stoc tai.
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Atgoffwyd y Bwrdd Gweithredol ei fod yn ofynnol ers 2015 i'r Awdurdod 
fabwysiadu Polisi Cysoni Rhent Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, sef bod y 
cynnydd arfaethedig mewn rhent yn cael ei ragnodi gan ganllawiau Lywodraeth 
Cymru, a thrwy hynny, ddarparu dosbarthiad mwy teg o ran rhenti ar gyfer 
tenantiaid y sector cymdeithasol.  Daeth y polisi hwn i ben yn 2018/19 a 
chyflwynwyd polisi interim am flwyddyn ar gyfer 2019/20, gan Lywodraeth Cymru, 
ac erbyn hyn mae'r Llywodraeth wedi cyflwyno polisi newydd i'w weithredu yn 
2020/21.  Roedd y polisi interim hwnnw'n caniatáu i Awdurdodau Lleol o fewn eu 
band rhent targed gynyddu rhent yn ôl CPI +1% yn unig. Roedd hefyd yn caniatáu 
i lefel y rhent i denantiaid unigol gynyddu hyd at £2 yn ychwanegol ar ben y CPI + 
1% ar gyfer cysoni rhenti, ar yr amod na fyddai cyfanswm yr incwm rhent a 
fyddai'n cael ei gasglu gan y landlord cymdeithasol yn fwy na CPI + 1%.

Byddai'r polisi newydd yn gymwys am 5 mlynedd o 2020/21 ac roedd yn cynnwys 
meini prawf ychwanegol ynghylch bodlonrwydd tenantiaid, safonau o ran gofod, 
lleihau achosion o droi allan ac effeithlonrwydd ynni.  Roedd hefyd yn nodi'r angen 
i ddatgarboneiddio'r stoc tai cymdeithasol, a fyddai'n fuddsoddiad sylweddol i 
awdurdodau.

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ARGYMELL I'R CYNGOR:-

8.1 bod y rhent tai cyfartalog yn cael ei gynyddu yn unol â Pholisi 
Rhenti Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru h.y. :-

a) bod cynnydd o 2.53% yn cael ei wneud i renti eiddo sydd 
ar y targed

b) bod cynnydd o 2.53% yn cael ei wneud i'r rhenti hynny 
sydd yn is na'r rhent targed a'u bod yn cael eu cynyddu 
£1 yr wythnos ar y mwyaf

c) bydd y rhenti hynny sy'n uwch na'r targed yn cael eu 
rhewi hyd nes eu bod yn unol â'r targed

d) gan gynhyrchu cynnydd yn y rhenti tai cyngor o 2.7% 
neu £2.36 ar gyfartaledd  

8.2 gweithredu'r cynnydd mwyaf posibl o £1.00 ar gyfer rhenti sy'n 
is na'r rhenti targed, hyd nes y cyrhaeddir y rhenti targed.

8.3 cadw rhent garejis yn £9.00 yr wythnos a sylfeini garejis yn 
£2.25 yr wythnos.

8.4 rhoi'r polisi ynghylch taliadau am wasanaethau ar waith er 
mwyn sicrhau bod y tenantiaid a oedd yn cael gwasanaethau 
penodol yn talu am y gwasanaethau hynny.

8.5 cynyddu'r taliadau am ddefnyddio gwaith trin carthffosiaeth y 
Cyngor, yn unol â'r cynnydd mewn rhenti.

8.6 cymeradwyo Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2020/21 
(cyllidebau amhendant yw rhai 2022/22 a 22/23D), fel y nodwyd 
yn Atodiad B.

8.7 bod y Rhaglen Gyfalaf arfaethedig a'r cyllido perthnasol ar 
gyfer 2020/21, a'r gwariant mynegiannol a bennwyd ar gyfer y 
blynyddoedd 2021/22 i 2022/2023, fel y'u nodwyd yn Atodiad A, 
yn cael eu cymeradwyo.

9. SAFON TAI SIR GAERFYRDDIN A MWY (STSG+) CYNLLUN BUSNES 2020-23

Bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried Cynllun Busnes Safon Tai Sir Gaerfyrddin a 
Mwy 2020-2023, a phrif bwrpas y cynllun oedd:
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 Egluro'r weledigaeth a'r manylion ynglŷn â chynnal a gwella Safon Tai Sir 
Gaerfyrddin a Mwy dros y tair blynedd nesaf, a beth y mae hyn yn ei olygu 
i'r tenantiaid

 Nodi ein bwriad i ddatblygu safon newydd ar gyfer Sir Gaerfyrddin drwy 
barhau i symud tuag at dai carbon niwtral, rhai presennol a rhai newydd, 
gan sicrhau bod cadwyn gyflenwi, swyddi a chyfleoedd hyfforddi newydd yn 
cael eu darparu

 Cadarnhau'r proffil ariannol, yn seiliedig ar y rhagdybiaethau presennol, ar 
gyfer cyflawni Safon Tai Sir Gaerfyrddin a Mwy dros y tair blynedd ariannol 
nesaf

 Llunio cynllun busnes ar gyfer y cais blynyddol i Lywodraeth Cymru am 
Lwfans Atgyweiriadau Mawr (MRA) ar gyfer 2020/21, sy’n cyfateb i £6.1m.

Roedd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai wedi tynnu sylw at y ffaith bod yr 
adroddiad yn manylu ar y bwriad i weithio gyda phartneriaid i ddatblygu safon 
newydd yn Sir Gaerfyrddin drwy barhau i symud tuag at gartrefi carbon niwtral, 
rhai presennol a rhai newydd.  Gyda chymorth Prifysgol Caerdydd, roedd yr 
Awdurdod wedi bod yn gweithio ar ôl-osod amrywiaeth o dechnolegau carbon isel 
gan gynnwys cyflenwadau ynni adnewyddadwy, storio ynni a thechnolegau 
lleihau'r galw am ynni.  Roedd offer monitro wedi'i osod a byddai'r canlyniadau'n 
cael eu dadansoddi o ran cost, manteision i denantiaid a pha mor hawdd yw 
defnyddio'r offer. 

Dywedwyd wrth y Bwrdd Gweithredol bod bron i £49m wedi'i neilltuo i gynnal 
Safon Tai Sir Gaerfyrddin a Mwy ar gyfer tenantiaid presennol dros y 3 blynedd 
nesaf er mwyn galluogi tenantiaid i elwa ar gartrefi sy'n garbon isel ac sy'n rhatach 
i'w rhedeg.

Cadarnhaodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai fod yr Awdurdod ar fin 
cyflawni ei addewid i ddarparu 1,000 o dai fforddiadwy ychwanegol erbyn 2021. 
Cyflawnwyd hyn drwy brynu tai ar y farchnad agored, ailddefnyddio eiddo gwag 
unwaith eto ac adeiladu cartrefi newydd.  Mae dros 60 o aelwydydd wedi cael eu 
tai drwy'r Gofrestr Tai Hygyrch gan sicrhau bod y tai'n diwallu eu hanghenion tai 
penodol. 

Dywedodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai, er bod llawer wedi'i gyflawni, 
roedd yn cydnabod bod mwy i'w wneud o hyd ond roedd yr Awdurdod yn barod i 
wynebu'r heriau. Yn y cynllun a gafodd ei gyhoeddi nodwyd bwriad yr Awdurdod i 
ddatblygu rhaglen adeiladu newydd ar gyfer Cartrefi Croeso er mwyn sicrhau 
cynifer â phosibl o dai, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.  Roedd y gwaith i 
adeiladu cartrefi Cyngor newydd yn Dylan eisoes wedi dechrau gyda bron i £52m 
ar gael i'w wario dros y tair blynedd nesaf ar adeiladu mwy o dai Cyngor a byddai 
hyn yn cyd-fynd â'r rhaglen fuddsoddi tai ehangach.  Byddai hyn yn galluogi'r 
Awdurdod i ganolbwyntio ar y datblygiad arfaethedig yn ward Tŷ-isa, y Pentref 
Llesiant, Canol Trefi a threfi gwledig. 

Dywedwyd wrth y Bwrdd Gweithredol bod yr Awdurdod yn ymwybodol bod 
cyflwyno Credyd Cynhwysol wedi golygu her i denantiaid o ran rheoli eu cyllidebau 
misol, ond roedd y cynllun gweithredu a roddwyd ar waith gan yr Awdurdod wedi 
lleihau'r effaith gymaint â phosibl ar eu cyfer. 
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Dywedodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai fod hyn yn gyfnod cyffrous a 
hefyd yn gyfnod o ansicrwydd i denantiaid, ond roedd yr Awdurdod wedi gallu 
cadw'r cynnydd mewn rhent ar gyfer 2020/21 ar gyfartaledd o 2.7% ac ni ddylid 
dibrisio'r cyflawniad hwn.  Yn ystod y flwyddyn nesaf, byddai angen i'r Awdurdod 
sicrhau eglurder gan Lywodraeth Cymru ynghylch blaenoriaethau ariannol y 
dyfodol o ran cynnal y safonau presennol, cyflwyno safonau newydd i gefnogi'r 
agenda datgarboneiddio ac adeiladu tai fforddiadwy i'r rhai mewn angen.  

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ARGYMELL I'R CYNGOR:-

9.1 bod gweledigaeth uchelgeisiol Safon Tai Sir Gaerfyrddin a Mwy, 
ynghyd â'r rhaglen gyflawni ac ariannol dros y tair blynedd nesaf, 
yn cael eu cadarnhau.

9.2 cadarnhau bod Cynllun Busnes 2020/23 yn cael ei gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru.

9.3 nodi'r bwriad i ddatblygu safon newydd ar gyfer Sir Gaerfyrddin 
drwy barhau i symud tuag at dai carbon niwtral, rhai presennol a 
rhai newydd, gan sicrhau bod cadwyn gyflenwi, swyddi a 
chyfleoedd hyfforddi newydd yn cael eu darparu.

10. POLISI RHEOLI'R TRYSORLYS A STRATEGAETH  2020-21

Atgoffwyd y Bwrdd Gweithredol fod y Cyngor, yn unol â gofynion Côd Ymarfer 
diwygiedig CIPFA ynghylch Rheoli'r Trysorlys, wedi cytuno i gynnal Polisi Rheoli'r 
Trysorlys a oedd yn manylu ar bolisïau ac amcanion gweithgareddau'r Awdurdod o 
ran Rheoli'r Trysorlys, a hefyd i gymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys yn 
flynyddol cyn dechrau'r flwyddyn ariannol yr oedd yn ymwneud â hi. Yn ogystal, 
dan ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2003, roedd yn ofynnol i'r Cyngor 
gymeradwyo Dangosyddion Rheoli'r Trysorlys ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Yn unol â'r gofynion uchod, rhoddodd y Bwrdd Gweithredol ystyriaeth i Bolisi a 
Strategaeth y Cyngor ynghylch Rheoli'r Trysorlys ar gyfer blwyddyn ariannol 
2020/21 cyn eu rhoi gerbron y Cyngor yn ffurfiol ar gyfer eu mabwysiadu. 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ARGYMELL I'R CYNGOR:-

10.1 bod Polisi a Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2020-21 a'r 
argymhellion a nodwyd ynddynt yn cael eu cymeradwyo.

10.2 bod Dangosyddion Rheoli'r Trysorlys, y Dangosyddion 
Darbodaeth, y  Datganiad ynghylch y Ddarpariaeth Isafswm 
Refeniw a'r argymhellion yn cael eu cymeradwyo.

11. CYFRADDAU BUSNES - CYNLLUN RHYDDHAD ARDRETHI'R STRYD FAWR 
2020/21

Bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried Ardrethi Busnes - Cynllun Rhyddhad Ardrethi'r 
Stryd Fawr a Manwerthu 2020/21, gyda'r bwriad o ystyried mabwysiadu cynllun 
rhyddhad ardrethi sy'n cael ei ddarparu i awdurdodau bilio gan Lywodraeth Cymru 
ar gyfer 2020/21.

Roedd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau wedi atgoffa'r Bwrdd 
Gweithredol bod yr ailbrisiad ardrethi annomestig cenedlaethol wedi dod i rym ar 1 
Ebrill 2017, gan arwain at rai ardaloedd yn elwa ar ostyngiadau mewn gwerthoedd 
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ardrethol, megis canol tref Llanelli a threthdalwyr eraill yn gweld cynnydd 
sylweddol.  Cyhoeddwyd Cynllun Rhyddhad Trosiannol gan Lywodraeth Cymru i 
liniaru effaith a chyfyngu ar unrhyw gynnydd ar gyfer trethdalwyr mewn safleoedd 
bach drwy gyflwyno'r cynnydd fesul cam dros 3 blynedd ariannol.  Daeth y Cynllun 
Rhyddhad Trosiannol i ben eleni. 

Dywedodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau fod Llywodraeth 
Cymru, yn 2017, wedi cyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi pellach gyda'r nod o 
helpu'r sector manwerthu a lletygarwch.  Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi 
mabwysiadu'r cynllun hwn ar gyfer 2017/18, 2018/19 a 2019/20.  Nid oedd y 
cynllun hwn wedi'i gyfyngu i ganol trefi er bod eiddo mewn parciau manwerthu ac 
ystadau diwydiannol y tu allan i drefi wedi'u heithrio yn ogystal â busnesau yn y 
sector gwasanaethau. Roedd y cynllun hwn wedi'i anelu'n benodol at fusnesau a 
manwerthwyr ar y stryd fawr megis siopau, tafarndai, bwytai a chaffis.

Roedd Llywodraeth Cymru wedi penderfynu ymestyn y cynllun i 2020-21, gyda'r 
nod o ddarparu cymorth ar gyfer busnesau adwerthu cymwys drwy gynnig 
disgownt o hyd at £2,500 ar y bil ardrethi annomestig fesul eiddo, a hynny i 
adwerthwyr mewn safleoedd sydd â gwerth ardrethol rhwng £6,001 a £50,000 yn 
ystod blwyddyn ariannol 2020-21.

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fabwysiadu Cynllun Rhyddhad Ardrethi y 
Stryd Fawr a Manwerthu 2020/21.

12. MODEL POLISI CYFLOGAU ATHRAWON 2019/20

[Noder: Roedd y Cynghorwyr E. Dole, L.D Evans a P. Hughes-Griffiths a W. 
Walters (Prif Weithredwr) wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach].

Bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried y Polisi Tâl Athrawon Enghreifftiol diwygiedig 
hwn sydd wedi cael ei ddiweddaru i gynnwys tâl mis Medi 2019 fel y nodir yn y 
Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019. Ymgynghorwyd yn 
llawn â chymdeithasau athrawon, yn rhanbarthol ac yn lleol, ynghylch y Polisi. 

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd wrth y Bwrdd Gweithredol fod yn rhaid i bob ysgol 
bennu polisi cyflog sydd hefyd yn nodi'r gweithdrefnau achwyniadau ynghylch 
cyflog. Roedd y datganiad wedi'i ddiwygio gan grŵp Adnoddau Dynol consortiwm 
ERW ac roedd yn adlewyrchu dyfarniad cyflog 2019.  

Roedd y Dirprwy Arweinydd wedi annog bob corff llywodraethu i ymgyfarwyddo â 
chynnwys y polisi ac y byddai'r adran Adnoddau Dynol yn darparu cyngor ac 
arweiniad ar fabwysiadu'r polisi hwn pe byddai angen. 

Dywedodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant y byddai'n gofyn 
i bennaeth yr Adran Addysg anfon llythyr at bob corff llywodraethu yn tynnu sylw 
at eu cyfrifoldebau ynglŷn â'r polisi hwn. 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r Polisi Cyflogau Athrawon 
Enghreifftiol 2019/20 a'i gyflwyno i'r ysgolion er mwyn i'w Cyrff Llywodraethu 
ei fabwysiadu'n ffurfiol.

13. MODEL POLISI CYFLOGAU ATHRAWON DIGYSWLLT 2019/20
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Bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried Polisi Cyflogau Athrawon Digyswllt 
Enghreifftiol, a oedd wedi cael ei ddiweddaru i adleisio dyfarniad cyflog Medi 2019 
fel y nodir yn y Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon (Cymru) 2019.

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r Polisi Cyflogau Athrawon 
Digyswllt Enghreifftiol 2019/20 a'i gyflwyno i'r ysgolion er mwyn i'w Cyrff 
Llywodraethu ei fabwysiadu'n ffurfiol. 

14. UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD 
AMGYLCHIADAU ARBENNIG BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS 
YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972.

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd unrhyw eitemau eraill o fater brys.

________________________ __________________
CADEIRYDD DYDDIAD
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