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helpu â'r rhestr aros hirfaith am gartrefi yn Sir Gaerfyrddin”. 
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Mae hyn wedi arwain at roi stop ar y gwaith er mwyn gwneud cais 
am ganiatâd cynllunio ôl-weithredol, a’r posibilrwydd o gostau 
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7. CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I 
LAW).  

 

8. PENODI SWYDD CYFARWYDDWR ADDYSG A GWASANAETHAU 
PLANT  

17 - 32 

9. YSTRIED ARGYMHELLION Y BWRDD GWEITHREDOL O RAN Y 
MATERION CANLYNOL:-  

 

9 .1 ADRODDIAD BLYNYDDOL YNGYLCH RHEOLI'R 
TRYSORLYS A'R DANGOSYDD DARBODAETH 2015-2016 

33 - 48 

9 .2 CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL DRAFFT CYNLLUN 
DATBLYGU LLEOL SIR GAERFYRDDIN 

49 - 74 

10. DERBYN ADRODDIAD CYFARFODYDD Y BWRDD 
GWEITHREDOL A GYNHALIWYD AR Y:-  

 

10 .1 26AIN GORFFENNAF 2016 75 - 132 

10 .2 23AIN AWST 2016 133 - 134 

11. COFNODION ER GWYBODAETH (AR GAEL AR Y WEFAN)   

11 .1 PWYLLGOR CYNLLUNIO A GYNHALIWYD AR 12EG 
EBRILL, 2016; 

 

11 .2 PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD A'R 
AMGYLCHEDD A GYNHALIWYD AR 15EG EBRILL, 2016; 

 

11 .3 PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC 
IECHYD A GYNHALIWYD AR 18EG EBRILL, 2016; 

 

11 .4 PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD A'R 
AMGYLCHEDD A GYNHALIWYD AR 13EG MAI, 2016; 

 

11 .5 PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC 
IECHYD A GYNHALIWYD AR 16EG MAI, 2016; 

 

11 .6 PWYLLGOR TRWYDDEDU A GYNHALIWYD AR 19EG MAI, 
2016; 

 



11 .7 CYD GYFARFOD O'R PWYLLGORAU CRAFFU ADDYSG & 
PHLANT A GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD A 
GYNHALIWYD AR 23AIN MAI, 2016; 

 

11 .8 PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT A 
GYNHALIWYD AR 23AIN MAI, 2016; 

 

11 .9 PWYLLGOR CYNLLUNIO A GYNHALIWYD AR 26AIN MAI, 
2016; 
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MEHEFIN, 2016; 

 

11 .13 PWYLLGOR CYNLLUNIO A GYNHALIWYD AR 7FED 
MEHEFIN, 2016; 

 

11 .14 PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU A 
GYNHALIWYD AR 9FED MEHEFIN, 2016; 

 

11 .15 PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC 
IECHYD A GYNHALIWYD AR 15EG MEHEFIN, 2016; 

 

11 .16 PWYLLGOR APELAU A GYNHALIWYD AR 17EG 
MEHEFIN, 2016; 

 

11 .17 PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT A 
GYNHALIWYD AR 17EG MEHEFIN, 2016; 

 

11 .18 PWYLLGOR TRWYDDEDU A GYNHALIWYD AR 22AIN 
MEHEFIN, 2016; 

 

11 .19 PWYLLGOR CYNLLUNIO A GYNHALIWYD AR 23AIN 
MEHEFIN, 2016; 

 

11 .20 PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD A'R 
AMGYLCHEDD A GYNHALIWYD AR 24AIN MEHEFIN, 
2016; 

 

11 .21 PWYLLGOR ARCHWILIO A GYNHALIWYD AR 8FED 
GORFFENNAF, 2016; 

 

11 .22 PWYLLGOR CYNLLUNIO A GYNHALIWYD AR 21AIN 
GORFFENNAF, 2016; 

 

11 .23 PWYLLGOR TRWYDDEDU A GYNHALIWYD AR 28AIN 
GORFFENNAF, 2016; 

 

11 .24 PWYLLGOR CYNLLUNIO A GYNHALIWYD AR 2AIL AWST, 
2016; 

 

11 .25 PWYLLGOR CYNLLUNIO A GYNHALIWYD AR 18EG 
AWST, 2016. 

 

 
 
 

 



 

 
 

 

CYNGOR SIR 

 

DYDD MERCHER, 13 GORFFENNAF 2016  
 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd E. Morgan (Cadeirydd) 
 
Y Cynghorwyr 
S.M. Allen D.J.R. Bartlett T. Bowen S.M. Caiach 
C.A. Campbell J.M. Charles D.M. Cundy A. Davies 
D.B. Davies I.W. Davies J.A. Davies S.L. Davies 
T. Davies W.R.A. Davies T.T. Defis T. Devichand 
E. Dole J.S. Edmunds P.M. Edwards D.C. Evans 
H.A.L. Evans L.D. Evans W.J.W. Evans W.T. Evans 
C.P. Higgins W.G. Hopkins J.K. Howell P. Hughes-Griffiths 
P.M. Hughes I.J. Jackson A. James J.D. James 
D.M. Jenkins J.P. Jenkins A.W. Jones G.O. Jones 
H.I. Jones T.J. Jones W.J. Lemon A. Lenny 
M.J.A. Lewis K. Madge A.G. Morgan J. Owen 
P.A. Palmer D. Price D.W.H. Richards B.A.L. Roberts 
H.B. Shepardson A.D.T. Speake L.M. Stephens E.G. Thomas 
G. Thomas J. Thomas K.P. Thomas M.K. Thomas 
R. Thomas S.E. Thomas W.G. Thomas J. Tremlett 
D.E. Williams J. Williams J.E. Williams J.S. Williams 
 
Hefyd yn bresennol: 
M. James, y Prif Weithredwr  
C. Moore, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol 
J. Morgan, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol  
R. Mullen, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd 
L.R. Jones, y Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith 
R Sully, y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant  
P.R. Thomas, y Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad) 
W. Walters, y Prif Weithredwr Cynorthwyol (Adfywio a Pholisi) 
M.S. Davies, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd 
 
Y Siambr, Neuadd y Sir - 10.00am - 12.30pm 
 
1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr A.P. Cooper, M. 
Gravell, A.D. Harries, P.E.M. Jones, D.J.R. Llewellyn, S. Matthews a G.B. 
Thomas. 
 

2. DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL. 
 
Y Cynghorydd Rhif y Cofnod Y Math o Fuddiant 
D.J.R. Bartlett 
 

13 - Y Rhaglen Moderneiddio 
Addysg - Cynnig i Newid Ystod 
Oedran Ysgol Gynradd y Betws 
o 4-11 Oed i 3-11 Oed; 

Yn un o 
lywodraethwyr yr 
ysgol; 

D.J.R. Bartlett 16 - Y Polisi Dewisol ynghylch 
Ymddeol yn Gynnar a Dileu 

Llywydd Cangen Sir 
Gaerfyrddin o Undeb 

Eitem Rhif  4
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Swyddi (Athrawon); Cenedlaethol yr 
Athrawon (NUT); 

T. Bowen 
 

18 - Cofnodion y Bwrdd 
Gweithredol [Trosglwyddo 
Asedau Cymunedol];  

Aelod o Gyngor 
Gwledig Llanelli; 

D.M. Cundy  
 

13 - Y Rhaglen Moderneiddio 
Addysg - Cynnig i Newid Ystod 
Oedran Ysgol Gynradd y Bynea 
o 4-11 Oed i 3-11 Oed; 

Yn un o 
lywodraethwyr yr 
ysgol; 

D. M. Cundy 
 

18 – Cofnodion y Bwrdd 
Gweithredol [Trosglwyddo 
Asedau Cymunedol];  

Aelod o Gyngor 
Gwledig Llanelli; 

A. Davies 18 - Cofnodion y Bwrdd 
Gweithredol [Trosglwyddo 
Asedau Cymunedol]; 

Aelod o Gyngor 
Cymuned Llandybïe; 

D.B. Davies 
 

16 - Y Polisi Dewisol ynghylch 
Ymddeol yn Gynnar a Dileu 
Swyddi (Athrawon); 

Ei ferch yn 
gynorthwyydd 
dosbarth yn Ysgol 
Uwchradd y 
Frenhines Elisabeth; 

J.A. Davies 
 

16 - Y Polisi Dewisol ynghylch 
Ymddeol yn Gynnar a Dileu 
Swyddi (Athrawon); 

Ei fab yn athro; 

S.L. Davies 18 - Cofnodion y Bwrdd 
Gweithredol [Trosglwyddo 
Asedau Cymunedol]  

Aelod o Gyngor 
Gwledig Llanelli; 

T. Devichand 
 

18 - Cofnodion y Bwrdd 
Gweithredol [Trosglwyddo 
Asedau Cymunedol]  

Aelod o Gyngor 
Gwledig Llanelli a 
Chadeirydd 
Cymdeithas Les 
Dafen; 

E. Dole 18 - Cofnodion y Bwrdd 
Gweithredol [Trosglwyddo 
Asedau Cymunedol] 

Aelod o Gyngor 
Cymuned Llannon; 

J.S. Edmunds 18 - Cofnodion y Bwrdd 
Gweithredol [Trosglwyddo 
Asedau Cymunedol] 

Aelod o Gyngor Tref 
Llanelli; 

P. Edwards 
 

13 - Y Rhaglen Moderneiddio 
Addysg - Cynnig i Newid Ystod 
Oedran Ysgol Gynradd y Pwll o 
4-11 Oed i 3-11 Oed; 

Yn un o 
lywodraethwyr yr 
ysgol; 

L.D. Evans 
 

16 - Y Polisi Dewisol ynghylch 
Ymddeol yn Gynnar a Dileu 
Swyddi (Athrawon); 

Ei merch yn 
athrawes; 

P. Hughes 
Griffiths 
 

16 - Y Polisi Dewisol ynghylch 
Ymddeol yn Gynnar a Dileu 
Swyddi (Athrawon); 

Ei ferch yn athrawes; 

J.D. James 18 - Cofnodion y Bwrdd 
Gweithredol [Trosglwyddo 

Llywydd Clwb Bowlio 
Porth Tywyn; 
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Asedau Cymunedol] 

G.O. Jones 16 - Y Polisi Dewisol ynghylch 
Ymddeol yn Gynnar a Dileu 
Swyddi (Athrawon); 

Ei wraig yn athrawes; 

K. Madge 8 - Adroddiad Blynyddol 
Cyfarwyddwr Statudol y 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
ynghylch Effeithiolrwydd y 
Gwasanaethau Gofal 
Cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin 
2015/16; 

Ei ferch yn gweithio 
i'r Awdurdod a'i wraig 
yn brif nyrs yn Ysbyty 
Dyffryn Aman; 

K. Madge 18 - Cofnodion y Bwrdd 
Gweithredol [Trosglwyddo 
Asedau Cymunedol]  

Aelod o Gyngor Tref 
Cwmaman; 

A.G. Morgan 18 - Cofnodion y Bwrdd 
Gweithredol [Trosglwyddo 
Asedau Cymunedol]  

Aelod o Gyngor 
Gwledig Llanelli; 

P.A. Palmer 18 - Cofnodion y Bwrdd 
Gweithredol [Trosglwyddo 
Asedau Cymunedol] 

Cadeirydd 
Cymdeithas 
Gymunedol Peniel 

H.B. 
Shepardson 

16 - Y Polisi Dewisol ynghylch 
Ymddeol yn Gynnar a Dileu 
Swyddi (Athrawon); 

Ei ferch yn athrawes;  

L.M. Stephens 
 

9 - Y Rhaglen Moderneiddio 
Addysg - Cynnig i Newid 
Categori Iaith Ysgol Bro 
Myrddin o Fod yn Ddwyieithog 
(9A) i Fod yn Gyfrwng Cymraeg 
(Cc); 

Cynrychiolydd yr 
Awdurdod Lleol ar y 
Corff Llywodraethu; 

E.G. Thomas 
 

18 - Cofnodion y Bwrdd 
Gweithredol [Trosglwyddo 
Asedau Cymunedol] 

Aelod o Gyngor Tref 
Llandeilo; 

J. Thomas 
 
 

16 - Y Polisi Dewisol ynghylch 
Ymddeol yn Gynnar a Dileu 
Swyddi (Athrawon); 

Ei ferch yn athrawes;  

J. Thomas 
 

9 - Y Rhaglen Moderneiddio 
Addysg - Cynnig i Newid Categori 
Iaith Ysgol Bro Myrddin o Fod yn 
Ddwyieithog (9A) i Fod yn 
Gyfrwng Cymraeg (Cc); 

Ei ferch yn athrawes 
yn yr ysgol; 

W.G. Thomas 
 

18 - Cofnodion y Bwrdd 
Gweithredol [Trosglwyddo 
Asedau Cymunedol] 

Aelod o Gyngor Tref 
Llanelli. 

 
3. CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD. 

 
• Cyfeiriodd y Cadeirydd yn drist at farwolaeth y Cynghorydd Tom Theophilus 

gan gydymdeimlo â'i wraig, Mrs Anne Theophilus, ynghyd â'i feibion William 
a Geoffrey a'u teuluoedd. Rhoddwyd teyrngedau i'r Cynghorydd Tom 
Theophilus a oedd yn uchel ei barch gan ei gyd-aelodau, y staff a'r bobl yn 
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ei gymuned. Cyfeiriwyd at y modd y bu'r Cynghorydd Tom Theophilus yn 
gweithio'n ddiflino er budd ei gymuned a'i sir. Yr oedd ei wybodaeth, ei 
hynawsedd a'i gyfraniad pwyllog a chytbwys mewn cyfarfodydd yn cael eu 
gwerthfawrogi'n fawr bob amser, a byddai bwlch mawr ar ei ôl. 

Safodd aelodau'r Cyngor mewn tawelwch fel arwydd o deyrnged. 

• Aeth y Cadeirydd ati i longyfarch: 

adain Datblygu Chwaraeon y Cyngor, a gynrychiolwyd yn y cyfarfod gan 
Lisa Pudner, gan fod yr adain wedi ennill “Safon Datblygu Efydd Insport” 
gan Chwaraeon Anabledd Cymru am ei gwaith yn cynllunio ac yn darparu 
chwaraeon cynhwysol i bawb; 

 
adain Safonau Masnach y Cyngor, ynghyd â'r Cynghorydd Jim Jones, a 
oedd wedi ennill nifer o gategorïau'n ddiweddar yn Seremoni Wobrwyo MJ 
ac yng Nghynhadledd y Sefydliad Safonau Masnach Siartredig;   
 
Daniel Vaughan, Mathew Evans, Philip George a Jamie Mansel, o Glwb 
Criced Dafen, a oedd wedi'u dewis i gynrychioli Cymdeithas Griced De 
Cymru ar y daith 90 mlwyddiant i'r Iseldiroedd; 
 
disgyblion Blwyddyn 8 Ysgol Bryngwyn a oedd wedi ennill rownd derfynol 
Pencampwriaeth Athletau Ysgolion NASUWT yn Aberhonddu yn 
ddiweddar; 

 
Côr Bois y Castell, Llandeilo, yr oedd y Cynghorydd Cefin Campbell yn 
aelod ohono, a oedd wedi ennill Cystadleuaeth A4 i Gorau Meibion yn 
Eisteddod Ryngwladol Llangollen;   

 
disgyblion Ysgol Brynsierfel a oedd wedi ennill Cystadleuaeth Masnachwyr 
Ifanc Sir Gaerfyrddin; 

 
y canlynol a oedd wedi cael eu hanrhydeddu yn Rhestr Anrhydeddau Pen-
blwydd y Frenhines: 
Mr. James Brisbane, Llanelli, am ei waith ym maes Cyfraith a Threfn; 
Mr. John Ellis, Llanddarog, am ei waith gwirfoddol ac elusennol yng 
Nghymru ac yn Lesotho, De Affrica; 
Ms. Jean Haine, Llangadog, am ei gwaith dyngarol ym Madagascar. 
Mr. Nigel Owens, Mynyddcerrig, am ei gyfraniad ym maes chwaraeon; 

• Llongyfarchwyd Joe Allen a Thîm Pêl-droed Cymru ar eu llwyddiant ym 
Mhencampwriaeth Ewro 2016.  

 
4. LLOFNODI YN GOFNODION CYWIR COFNODION CYFARFODYDD Y 

CYNGOR A GYNHALIWYD AR Y DYDDIADAU CANLYNOL:- 
 
PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfodydd y Cyngor oedd wedi eu 
cynnal ar 18fed Mai, 2016 ac ar 8fed Mehefin, 2016, gan eu bod yn gywir. 
 

5. RHYBUDDION O GYNNIG 
 
5.1. RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD EMLYN 

DOLE: 
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Bu'r Cyngor yn ystyried y Rhybudd o Gynnig canlynol a gyflwynwyd gan y 
Cynghorydd Emlyn Dole:- 
 
“Rydym yn falch o fyw mewn cymdeithas amrywiol a goddefgar. Nid oes lle i 
hiliaeth, casineb at estroniaid a throseddau casineb yn ein gwlad. Mae ein Cyngor 
yn condemnio hiliaeth, casineb at estroniaid a throseddau casineb yn 
ddigamsyniol. Ni fyddwn yn caniatáu i gasineb fod yn dderbyniol. 
Byddwn yn gweithio i sicrhau bod gan gyrff a rhaglenni lleol y gefnogaeth a'r 
adnoddau sydd eu hangen arnynt i ymladd a rhwystro hiliaeth a chasineb at 
estroniaid. 
Hoffwn roi sicrwydd i bawb sy'n byw yn yr ardal hon eu bod nhw'n aelodau 
gwerthfawr o'n cymuned.”  
 
Eiliwyd y Cynnig. 
 
Cafodd cynigydd y Rhybudd o Gynnig gyfle i siarad o blaid y Cynnig a bu iddo 
amlinellu'r rhesymau dros ei gyflwyno, fel y'u nodwyd yn y Cynnig. 
 
Gwnaed nifer o ddatganiadau yn mynegi cefnogaeth i'r Cynnig ac ar ôl cynnal 
pleidlais, 
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fabwysiadu'r Cynnig. 
 
5.2. RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD JAN 

WILLIAMS: 
 
Bu'r Cyngor yn ystyried y Rhybudd o Gynnig canlynol a gyflwynwyd gan y 
Cynghorydd Jan Williams:- 
 
"Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gresynu at y cynnydd yn nifer y troseddau casineb 
sy'n cael eu cofnodi ledled y sir. Rydym ni fel Cyngor am roi sicrwydd i'n holl 
drigolion, ni waeth beth fo'u hil, eu lliw na'u cred, fod pob un ohonom yn cyfrannu 
at dwf Sir Gaerfyrddin i'r dyfodol ac felly fod pawb yn gydradd eu gwerth yn ein 
golwg ni eich cynrychiolwyr." 
 
Eiliwyd y Cynnig. 
 
Cafodd cynigydd y Rhybudd o Gynnig gyfle i siarad o blaid y Cynnig a bu iddi 
amlinellu'r rhesymau dros ei gyflwyno, fel y'u nodwyd yn y Cynnig. 
 
Gwnaed nifer o ddatganiadau yn mynegi cefnogaeth i'r Cynnig ac ar ôl cynnal 
pleidlais, 
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fabwysiadu'r Cynnig. 
 

6. CWESTIYNAU GAN YR AELODAU 
 
6.1. CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD JOHN JAMES I'R CYNGHORYDD 

DAVID JENKINS, YR IS ARWEINYDD (ADNODDAU): 
 
“Mae trigolion ledled Sir Gaerfyrddin wedi mynegi eu hanfodlonrwydd ei bod hi 
wedi cymryd cyhyd eleni i ladd gwair am y tro cyntaf ar ymylon priffyrdd y Sir. Pan 
ofynnais pam y gwnaeth gymryd cyhyd dywedwyd wrthyf fod yr oedi yn sgil 
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Gweithdrefnau Caffael y Sir a oedd yn caniatáu i gontractwyr ymgeisio am y 
contract mor hwyr â diwedd mis Mehefin. A yw'r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sy'n 
gyfrifol am Adnoddau yn cytuno â mi nad yw hyn yn ffordd ymarferol o weinyddu 
contractau tymhorol?” 
 
Ymateb y Cynghorydd David Jenkins - y Dirprwy Arweinydd [Adnoddau]: 
"Yn gyntaf oll carwn ofyn i'r Cynghorydd James a yw e'n gwybod bod dau gontract 
gwahanol ar waith ar gyfer lladd gwair ar hyd ymylon priffyrdd y Sir. Mae'r ddau 
gontract yn destun tendr cystadleuol yn flynyddol. 
Mae a wnelo'r contract cyntaf â lladd gwair ar hyd ymylon ffyrdd drwy ddefnyddio 
peiriannau torri gwair sydd ar dractorau. Ar y cyfan mae'r math hwn o ladd gwair 
yn digwydd mewn ardaloedd gwledig ac ar hyd ffyrdd cyflym, a diogelwch y ffyrdd 
yw'r prif ddiben. Fel rheol torrir ystod ryw 1 metr o led unwaith y flwyddyn, gan 
fwrw ati drachefn i dorri tyfiant lleiniau gwelededd ar gyffyrdd neu droeon lle mae'r 
tyfiant yn effeithio ar ddiogelwch y ffyrdd.  Yn y gorffennol mae'r math hwn o dorri 
ymylon ffyrdd wedi cychwyn ar ddechrau Mehefin, a gallaf ddweud i sicrwydd fod y 
contract hwn wedi'i roi, ar ôl cwblhau ymarfer tendr cystadleuol, ar 3ydd Mehefin 
2016. Felly mae hyn yn nacáu'r ensyniad yn y cwestiwn fod unrhyw oedi o ran 
cyflawni'r contract hwn i'w briodoli i oedi yng Ngweithdrefn Gaffael y Sir. 
Mae a wnelo'r ail gontract, a elwir yn gyffredinol yn Dorri Gwair Amwynder, â thorri 
gwair drwy ddefnyddio peiriant torri gwair y mae'r gyrrwr yn eistedd arno neu 
beiriannau gwthio a strimwyr, sy'n golygu bod y gwaith yn llawer mwy trylwyr. Fel 
rheol mae'r math hwn o dorri gwair yn digwydd mewn ardaloedd trefol yn y trefi a'r 
pentrefi lle mae terfyn cyflymder o 30/40mya gan amlaf, a'r prif ddiben yw cadw 
mannau'n daclus. Yr arfer cyffredinol yw torri lled ymyl y ffordd gan wneud hynny 4 
gwaith y flwyddyn. Yn arferol mae'r math hwn o dorri gwair yn cychwyn ar 
ddechrau mis Mai.  
Ymgynghorais â swyddogion yn yr Adran Briffyrdd a'r Adran Gaffael i gael gwybod 
a fu unrhyw oedi o ran rhoi'r contract, a chefais yr esboniad canlynol:- Mae'r oedi 
sydd wedi bod eleni i'w briodoli i nifer o ffactorau. Am y tro cyntaf cynhwyswyd 
ardaloedd torri gwair yng Nghaerfyrddin yn y tendr, felly roedd angen llunio 
atodlenni a chynlluniau. Hefyd adolygwyd cynlluniau'r ardaloedd amwynder 
presennol yn Llanelli, Rhydaman, a Llanymddyfri gan gadarnhau cywirdeb yr 
atodlenni er mwyn sicrhau bod ymagwedd ddiogel at dorri gwair sy'n seiliedig ar 
risgiau, a hynny ochr yn ochr ag ymarfer caffael yn unol â'r gofynion gyda golwg ar 
ddarparu arbedion effeithlonrwydd a lleihau gwastraff. Mae'n werth pwysleisio yn y 
man hwn fod gwasgfeydd sylweddol wedi bod ar gyllideb Adran y Gwasanaethau 
Technegol yn ystod y 3-4 blynedd diwethaf, a bod yr Adran dan bwysau o hyd ac 
yn gorfod gweithio'n ddiflino i lunio Cyllidebau ar Sail Blaenoriaeth er mwyn 
cydymffurfio â'r gofynion cyllidebol. O ganlyniad roedd oedi o ran rhoi gwedd 
derfynol ar ddogfennau'r tendr. Fel rheol byddai dogfennau'r tendr wedi bod ar 
gael i'w gweithredu gan yr Adain Gaffael erbyn 21/04/2016 fan bellaf, a byddai'r 
contract wedi'i roi erbyn 03/05/2016 a fyddai wedi cydymffurfio â threfn darparu'r 
gwasanaeth yn y gorffennol. Ar ôl rhoi gwedd derfynol ar ddogfennau'r tendr, 
hysbysebwyd gwahoddiad i dendro yn 'Gwerthwch i Gymru' ar 17/05/2016, gan 
bennu'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tendrau sef 31/05/2016 a'r dyddiad ar gyfer 
cloriannau'r tendrau sef 01/06/2016. Dau gontractwr yn unig oedd yn cydymffurfio 
â'r gofynion cychwynnol, a chymerwyd camau i roi'r tendr i'r cynigydd isaf. Bu 
rhagor o oedi yn sgil methiant y cynigydd llwyddiannus i gydymffurfio â'r meini 
prawf gofynnol o ran Iechyd a Diogelwch. Gan taw dim ond dau gontractwr oedd 
wedi cydymffurfio â gofynion cychwynnol y tendr, roedd ein Tîm Caffael wedi 
gorfod cysylltu â'r ail gontractwr er mwyn penderfynu ar ei addasrwydd. Unwaith 
eto roedd yn rhaid asesu cyflwyniad Iechyd a Diogelwch y contractwr. Llwyddodd 
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y contractwr i gydymffurfio â'r meini prawf angenrheidiol. Rhoddwyd y contract o'r 
diwedd ar 27/06/2016 ac unwaith eto roedd hyn wedi achosi oedi o ran y rhaglen 
torri gwair. 
Nid y Gweithdrefnau Caffael oedd wedi achosi'r oedi; yn hytrach fe'i hachoswyd yn 
sgil adolygu ein hymagwedd bresennol er mwyn cael canlyniad mwy effeithiol o 
ran y gwasanaeth a'r gost.  
Nid yw'r sefyllfa hon wedi bod yn broblem yn y gorffennol, ac nid wyf yn rhagweld 
y bydd unrhyw oedi o ran cyflwyno tendrau nac o ran cychwyn ar y gwaith y 
flwyddyn nesaf gan fod arolwg llawn a manwl o'r atodlen torri gwair wedi'i gwblhau 
bellach.  
 
Gofynnodd y Cynghorydd John James y cwestiwn atodol canlynol: 
"Beth yw barn yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau am gadw'r 
swyddogaeth cynnal a chadw tiroedd yn fewnol, a fyddai'n golygu na fyddai 
sefyllfaoedd fel yr un y cyfeiriwyd ati yn fy nghwestiwn gwreiddiol yn digwydd, ac y 
byddem, fel cyngor, yn gallu blaengynllunio ac ymateb o ran anghenion busnes ac 
o ran anghenion y gwasanaeth?"  
 
Ymateb y Cynghorydd David Jenkins - y Dirprwy Arweinydd [Adnoddau]: 
"A bod yn onest, nid wyf yn deall sut mae'r cwestiwn hwn yn dilyn eich cwestiwn 
gwreiddiol. Mae a wnelo rhai o sylwadau'r Cynghorydd James â'r swyddogaethau 
gweithredol yn hytrach na'r swyddogaethau caffael, ac mae'n amlwg os oes 
unrhyw gwynion am ansawdd y toriadau dylid codi hynny gyda'r Penaethiaid 
Gwasanaeth perthnasol ac ati neu Benaethiaid yr Adrannau. Ond mae modd 
gwella popeth - y lle mwyaf yn y byd yw'r 'lle i wella', ac os oes modd gwella 
pethau byddwn yn gwneud hynny. Ond roedd y sefyllfa hon wedi codi o ganlyniad i 
adolygiad o'r holl system torri gwair ar gyfer yr ardaloedd amwynder. Felly byddwn 
yn rhoi sylw i beth ddywedsoch chi, y Cynghorydd James, ond rydym yn y sefyllfa 
hon eleni, a'r gobaith flwyddyn nesaf yw na fyddwn yn y sefyllfa hon eto, ac y bydd 
popeth yn fwy llyfn bryd hynny."  
 
6.2. CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD JEFF EDMUNDS I'R CYNGHORYDD 

EMLYN DOLE, ARWEINYDD Y CYNGOR: 
 
“Roedd erthygl yn y Llanelli Herald ar 20 Mai 2016 wedi gwneud honiadau difrifol 
tu hwnt ynghylch y cyngor hwn. Pennawd yr adroddiad ar y dudalen flaen oedd 
'COUNCIL SCANDAL AT PEMBREY PARK' ac roedd yr erthygl hon yn honni bod 
y contract ar gyfer darparu cyfleusterau arlwyo yn y parc wedi cael ei 'drefnu', a 
bod cynllwynio wedi digwydd ynghylch terfynu cyflogaeth rhai aelodau o'r staff, 
ymhlith materion eraill. 
Mae'r rhain yn gyhuddiadau gofidus a brawychus ynghylch llygredd posibl yn yr 
Awdurdod, a'm cwestiwn i Arweinydd y Cyngor yw hyn: 
Beth yw sefyllfa bresennol y Cyngor o ran yr honiadau hyn a beth ydyn ni'n ei 
wneud yn eu cylch?”. 
 
Ymateb y Cynghorydd Emlyn Dole, yr Arweinydd: 
“Diolch ichi am eich cwestiwn. Rydych yn llygad eich lle pan ddywedwch fod 
honiadau ynghylch ymddygiad swyddog mewn perthynas â Pharc Gwledig Pen-
bre. Fel y sylweddolwch mae'n siŵr, byddai'n amhriodol imi roi sylw tra cynhelir yr 
ymchwiliadau ffurfiol gan y gallai gwneud hynny amharu ar ddilysrwydd ymchwiliad 
annibynnol.  Carwn ychwanegu y bydd ymchwiliad pendant a thrylwyr, a hynny 
drwy'r prosesau ffurfiol sydd ar gael gennym, i unrhyw honiadau ynghylch 
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camymddwyn gan unrhyw unigolyn, ac os profir bod yr honiadau'n wir ymdrinnir â'r 
mater drwy ein proses ddisgyblu."  
 
Gofynnodd y Cynghorydd Jeff Edmunds y cwestiwn atodol canlynol: 
"Gan fod gennym bolisi ynghylch datgelwyr camarfer ac ati, rwyf am ofyn beth yw'r 
sefyllfa bresennol o ran cyflogaeth yr unigolyn neu'r unigolion dan sylw gyda'r 
Cyngor hwn? 
 
Ymateb y Cynghorydd Emlyn Dole, yr Arweinydd: 
"Mae'r ateb i'r ail gwestiwn yr un fath â'r ateb i'r cwestiwn cyntaf, sef bod 
ymchwiliad ar waith ac mae'n amlwg na allaf roi ateb tra bo'r ymchwiliad ar waith." 
 

7. CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW). 
Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau wedi dod i law gan y cyhoedd. 
 

8. ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR STATUDOL Y 
GWASANAETHAU CYMDEITHASOL YNGHYLCH EFFEITHIOLRWYDD Y 
GWASANAETHAU GOFAL CYMDEITHASOL YN SIR GAERFYRDDIN YN 
2015/16. 
Rhoddwyd gwybod i'r Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn ei gyfarfod ar 20fed 
Mehefin 2016 (gweler Cofnod 14), wedi ystyried adroddiad blynyddol Cyfarwyddwr 
y Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch effeithiolrwydd y Gwasanaethau Gofal 
Cymdeithasol yn y sir. Yr oedd yr adroddiad yn manylu ar y cynnydd o ran y 
meysydd gwella oedd wedi'u clustnodi yn adroddiad y llynedd ac yn rhoi sylw i'r 
meysydd oedd i'w datblygu yn ystod y flwyddyn gyfredol. 

Cynigiwyd ac eiliwyd bod argymhelliad y Bwrdd Gweithredol yn cael ei dderbyn. 

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

“bod adroddiad blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau 
Cymdeithasol ynghylch effeithiolrwydd y Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol 
yn Sir Gaerfyrddin 2015/16 yn cael ei gymeradwyo.” 

9. Y RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG BWRIAD I NEWID CATEGORI IAITH 
YSGOL BRO MYRDDIN O DWYIEITHOG (2A) I'R GYFRWNG GYMRAEG (CC); 
Rhoddwyd gwybod i'r Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn ei gyfarfod ar 20

fed
 Mehefin 

2016 (gweler Cofnod 8), wedi ystyried yr adroddiad oedd yn amlinellu'r cynnig i newid 
categori iaith Ysgol Bro Myrddin o fod yn ddwyieithog (2A) i fod yn gyfrwng 
Cymraeg (CC). 
 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fabwysiadu'r argymhelliad canlynol gan y 
Bwrdd Gweithredol:- 
 
‘9.1 nodi'r gwrthwynebiadau ond bod y Cyngor yn camu ymlaen â'r cynnig 

i newid categori iaith Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin o fod yn 
ddwyieithog 2A i fod yn gyfrwng Cymraeg, fel y manylwyd ar hynny yn 
yr Hysbysiad Statudol, gan ddod i rym ar 1af Medi, 2016; 

 
9.2 bod y Cyngor yn lobïo Llywodraeth Cymru ac yn gofyn iddi 

symleiddio'r broses ofynnol o ran newid categori iaith ysgol, gan ei 
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gwneud hi'n haws i ysgolion symud ar hyd continwwm y Gymraeg a 
newid eu categori iaith i fod yn gyfrwng Cymraeg.’ 

 
10. Y RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG BWRIAD I NEWID YSTOD OEDRAN 

YSGOL BETWS O 4-11 I 3-11; 
Rhoddwyd gwybod i'r Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn ei gyfarfod ar 4ydd 
Gorffennaf, 2016, wedi ystyried yr adroddiad oedd yn amlinellu'r cynigion i newid 
ystod oedran Ysgol Gynradd y Betws o 4-11 oed i 3-11 oed ac wedi cymeradwyo, 
er mwyn i'r Cyngor ei ystyried, yr argymhelliad yr oeddid wedi manylu arno yn 
adroddiad y Rheolwr Moderneiddio Ysgolion.  
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fabwysiadu'r argymhelliad canlynol gan y 
Bwrdd Gweithredol:-  
 
‘bod y cynnig i newid ystod oedran Ysgol Gynradd y Betws o 4-11 oed i 3-11 
oed, fel yr oeddid wedi manylu ar hynny yn yr Hysbysiad Statudol, yn dod i 
rym ar 1af Ionawr, 2017.’  
 

11. Y RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG BWRIAD I NEWID YSTOD OEDRAN 
YSGOL Y BYNEA O 4-11 I 3-11; 
Rhoddwyd gwybod i'r Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn ei gyfarfod ar 4ydd 
Gorffennaf, 2016, wedi ystyried yr adroddiad oedd yn amlinellu'r cynigion i newid 
ystod oedran Ysgol Gynradd y Bynea o 4-11 oed i 3-11 oed ac wedi cymeradwyo, 
er mwyn i'r Cyngor ei ystyried, yr argymhelliad yr oeddid wedi manylu arno yn 
adroddiad y Rheolwr Moderneiddio Ysgolion.  
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fabwysiadu'r argymhelliad canlynol gan y 
Bwrdd Gweithredol:-  
 
‘bod y cynnig i newid ystod oedran Ysgol Gynradd y Bynea o 4-11 oed i 3-11 
oed, fel yr oeddid wedi manylu ar hynny yn yr Hysbysiad Statudol, yn dod i 
rym ar 1af Ionawr, 2017.’  
 

12. Y RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG BWRIAD I NEWID YSTOD OEDRAN 
YSGOL PEN-BRE O 4-11 I 3-11; 
Rhoddwyd gwybod i'r Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn ei gyfarfod ar 4ydd 
Gorffennaf, 2016, wedi ystyried yr adroddiad oedd yn amlinellu'r cynigion i newid 
ystod oedran Ysgol Gynradd Pen-bre o 4-11 oed i 3-11 oed ac wedi cymeradwyo, 
er mwyn i'r Cyngor ei ystyried, yr argymhelliad yr oeddid wedi manylu arno yn 
adroddiad y Rheolwr Moderneiddio Ysgolion.  
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fabwysiadu'r argymhelliad canlynol gan y 
Bwrdd Gweithredol:-  
 
‘bod y cynnig i newid ystod oedran Ysgol Gynradd Pen-bre o 4-11 oed i 3-11 
oed, fel yr oeddid wedi manylu ar hynny yn yr Hysbysiad Statudol, yn dod i 
rym ar 1af Ionawr, 2017.’  
 

13. Y RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG BWRIAD I NEWID YSTOD OEDRAN 
YSGOL GYNRADD PWLL O 4-11 I 3-11; 
Rhoddwyd gwybod i'r Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn ei gyfarfod ar 4ydd 
Gorffennaf, 2016, wedi ystyried yr adroddiad oedd yn amlinellu'r cynigion i newid 
ystod oedran Ysgol Gynradd y Pwll o 4-11 oed i 3-11 oed ac wedi cymeradwyo, er 
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mwyn i'r Cyngor ei ystyried, yr argymhelliad yr oeddid wedi manylu arno yn 
adroddiad y Rheolwr Moderneiddio Ysgolion.  
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fabwysiadu'r argymhelliad canlynol gan y 
Bwrdd Gweithredol:-  
 
‘bod y cynnig i newid ystod oedran Ysgol Gynradd y Pwll o 4-11 oed i 3-11 
oed, fel yr oeddid wedi manylu ar hynny yn yr Hysbysiad Statudol, yn dod i 
rym ar 1af Ionawr, 2017.’  
 

14. SEFYDLIADAU ANIFEILIAID - FFIOEDD TRWYDDEDU; 
Rhoddwyd gwybod i'r Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn ei gyfarfod ar 4ydd 
Gorffennaf, 2016, wedi ystyried yr adroddiad gan Reolwr y Gwasanaethau 
Safonau Masnach ynghylch ffioedd newydd arfaethedig yr Awdurdod ar gyfer 
sefydliadau anifeiliaid, yn amodol ar newid y ffioedd yn achos trwyddedau lletya yn 
y cartref, ac wedi cymeradwyo, er mwyn i'r Cyngor ei ystyried, yr argymhelliad yr 
oeddid wedi manylu arno yn adroddiad.  
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fabwysiadu'r argymhelliad canlynol gan y 
Bwrdd Gweithredol:-  
 
"cymeradwyo mabwysiadu'r ffioedd trwyddedu arfaethedig ar gyfer 
sefydliadau anifeiliaid, yn amodol ar newid y ffioedd ar gyfer lletya yn y 
cartref." 
 

15. ADRODDIAD BLYNYDDOL (2015/16) A CHYNLLUN GWELLA (2016/17) - 
DRAFFT; 
Rhoddwyd gwybod i'r Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn ei gyfarfod ar 4ydd 
Gorffennaf, 2016, wedi ystyried Adroddiad Blynyddol 2015/16 a Chynllun Gwella 
2016/17 y Cyngor, a roddai wybodaeth am wasanaethau'r Awdurdod a'u 

perfformiad, ac wedi cymeradwyo, er mwyn i'r Cyngor ei ystyried, yr argymhelliad 

yr oeddid wedi manylu arno yn adroddiad y Prif Weithredwr Cynorthwyol (Adfywio 
a Pholisi).  

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

“bod Adroddiad Blynyddol 2015/16 a Chynllun Gwella 2016/17 y Cyngor 
yn cael eu cymeradwyo.” 

 
16. POLISI DEWISOL DISWYDDO AC YMDDEOLIAD CYNNAR ATHRAWON. 

[SYLWER:  Gan eu bod wedi datgan buddiant yn y mater hwn yn gynharach, 
gadawodd y Cynghorwyr D.J.R. Bartlett, D.B. Davies, J.A. Davies, L.D. Evans, P. 
Hughes Griffiths, G.O. Jones, H. Shepardson a J. Thomas y cyfarfod cyn i'r 
Pwyllgor ystyried y mater a phenderfynu arno.] 
Rhoddwyd gwybod i'r Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn ei gyfarfod ar 4ydd 
Gorffennaf, 2016, wedi ystyried yr adroddiad am y cynnig, mewn perthynas ag 
athrawon yr oeddid yn dileu eu swyddi, i gael gwared â’r ddarpariaeth oedd yn y 
Polisi Digolledu Dewisol ynghylch Ymddeol yn Gynnar a Dileu Swyddi (Athrawon) 
ar gyfer ychwanegu tair blynedd at wasanaeth yr athrawon oedd â phum mlynedd 
neu fwy o wasanaeth pensiynadwy. Byddai gwneud hyn yn sicrhau bod baich 
ariannol yr Awdurdod o ran dileu swyddi athrawon yn llai. Yr oedd y Bwrdd wedi 
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cymeradwyo, er mwyn i'r Cyngor ei ystyried, yr argymhelliad yr oeddid wedi 
manylu arno yn adroddiad.  
 
PENDERFYNWYD mabwysiadu'r argymhelliad canlynol gan y Bwrdd 
Gweithredol:-  
 
“mabwysiadu'r fersiwn diweddaredig o'r Polisi Digolledu Dewisol ynghylch 
Ymddeol yn Gynnar a Dileu Swyddi (Athrawon).” 
 

17. CYMERADWYO NEWIDIADAU I GÔD YMDDYGIAD YR AELODAU. 
Yr oedd copi o'r Côd Ymddygiad Enghreifftiol ar gyfer aelodau etholedig ac 
aelodau cyfetholedig wedi'i ddosbarthu i'r Cyngor. Yr oedd y copi yn amlygu'r 
newidiadau o ganlyniad i Orchymyn Awdurdodau Lleol (Côd Ymddygiad 
Enghreifftiol) (Cymru) (Diwygio) 2016 a oedd wedi dod i rym ar 1af Ebrill, 2016. Yr 
oedd yn rhaid i Gôd Ymddygiad yr Aelodau, gan gynnwys y newidiadau hyn, gael 
ei gymeradwyo gan y Cyngor erbyn 26ain Gorffennaf 2016. 
 
PENDERFYNWYD cymeradwyo'r Côd Ymddygiad diwygiedig.  
 

18. DERBYN ADRODDIAD CYFARFOD Y BWRDD GWEITHREDOL A 
GYNHALIWYD AR Y 20FED MEHEFIN, 2016. 
 
PENDERFYNWYD derbyn adroddiad y cyfarfod uchod.  

 
 
 
 
 
 

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



AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA – PLEASE RECYCLE 

 

 

Y CYNGOR SIR  
28 MEDI 2016 

 
 

Penodi swydd Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau 
Plant 

 

Yr Argymhellion / Penderfyniadau allweddol sydd eu hangen: 
1. Bod y Cyngor Sir yn cymeradwyo’r Proffil Swydd a Manyleb y Person ar gyfer y swydd 

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant 
 
 
2. Bod y Cyngor Sir yn cymeradwyo’r Hysbyseb Swydd atodedig er mwyn sicrhau y gellir 

hysbysebu’r swydd hon yn gyhoeddus yn unol â gofynion Reoliadau Awdurdodau Lleol 
(Rheolau Sefydlog) (Cymru) (Diwygio) 2014.  

Rhesymau:  
 

• Er mwyn cydymffurfio â Chyfansoddiad y Cyngor, ac i gydymffurfio â diwygiadau i 
Reoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) (Diwygio) 2014, fel y mae 
wedi’i nodi yn yr adroddiad cryno amgaeëdig.   

 

 
Ymgynghorwyd â’r pwyllgor craffu perthnasol: 
Pwyllgor craffu a’r dyddiad:  

 
AMHERTHNASOL  
AMHERTHNASOL  
 

 
Angen i’r Bwrdd Gweithredol wneud penderfyniad: 
Angen i’r Cyngor wneud penderfyniad: 
 

 
AMHERTHNASOL  
OES 
 

Aelodau’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio:  

• Y Cyng. Gareth Morgans 

• Y Cyng. Mair Stephens 
Y Gyfarwyddiaeth:  
Prif Weithredwr  
 
Awdur yr Adroddiad: 
Paul Thomas 

Swydd: 
 
 
Prif Weithredwr Cynorthwyol ( Rheoli 
Pobl) 

Rhifau Ffôn / Cyfeiriadau Ebost: 
 
01267 246123 
PRThomas@sirgar.gov.uk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Eitem Rhif  8
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AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA – PLEASE RECYCLE 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

County Council 
28

th
 September 2016 

 
APPOINTMENT OF DIRECTOR OF EDUCATION & CHILDREN’S SERVICES 

 

Following receipt of the letter of resignation from Mr Robert Sully, the current Director of 

Education and Children’s Services, on the 27th July 2016, arrangements will now need to 

be in place to replace the post. 

Members of County Council will be aware, based on their previous endorsement of the 

authority’s Pay Policy Statement in February this year, that the replacement of any Chief 

officer post needs to be undertaken in full compliance with the revisions to the Local 

Authorities (Standing Orders)(Wales) (Amendment) Regulations 2014.There is a 

requirement that ‘the  relevant body’ i.e. County Council: 

“draw up a statement specifying— 

(i)the duties of the officer concerned, and 

(ii)any qualifications or qualities to be sought in the person to be appointed; 

(b)make arrangements for the post to be publicly advertised in such a way as is likely to 

bring it to the attention of persons who are qualified to apply for it; and 

(c)make arrangements for a copy of the statement mentioned in paragraph (a) to be sent 

to any person on request.” 

Furthermore, the Local Authorities (Standing Orders)(Wales) (Amendment) Regulations 

2014 stipulate that where an authority proposes to appoint a chief officer and it is proposed 

to pay the chief officer annual remuneration of £100,000 or more, the post must be publicly 

advertised. The only exception to this requirement for public advertisement where annual 

remuneration for a chief officer role was £100,000 or more would be if an appointment 

were to be made for a period of no longer than 12 months. 

 
Recommendation: 

1. That County Council endorses the enclosed job profile and Personal 
Specifications for the post of Director of Education & Children’s Services. ( 
Appendix 1) 

 
 

2. That County Council endorses the enclosed Job Advert to allow the post to 
be publicly advertised as required by the Local Authorities (Standing 
Orders)(Wales) (Amendment) Regulations 2014.             (Appendix 2) 
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AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA – PLEASE RECYCLE 

 
DETAILED REPORT ATTACHED? 

 
No, however the following documents are 
attached as appendices: 

•  Relevant Job Profiles and Personal 
Specification  

• Relevant Job Advertisements 
 

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:   Paul Thomas, Assistant Chief Executive  
 

 
Policy, 
Crime & 
Disorder and 
Equalities 
 

 
Legal 

 
Finance 

 
ICT 

 
Risk 
Management 
Issues 

 
Staffing 
Implications  

 
Physical 
Assets  

YES YES NONE NONE  YES YES  NONE  

 

 
1. Policy, Crime & Disorder and Equalities – In accordance with the Council’s 
Constitution and Policy Framework. 
  

 
2. Legal – As above, and also in accordance with the revisions to the Local Authorities 
(Standing Orders)(Wales) (Amendment) Regulations 2014 

3. Finance – This post is within the County Council approved budget. 

5. Risk Management – Failure to make provision to discharge the functions contained 
within this departmental portfolio, efficiently and effectively would place the authority at 
risk. 

 
6. Staffing Implications – In accordance with the Council’s Constitution and Policy 
Framework. 
 

 

CONSULTATIONS 

 
I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed 
below: 
 
Signed: Paul Thomas, Assistant Chief Executive ( People Management & Performance)  
 

 
1.Executive Board 
2.Opposition Spokesperson Group 
3.All political Groups 
4.Corporate Management Team 
5.Scrutiny Committee – N/A 
6.Local Member(s) – N/A 
7.Community / Town Council – N/A 
8.Relevant Partners – N/A 
9.Staff Side Representatives and other Organisations – N/A 
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AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA – PLEASE RECYCLE 

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

 
1. Local Authorities (Standing Orders)(Wales) (Amendment) Regulations 2014. 

 
Title of Document 
 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public inspection 
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 PROFFIL SWYDD 
 

TEITL Y SWYDD:  Cyfarwyddwr Addysg a 
Gwasanaethau Plant 

RHIF Y SWYDD: 001891 

YR ADRAN: 
 

Addysg a Phlant GRADD: Prif Swyddog (C.O.) 

YR IS-ADRAN / 
ADAIN:  
 

   

YN ATEBOL I: Y Prif Weithredwr YN GYFRIFOL 
AM: 

Prif Swyddog 
Addysg  
Pennaeth y 
Gwasanaethau Plant 
Pennaeth Rhaglenni 
Dysgwyr 
Pennaeth 
Effeithiolrwydd 
Ysgolion 
Rheolwr Datblygu 
Strategol 

 
SIART TREFNIADAETH: GWELER Y SIART AMGAEEDIG 
 

 

 
PRIF DDIBEN Y SWYDD: 

• Cynorthwyo'r Prif Weithredwr â'r gwaith cyffredinol o reoli'r Cyngor yn strategol er 
mwyn sicrhau y cyflawnir prif amcanion a strategaethau'r Cyngor. 
 

• Cyfrannu at reolaeth gorfforaethol y Cyngor, gan fod yn aelod o'r Tîm Rheoli 
Corfforaethol, drwy arwain ar y materion a glustnodwyd fel rhan o bortffolio 
corfforaethol y swydd.  
 

• Arwain strategaethau i hyrwyddo a chynnal safonau uchel mewn Addysg ym mhob 
lleoliad i blant a phobl ifanc, a gwella addysg a sgiliau i'r holl blant a phobl ifanc yn Sir 
Gaerfyrddin.  

 

• Sicrhau bod trefniadau clir ac effeithiol ar waith i amddiffyn plant a phobl ifanc rhag 
niwed.  

 

• Ysgwyddo'r cyfrifoldeb cyffredinol am arwain, pennu, monitro a rheoli cyllidebau ac 
adnoddau y gwahanol wasanaethau sy'n rhan o'r gyfarwyddiaeth. 
 

• Arwain a rhoi cyfarwyddyd clir i holl staff y gyfarwyddiaeth.  
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Y PRIF GYFRIFOLDEBAU: 
 

• Rhoi arweiniad a chyfeiriad strategol clir ac amlwg sy'n ysgogi gwaith tîm, a bod 
hynny yn ei dro'n arwain at lefelau uchel o ymrwymiad a darparu gwasanaethau 
ymysg rheolwyr a gweithwyr er mwyn cyflawni safonau addysgol uchel.  

 

• Bod yn ben-ymgynghorydd i'r Prif Weithredwr ac i'r Bwrdd Gweithredol ynghylch y 
prif faterion a strategaethau sy'n berthnasol i amrywiol bortffolios gwasanaeth y 
gyfarwyddiaeth, gan sicrhau bod cefnogaeth gorfforaethol a gwleidyddol iddynt er 
mwyn gofalu y ceir y deilliannau gorau posibl i ddefnyddwyr gwasanaeth.  

 

• Cyfrannu at ddatblygu a gweithredu'n effeithiol y Strategaeth Gymunedol 
Integredig, y Strategaeth Gorfforaethol, a'r Cynllun Gwella drwy weithio'n agos 
gyda'r Prif Weithredwr a'r Tîm Rheoli Corfforaethol, gan ymgynghori ag Aelodau'r 
Bwrdd Gweithredol a'r Arweinydd, er mwyn gwireddu deilliannau go iawn.  
 

• Datblygu diwylliant sy'n annog gweithio mewn partneriaeth â chyrff cyhoeddus 
eraill, yn ogystal â'r rheiny yn y sector preifat a'r sector gwirfoddol er mwyn sicrhau 
y gwneir y gorau o bob cyfle a hynny er mwyn sicrhau'r budd mwyaf i'r Cyngor ac i 
drigolion Sir Gaerfyrddin.  
 

• Hybu a meithrin diwylliant trefniadaethol y mae heriau, arloesi ac atebion creadigol 
yn rhan arferol ohono, gan gyfrannu'n gadarnhaol at enw da a delwedd y Cyngor o 
fod yn un o'r awdurdodau lleol sy'n cyrraedd y brig ac sy'n gyflogwr da, a hyrwyddo 
hynny'n flaenweithgar. 
 

• Sicrhau y darperir gwasanaethau o'r safon orau sy'n bosibl, ac yr ymgysylltir ac yr 
ymgynghorir yn llwyr â'n cwsmeriaid ynghylch darparu gwasanaethau. 
 

• Sicrhau bod gan yr Adran gynllun datblygu / gweithlu cadarn ac effeithiol sy'n 
cyfrannu at Gynllun Gweithlu Strategol y Cynllun ac sy'n galluogi'r Adran i gyflawni'r 
safonau gwasanaeth gorau posibl gan sicrhau bod yr holl staff yn cael eu datblygu'n 
unol â hynny.   

 

• Arwain y portffolio gwasanaethau ac o bryd i'w gilydd themâu a phrosiectau sy'n 
pontio gwasanaethau ar ran y Tîm Rheoli Corfforaethol.  
 

• Cyflawni rôl statudol y Cyfarwyddwr Arweiniol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc, gan 
weithredu fel hyrwyddwr strategol ar gyfer plant.  
 

• Bod yn arweinydd strategol o ran datblygu a gweithredu'r Rhaglen Moderneiddio 
Addysg yn barhaus.  
 

• Cynorthwyo'r Aelod Arweiniol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc i gyflawni ei 
gyfrifoldebau'n effeithiol.  

 

• Darparu arweiniad a gweledigaeth i'r Adran Addysg a Phlant yn ei chyfanrwydd, 
gan sicrhau bod holl weithgareddau'r adran yn integreiddio'n effeithiol, gyda golwg 
ar gyflawni ei hamcanion i wella deilliannau ar gyfer yr holl blant a phobl ifanc.  
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• Arwain y gwaith o baratoi'r Cynllun Plant a Phobl Ifanc, ar y cyd ag asiantaethau 
sy'n bartneriaid.  
 

• Cyfrannu at gydweithio a gweithio rhanbarthol pellach i sicrhau gwelliannau ac 
arbedion effeithlonrwydd wrth gynllunio a darparu gwasanaethau a swyddogaethau 
proffesiynol i bobl Sir Gaerfyrddin.  

 

• Dylanwadu a chyfrannu at ddatblygu a gweithredu'r agenda 'Trawsnewid i wneud 
cynnydd' (TIC) – sy'n berthnasol i'r Awdurdod cyfan, er mwyn i'r arloesi o ran 
datblygu a darparu gwasanaethau gynyddu bodlonrwydd y cwsmeriaid, gwaredu 
dyblygu a lleihau costau.  
 

• Cydweithio'n agos ac yn effeithiol â Chyfarwyddwr statudol y Gwasanaethau 
Cymdeithasol i sicrhau y gwneir darpariaeth ddigonol er mwyn sicrhau diogelwch a 
llesiant plant y sir.  
 

• Craffu ar berfformiad Pennaeth y Gwasanaethau Addysg, yn rhinwedd ei rôl fel y 
Prif Swyddog Addysg statudol, ac ar berfformiad Pennaeth y Gwasanaethau Plant, 
gan sicrhau eu bod yn integreiddio ac yn cydweithio'n effeithiol er mwyn cyflawni'r 
ddau brif egwyddor o ddiogelu plant a gwella deilliannau addysgol i'r holl blant a 
phobl ifanc.  

 

• Sefydlu a datblygu'n barhaus weledigaeth strategol ar gyfer gwella gwasanaethau i 
blant a phobl ifanc a grwpiau o gleientiaid eraill.  
 

• Goruchwylio perfformiad yr Adran Addysg a Phlant, gan herio cyflawniad a 
hyrwyddo arloesedd gyda golwg ar sicrhau gwelliant parhaus, yn unol â chynllunio 
busnes corfforaethol a phrosesau rheoli perfformiad.    
 

• Cydgysylltu rheolaeth ariannol, yn refeniw ac yn gyfalaf, ledled yr Adran Addysg a 
Phlant yn unol ag arferion corfforaethol sefydledig.  
 

• Hyrwyddo, datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith effeithiol a blaengar gyda 
chydweithwyr, aelodau etholedig, adrannau llywodraeth ganolog, asiantaethau sy'n 
bartneriaid, a sefydliadau eraill i hyrwyddo cynllunio a darparu gwasanaethau'n 
effeithiol i blant a phobl ifanc.  

 

GOFYNION Y SWYDD: 

Mae'r Adran Addysg a Phlant yn adran fawr ac iddi nifer o agweddau, sy'n gyfrifol am 
ddarparu ystod eang o wasanaethau cymorth a datblygu i blant, pobl ifanc, a dinasyddion 
eraill ym mhob cwr o'r sir. Hefyd mae'n gyfrifol am ddarparu ystod o wasanaethau 
cymunedol megis llyfrgelloedd i bawb yn y gymdeithas.  

Mae gan yr Adran gyfanswm o oddeutu 5,000 o aelodau o staff yn gweithio yn yr Adran yn 
ganolog ac mewn ysgolion, sy'n cynnwys (tua) 1,500 o staff adrannol, 1,700 o staff ysgol 
sy'n addysgu a 1,800 o staff ysgol nad ydynt yn addysgu. Mae gan yr Adran 27,109 o 
ddisgyblion cofrestredig ac mae'n gyfrifol am 1 Ysgol Feithrin, 101 o Ysgolion Cynradd, 12 
o Ysgolion Uwchradd, 2 o Ysgolion Arbennig a 2 o Unedau Atgyfeirio Disgyblion. Hefyd 
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mae gan yr Adran gyfrifoldeb dros 1 Canolfan Blant Integredig, 2 o Ganolfannau Seibiant, 
29 o Leoliadau Dechrau'n Deg, 3 o Ganolfannau Sgiliau Sylfaenol, 4 o Ganolfannau 
Ieuenctid, 1 Canolfan Adnoddau Addysg, 2 o Dimau Rheng Flaen y Gwasanaethau Plant, 
2 o Ganolfannau Adnoddau, 3 o lyfrgelloedd rhanbarthol ac 13 o lyfrgelloedd cangen a 
symudol.  

Mae gan yr Adran gyllideb refeniw flynyddol gros o ryw £197 miliwn, y mae tua £109 
miliwn ohoni yn cael ei ddirprwyo i ysgolion, a rhaglen gyfalaf flynyddol o hyd at £19 
miliwn, y mae llawer ohoni'n gysylltiedig â'i Rhaglen Moderneiddio Addysg lwyddiannus.     
 

PARATOWYD 
GAN: 

PRIF 
WEITHREDWR/PRIF 
WEITHREDWR 
CYNORTHWYOL 
(RHEOLI POBL A 
PHERFFORMIAD) 

Y DYDDIAD 
PARATOI: 

AWST 2016 
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 MANYLEB PERSON 
 

TEITL Y SWYDD: Cyfarwyddwr Addysg a 
Gwasanaethau Plant 

RHIF Y SWYDD: 001891 

YR ADRAN: 
 

Addysg a Phlant GRADD: Prif Swyddog (C.O.) 

YR IS-ADRAN / 
ADAIN:  
 

   

 

CYMWYSTERAU / 
HYFFORDDIANT 
GALWEDIGAETHOL   

HANFODOL DYMUNOL DULL ASESU 

 
Yn meddu ar radd neu 
gymhwyster cyfwerth mewn pwnc 
perthnasol neu brofiad cyfatebol. 
 

  
 

� 

  

 

  
Ffurflen Gais / 
Tystysgrifau 

Cymhwyster rheoli perthnasol neu 
ddatblygiad proffesiynol parhaus 
pendant. 

  
� 

  
 

  
Ffurflen Gais a 
Thystysgrifau 

 
GWYBODAETH A PHROFIAD  
 

Ymwybyddiaeth dda o'r wybodaeth 
dechnegol, broffesiynol a 
deddfwriaethol ar draws meysydd 
penodol y gyfarwyddiaeth.  
 

 

� 

     
Ffurflen Gais / 
Cyflwyniad / 
Cyfweliad 

Gwybodaeth drylwyr ynghylch cyd-
destun lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol y Cyngor er mwyn 
datblygu a gweithredu 
strategaethau, polisïau a safonau 
perthnasol. 
 

 

� 

     
“ 

Dealltwriaeth glir o agenda'r 
Llywodraeth ar gyfer Llywodraeth 
Leol, yng Nghymru ac yn y 
Deyrnas Unedig. 
 

 

� 

     
“ 

Profiad sylweddol a diweddar o 
reoli llwyddiannus ar lefel uwch 
gan ymdrin ag ystod amrywiol ac 
allweddol o Wasanaethau Sector 
Cyhoeddus neu Breifat uchel eu 
proffil. 

 

� 

     
“ 
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Tystiolaeth o arwain newid 
sylweddol mewn trefniadaeth a 
gwasanaethau a rheoli'n 
llwyddiannus y goblygiadau o ran 
Rheoli Pobl. 

 

� 

     

 
GALLUOEDD 

 

Penderfynu ynghylch Camau a'u 
Rhoi ar Waith  

Gwneud penderfyniadau cyflym a 
chlir a allai olygu gwneud 
dewisiadau anodd neu gymryd 
risgiau ystyriol; Cymryd cyfrifoldeb 
dros gamau gweithredu, 
prosiectau a phobl; Bod yn 
flaengar ac yn hyderus a gweithio 
heb gyfarwyddyd; Ysgogi a chreu 
gweithgaredd.  

 

� 

     
Ffurflen Gais / 
Cyflwyniad / 

Cyfweliad / Canolfan 
Asesu 

Arwain a Goruchwylio 

Rhoi arweiniad clir i eraill; Pennu 
safonau ymddygiad priodol; 
Dirprwyo gwaith yn briodol ac yn 
deg; Ysgogi a grymuso eraill; Rhoi 
cyfleoedd i staff ddatblygu a chael 
hyfforddiant personol; Recriwtio 
staff o'r radd flaenaf. 

 

� 

     
Ffurflen Gais / 
Cyflwyniad / 

Cyfweliad / Canolfan 
Asesu  

Glynu wrth Egwyddorion a 
Gwerthoedd 

Cynnal safonau moesol a 
gwerthoedd; Arddangos 
gonestrwydd; Hyrwyddo ac 
amddiffyn cyfleoedd cyfartal, 
adeiladu timoedd amrywiol; Hybu 
cyfrifoldeb trefniadol ac unigol tuag 
at y gymuned a'r amgylchedd. 

 

� 

     
Ffurflen Gais / 
Cyflwyniad / 

Cyfweliad / Canolfan 
Asesu 

Darbwyllo a Dylanwadu 

Gwneud argraff bersonol gref ar 
eraill; Ennill dealltwriaeth glir ac 
ymrwymiad gan eraill drwy 
ddarbwyllo, argyhoeddi a chyd-
drafod; Hybu syniadau ar eich 
rhan eich hun neu ar ran eraill; 
Defnyddio prosesau gwleidyddol 
yn effeithiol i ddylanwadu ar eraill 
ac i'w darbwyllo.  

 

� 

     
Ffurflen Gais / 
Cyflwyniad / 

Cyfweliad / Canolfan 
Asesu 
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Cyflwyno a Chyfathrebu  

Siarad yn glir ac yn rhugl; Mynegi 
barn, gwybodaeth a phwyntiau 
allweddol dadl yn glir; Gwneud 
cyflwyniadau a siarad yn 
gyhoeddus yn fedrus ac yn 
hyderus; Ymateb yn gyflym i 
anghenion cynulleidfa ac i'w 
hymatebion a'u hadborth; Cyfleu 
hygrededd. 

 

� 

     
Ffurflen Gais / 
Cyflwyniad / 

Cyfweliad / Canolfan 
Asesu 

Llunio Strategaethau a 
Chysyniadau 

Gweithio'n strategol i wireddu 
amcanion trefniadol; Pennu a 
datblygu strategaethau; Clustnodi 
a threfnu'r adnoddau sydd eu 
hangen i gyflawni tasgau; Monitro 
perfformiad yn unol â dyddiadau 
cau a cherrig milltir. 

 

� 

    Ffurflen Gais / 
Cyflwyniad / 

Cyfweliad / Canolfan 
Asesu 

Addasu ac Ymateb i Newid 

Addasu i amgylchiadau newidiol; 
Derbyn syniadau newydd a 
mentrau ar gyfer newid; Addasu 
arddull ryngbersonol yn ôl yr hyn 
sy'n addas i wahanol bobl neu 
sefyllfaoedd; Dangos parch a 
sensitifrwydd tuag at 
wahaniaethau diwylliannol a 
chrefyddol; Ymdrin ag amwysedd 
gan wneud defnydd cadarnhaol o'r 
cyfleoedd y mae hynny'n ei 
gyflwyno. 

 

� 

    Ffurflen Gais / 
Cyflwyniad / 

Cyfweliad / Canolfan 
Asesu 

 
SGILIAU PERSONOL 

 
 

     

        

Rheoli materion sensitif a 
gwleidyddol yn hyderus gan 
weithio'n ddiplomataidd i gyflawni 
deilliannau positif ar gyfer 
defnyddwyr gwasanaeth.  

 

� 

    Ffurflen Gais / 
Cyflwyniad / 

Cyfweliad / Canolfan 
Asesu 

Y gallu i ennyn ymddiriedaeth, 
didwylledd, a chydraddoldeb drwy 
ryngweithio â phobl o amrywiol 
gefndiroedd cymdeithasol, 
diwylliannol, economaidd, ac 

 

� 

    Ffurflen Gais / 
Cyflwyniad / 

Cyfweliad / Canolfan 
Asesu 
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addysgol.  

Arddangos sgiliau rhyngbersonol 
gwych sy'n eich galluogi i feithrin 
cysylltiadau cadarnhaol gyda 
rhanddeiliaid/partneriaid 
perthnasol (gan gynnwys Undebau 
Llafur)  

 

� 

    Ffurflen Gais / 
Cyflwyniad / 

Cyfweliad / Canolfan 
Asesu 

Meddu ar feddylfryd strategol tuag 
at lunio gwasanaethau sy'n rhoi 
sylw i flaenoriaethau corfforaethol 
ac sy'n integreiddio â 
gweithgareddau cyflenwol ar 
draws y Cyngor ac yn gweddu 
iddynt.  

 

� 

    Ffurflen Gais / 
Cyflwyniad / 

Cyfweliad / Canolfan 
Asesu 

Y gallu i ddadansoddi gwybodaeth 
ariannol gan ddefnyddio'r 
wybodaeth yn effeithiol i sicrhau 
rheolaeth ac atebolrwydd 
effeithlon o ran y gyllideb. 

 

� 

    Ffurflen Gais / 
Cyflwyniad / 

Cyfweliad / Canolfan 
Asesu 

Gwerthoedd Craidd/Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 
 
Disgwylir i'r holl weithwyr gynnal gwerthoedd craidd yr Awdurdod a glynu wrth egwyddorion 
Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yr Awdurdod neu, os cânt eu cyflogi mewn ysgol, Bolisi 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yr ysgol, fel sy'n briodol i lefel atebolrwydd a chyfrifoldeb y swydd 
o fewn y sefydliad.  

 

Sgiliau Cyfathrebu:- 

Noder:  I asesu'r lefel ofynnol o ran sgiliau iaith cyfeiriwch at y ddolen gyswllt ganlynol: 
Canllawiau ac Asesiad Sgiliau Iaith - Gweler Pwynt 5 

Nodwch lefel rhwng 1 a 5 ar gyfer sgiliau llafar a sgiliau ysgrifennu 

Yr Iaith Sgiliau Llafar Sgiliau Ysgrifennu 

Cymraeg 5 5 

Saesneg 5 5 

Iaith Arall (nodwch)   

AMGYLCHIADAU ARBENNIG: 

 

Swydd dan Gyfyngiadau Gwleidyddol: 
(Sy'n ei gwneud yn ofynnol i ddeiliad y swydd fod yn 
wleidyddol ddiduedd) 

Ydy � 
Nac 
ydy 
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Os bernir bod gwiriad o gofnodion troseddol yn berthnasol i'r swydd hon, rhaid nodi'r 
math o wiriad a'r rheswm dros ei gynnal isod.  

A fyddech cystal â llenwi pob un o'r tair adran drwy roi tic wrth y math o ddatgeliad sy'n 
ofynnol a'r math o weithlu gan nodi'r rheswm dros y gwirio.  

Os bydd arnoch angen cymorth i gwblhau'r adran hon edrychwch ar y canllawiau sydd ar 
gael yma: http://brian/worklife/hr/SitePages/Operational%20HR%20Team.aspx neu 
gofynnwch i'ch Swyddog Adnoddau Dynol am gyngor. 

Adran A – y math o ddatgeliad 

DATGELIAD SAFONOL    

DATGELIAD MANWL    

DATGELIAD MANWL GAN WIRIO'R RHESTR WAHARDD    

Adran B – y math o weithlu 

Y GWEITHLU PLANT    

Y GWEITHLU OEDOLION    

Y GWEITHLU PLANT AC OEDOLION    

GWEITHLU ARALL    

Y RHESWM:  
 

  

PARATOWYD GAN: 

Y Prif Weithredwr 
Cynorthwyol (Rheoli 
Pobl a 
Pherfformiad)  

Y DYDDIAD PARATOI: AWST 2016 
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Mae’r dudalen hon yn wag yn fwriadol



 

 

 

www.sirgar.llyw.cymru 

www.carmarthenshire.gov.wales 

Swyddi Uwch 

Reolwyr 

Senior Management 
Position 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn awdurdod lleol 

uchel ei berfformiad, bywiog a blaengar sy'n 
ceisio gwella'n barhaus ac mae wedi ymrwymo i 
gynnal ei enw rhagorol am gyflwyno 

gwasanaethau o'r radd flaenaf. 
Rydym nawr yn golygu recriwtio i’r swyddi 
canlynol: 

Carmarthenshire County Council is a high 
performing, vibrant and forward-thinking local 
authority that is constantly looking to improve, 
and is committed to maintaining its excellent 
reputation for delivering first class services. 
We are now looking to recruit to the following 

senior management positions: 

Cyfarwyddwr Addysg a 
Gwasanaethau Plant  

Director of Education & Children’s 
Services 

£113,389 – £121,998 £113,389 – £121,998 

Are you the right Person for any of the 

above posts? 

If so, you will have considerable energy and drive, 

with a proven track record of successful leadership 

and strategic management within a multi-functional 
organisation of comparable scope and complexity. 

Crucially, you will know what first class services 
look like and how to help your staff achieve these 

standards within a demanding environment. 

The ability to communicate fluently in Welsh is 

required to accomplish this post. Support can be 
provided on appointment to reach this level. 

 

Ai chi yw’r ymgeisydd cywir ar gyfer y 
swydd/swyddi uchod? 
Os ydych, bydd gennych lawer o egni a phenderfyniad, a 

phrofiad llwyddiannus o arwain a rheoli’n strategol o fewn 
sefydliad a chanddo sawl swyddogaeth ac sy’n debyg o ran 
cwmpas a chymhlethdod. Yn bwysicaf oll, byddwch yn 
gwybod beth yw gwasanaethau o’r radd flaenaf a sut i helpu 
eich staff i gyflawni’r safonau hyn o fewn amgylchedd sy’n 
gofyn llawer. 
Mae angen gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg er 

mwyn cyflawni gofynion y swydd hon. Gellid darparu 
cefnogaeth i gyrraedd y lefel hon yn dilyn penodi. 

I gael sgwrs anffurfiol am y swyddi 

cysylltwch â Mark James, Prif Weithredwr, 

Cyngor Sir Caerfyrddin 01267 224110. 

For an informal discussion about the role, 

please contact Mark James, Chief 

Executive, Carmarthenshire County Council 

on 01267 224110. 

I gael pecyn ymgeisio ewch i: For an application pack visit: 
www.sirgar.llyw.cymru www.carmarthenshire.gov.wales 

Dyddiad Cau:  Closing Date:  

Ar ôl llenwi'r ffurflen gais, dylid ei hanfon at: 
Paul Thomas, Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl 
a Pherfformiad), Adeilad 14, Parc Dewi Sant, Heol 
Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB. 

Application forms should be returned to: Paul Thomas, 
Assistant Chief Executive, (People Management and 
Performance), Building 14, St David’s Park, Job’s Well 
Road, Carmarthen, SA31 3HB. 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau 

wrth bawb. Gwneir pob penodiad ar sail teilyngdod. 

We are an equal opportunities employer and we welcome 
applications from all. All appointments will be made on merit. 
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Mae’r dudalen hon yn wag yn fwriadol



 
 

 

 

Y CYNGOR SIR  

28AIN  MEDI 2016  

 
 

Y Pwnc  

Pwrpas:               ADRODDIAD BLYNYDDOL YNGYLCH RHEOLI’R 
TRYSORLYS  

                                        A’R DANGOSYDD DARBODAETH  

2015-2016 

Argymhellion y Bwrdd Gweithredol / Penderfyniadau Allweddol Sydd eu 
Hangen: 

Derbyn Adroddiad Blynyddol 2015/16 ynghylch Dangosyddion Darbodaeth a Rheoli'r 
Trysorlys. 

 

 

Y Rhesymau:  
Cydymffurfio â Chôd Ymarfer CIPFA (Sefydliad Siartredig Cyllid 
Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth) diwygiedig ar gyfer Rheoli Trysorlys yn y 
sector Gwasanaethau Cyhoeddus 2012. 
 

Ymgynghorwyd â'r pwyllgor craffu perthnasol: Pwllgor Craffu Polisi ac Adnoddau 14eg 
Gorffennaf 2016 

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 Cyng. D.M. 
Jenkins 
 

Y Gyfarwyddiaeth: Gwasanaeth 
Corfforaethol 

Cyfarwyddwr: Chris Moore 

 

Awdur yr Adroddiad: Anthony 
Parnell 

 

Swyddi: 

 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol 
 

Rheolwr Pensiwn a 
Buddsodiadau Gyllidol 

 

 

Rhif ffôn: 01267 224160; E-
bost:CMoore@sirgar.gov.uk 

Rhif ffôn: 01267 224180; E-
bost:AParnell@sirgar.gov.uk 

 

 
  

Eitem Rhif  9.1
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EXECUTIVE SUMMARY 

COUNCIL  

28
th

 SEPTEMBER 2016 
 

 

SUBJECT 

ANNUAL TREASURY MANAGEMENT AND  

PRUDENTIAL INDICATOR REPORT 2015-2016  

 
 

 
1. BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF REPORT. 
 
      The Council adopted the Treasury Management Policy and Strategy and the three year      
      capital programme for 2015-2016 on the 24th February 2015. This Annual Report lists the   
      activities that took place in 2015-2016 under the headings of : 
 
      Investments  
      Borrowing 
      Treasury Management Prudential Indicators 
      Prudential Indicators 
      Leasing 
      Rescheduling  
 

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   

NONE 
 

NONE  
 

YES  
 

NONE  NONE  NONE  NONE  

1. Finance   

 
     The authority’s investments during the year returned an average rate of 0.56%,    
     exceeding the 7 day LIBID rate.   
     £99m new PWLB borrowing, which includes £79m relating to the HRA subsidy system           
     buyout, took place during the year. Long term debt outstanding at the year end   
     amounted to £376m. 
     The Authority did not breach any of its Prudential Indicators during the year.  
     83.75% of the submitted claim has been received from the administrators of KSF to 31st   
     March 2016.  
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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 

 

(Please specify the outcomes of consultations undertaken where they arise against the following headings) 

1. Scrutiny Committee 

Policy and Resources Scrutiny Committee will be consulted on the 14th July 2016. 

 

2.Local Member(s)   

Not Applicable 

 

3.Community / Town Council  

Not Applicable 

 

4.Relevant Partners   

Not Applicable 

 

5.Staff Side Representatives and other Organisations   

Not Applicable 

 

 

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

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

CIPFA  
Treasury Management 
in the Public Services 
- Code of Practice 
Revised 2012 
 

 County Hall, Carmarthen  
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EXECUTIVE BOARD 

26
TH

 
 
JULY 2016 

 

ANNUAL TREASURY MANAGEMENT AND 

PRUDENTIAL INDICATOR REPORT 

2015-2016 

 

 
1. Introduction 
 
The Treasury Management Policy and Strategy for 2015-2016 was approved by Council on 
24th February 2015. Section B 1.1(2) stated that a year end annual report would be produced.  
 
This report meets the requirements of both the CIPFA Code of Practice on Treasury 
Management 2012 and the CIPFA Prudential Code for Capital Finance in Local Authorities and 
outlines the Treasury Management activities in the 2015-2016 financial year. 
 
 
 
2. Investments 
 
One of the primary activities of the Treasury Management operation is the investment of 
surplus cash for which the Authority is responsible. As well as the Authority’s own cash the 
County Council invests School Funds, Trust Funds and other Funds, with any interest derived 
from these investments being passed over to the relevant Fund.    
 
All surplus money is invested daily with the approved counterparties either via brokers on the 
Money Markets or direct. The security of the investments is the main priority, appropriate 
liquidity should be maintained and returns on the investments a final consideration. It continues 
to be difficult to invest these funds as the market continues to be insecure and as a 
consequence appropriate counterparties are limited. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For 2015-2016 investments to individual counterparties were limited to: 

Tudalen 37



 
 

 Maximum to 
Lend 
£m 

Upper Limit 
Any one British Bank and Building Society with a credit 
rating of at least F1, P-1 or A-1 short term or AA-, Aa3 or 
AA- long term 
 

 
 

10 

Middle Limit 
Any one British Bank and Building Society with a credit 
rating of at least F1, P-1 or A-1 short term 
 

 
7 

UK Banks Part Nationalised 
Included as investment counterparties, as long as they 
continue to have appropriate UK Government support 
 

 
7 

Any one Local Authority 
 

10 

Any one AAA Rated Money Market Fund 
 

5 

Debt Management Office 
 

40 

 
 
The total investments at 1st April 2015 and 31st March 2016 are shown in the following table:  
 
 
 

Call and Fixed Call and Fixed 

notice Term Total notice Term Total 

£m £m £m % £m £m £m %

Banks and 100% wholly 

owned Subsidiaries

13.50 0.70 14.20 35 13.00 7.65 20.65 45

Money Market Funds 1.50 0.00 1.50 4 15.00 0.00 15.00 33

Local Authorities 0.00 25.00 25.00 61 0.00 10.00 10.00 22

TOTAL 15.00 25.70 40.70 100 28.00 17.65 45.65 100

Investments 01.04.15 31.03.16

 
 
 
 
An analysis of the daily cash schedules indicates that the minimum balance lent over the twelve 
month period was £32.60m and the maximum balance lent was £73.60m. The average balance 
for the year was £52.56m.  
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The total investments made by the Council and repaid to the Council (the turnover) amounted to 
£931.05m.This averaged approximately £17.81m per week or £2.54m per day. A summary of 
turnover is shown below: 
 
 
 

£m

40.70

468.00

508.70

(463.05)

45.65

Sub Total

Investments Repaid during the year

Total Investments 31st March 2016

Total Investments 1st April 2015

Investments made during the year

 
 
 
The main aim of the Treasury Management Strategy is to manage the cash flows of the 
Council and the risks associated with this activity. Lending on the money market secures an 
optimum rate of return, allows for diversification of investments and consequently reduction of 
risk, which is of paramount importance in today’s financial markets.  
 
 
The benchmark return for the money market is the “7 day LIBID rate”. For 2015-2016 the 
Council has compared its performance against this “7 day LIBID rate”. The average “7 day 
LIBID rate” was 0.36% whereas the actual rate the Council earned was 0.56%, an out 
performance of 0.20%.  
 
This outperformance can be quantified as £103k additional interest earned compared to the “7 
day LIBID rate”. 
 
The gross interest earned on investments for 2015-2016 amounted to £0.305m, which was 
higher than the estimated figure of £0.300m.  
 
The income from investments is used by the Authority to reduce the net overall costs to the 
Council taxpayer.  
 

 

3. Update on the investments with Kaupthing Singer & Friedlander (KSF) 

 
The latest position with the Council’s investments with KSF was reported in the Quarterly 
Treasury Management and Prudential Indicator Reports to Executive Board during the year.  
 
In February 2016 the Council received notification that it would receive a thirteenth dividend 
from the Administrators, before the end of the financial year. This equated to 1.25p in the £ 
and amounted to £50k principal. 
 
As at 31st March 2016 the sum of £3.35m principal and £205k interest had been received from 
the Administrators, which equates to 83.75% of the claim submitted. Further dividends will be 
paid in 2016-2017 and 2017-2018. The Administrators have upgraded their estimate of total 
dividends to non-preferential creditors to a minimum of 85.5%. 
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4.   Security, Liquidity and Yield (SLY) 
  
Within the Treasury Management Strategy Statement for 2015-2016, the Council’s investment 
priorities are: 

• Security of Capital 

• Liquidity and 

• Yield 

The Council aims to achieve the optimum return (yield) on investments commensurate with 
proper levels of security and liquidity. In the current economic climate it is still considered 
appropriate to keep investments short term to cover cash flow requirements.  
 
Attached at Appendix 1 is a list of the individual investments (excluding the £0.65m in KSF) 
held as at the 31st March 2016 together with their credit ratings, historic risk of default and the 
risk weighting attached to each investment. 
 

 

5. Borrowing 

 
As Members are aware the Authority has a substantial capital investment programme. For 
2015-2016 actual capital expenditure was £163.79m.  This was financed from: 
 
 

 
£m

Borrowing 90.59

Grants and Contributions 41.48

Usable Capital Receipts Applied 10.05

Revenue and Reserves 21.67

Total 163.79  
 
 
Under the Treasury Management Strategy it was resolved: 
 

• To borrow to meet the funding requirements of the Authority, after allowing for capital 
grants, capital receipts and capital contributions, and to stay within the Prudential 
Indicators to ensure affordability, prudence and sustainability. 

 

• To borrow when interest rates are at their most advantageous, after considering cash 
flow requirements. 
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The following loans were borrowed during 2015-16 to remove the HRA from the housing 
subsidy system: 

 

Loan 

Reference

Amount 

(£m)

Interest 

Rate Start Date Period Maturity Date 

503900 2.50 3.10% 2nd April 2015 5yrs 15th April 2020

503901 1.40 3.73% 2nd April 2015 12 yrs 15th October 2026

503902 2.00 3.76% 2nd April 2015 12yrs 15th April 2027

503903 1.00 3.80% 2nd April 2015 13yrs 15th January 2028

503904 1.00 3.83% 2nd April 2015 13yrs 15th April 2028

503905 0.97 3.85% 2nd April 2015 14yrs 15th October 2028

503906 1.80 4.16% 2nd April 2015 21yrs 15th October 2035

503907 2.00 4.18% 2nd April 2015 22yrs 15th January 2037

503908 3.40 4.20% 2nd April 2015 23yrs 15th January 2038

503909 1.60 4.22% 2nd April 2015 24yrs 15th January 2039

503910 1.50 4.23% 2nd April 2015 25yrs 15th January 2040

503911 2.80 4.24% 2nd April 2015 26yrs 15th January 2041

503912 2.50 4.25% 2nd April 2015 27yrs 15th October 2041

503913 2.50 4.25% 2nd April 2015 28yrs 15th January 2043

503914 2.50 4.25% 2nd April 2015 28yrs 15th July 2043

503915 3.20 4.25% 2nd April 2015 29yrs 15th July 2044

503916 4.50 4.25% 2nd April 2015 30yrs 15th July 2045

503917 4.00 4.25% 2nd April 2015 31yrs 15th January 2046

503918 4.50 4.25% 2nd April 2015 31yrs 15th July 2046

503919 4.00 4.25% 2nd April 2015 32yrs 15th January 2047

503920 4.40 4.25% 2nd April 2015 32yrs 15th July 2047

503921 4.00 4.25% 2nd April 2015 33yrs 15th January 2048

503922 4.40 4.24% 2nd April 2015 34yrs 15th Janaury 2049

503923 4.00 4.24% 2nd April 2015 34yrs 15th July 2049

503924 4.30 4.24% 2nd April 2015 35yrs 15th January 2050

503925 4.00 4.24% 2nd April 2015 35yrs 15th April 2050

503926 2.60 4.24% 2nd April 2015 36yrs 15th January 2051

503927 1.60 4.23% 2nd April 2015 36yrs 15th July 2051

Total 78.97  
 
 
The following loans were borrowed during 2015-16 to fund the capital programme: 
 

Loan Reference Amount (£m) Interest Rate Period Maturity Date 

504388 5.00 3.18% 45yrs 28th September 2060

504389 5.00 3.17% 46yrs 28th September 2061

504624 5.00 3.04% 48yrs 28th September 2063

504704 5.00 2.61% 47yrs 28th September 2062

Total 20.00  
 
 
The weighted average interest rate of these new loans was 3% which compares favourably 
with the weighted average rate of the respective loan periods throughout the year.  
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The total loans outstanding at 1st April 2015 and 31st March 2016 were: 
 
 

Balance at Balance at Net Increase/

01.04.15 31.03.16 (Net Decrease) 

£m £m £m

Public Works Loan Board (PWLB) 275.64 369.59 93.95

Market Loan 3.00 3.00 0.00

Salix, Invest to Save, HILS & TCL 1.20 3.44 2.24

Total 279.84 376.03 96.19

Loans

 
 

In 2015-2016 the Council received an additional £0.854m interest free loan from the Welsh 

Government in relation to the Home Improvement Loan Scheme (HILS). The purpose of the 

scheme is to help individual home owners, small portfolio landlords, developers and charities 

to improve homes and increase housing supply. The Council will repay the money to the 

Welsh Government by March 2030. 

The Council also received £0.7m from the Welsh Government in relation to Town Centre 
Loans (TCL). The purpose of the scheme is to provide loans to reduce the number of 
vacant, underutilised and redundant sites and premises in town centres and to support the 
diversification of the town centres by encouraging more sustainable uses for empty sites 
and premises, such as residential, leisure and for key services. The term of the funding is 
until 31st March 2031, with advances to third parties repayable interest free.   
 
During 2015-16 the Council also received £0.918m in relation to Invest-2-Save funding. This 
interest free funding is to assist in the conversion of traditional street lighting to LED, which 
will help deliver a legacy of reduced energy costs and associated carbon taxes. 

 

The total external interest paid in 2015-2016 amounted to £17.64m, which compares 
favourably with the budget of £19.44m. The savings have arisen due to a reduction in the 
borrowing for the Modernisation Education Programme and Fleet replacement programme for 
current and previous years. Additionally it was initially anticipated that up to £98m would need 
to be borrowed to fund the HRAS buyout. The final figure was £79m. 
 
 
6. HRA Reform in Wales 

 
The Council initiated loans of £79m on 31st March 2015 to remove the HRA from the housing 
subsidy system. The funds were received from the Public Works Loans Board on 2nd April 
2015, with the terms being agreed on an all Wales basis between the Welsh Government and 
HM Treasury. Specific rates above the prevailing market rate were applied and all other 
borrowing for capital purposes was suspended for the day for the HRA authorities. 
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7. Treasury Management Prudential Indicators 
 
Under the requirements of the Prudential Code of Practice for Capital Finance in Local 
Authorities, the Council are required to set a number of treasury management prudential 
indicators for the year 2015-2016.  The indicators set and the performance against those 
indicators is shown below: 
 
 
7.1 The estimated and actual interest exposure limits as at 31st March 2016 were: 

Fixed 

Interest 

Rate

Variable 

Interest 

Rate

Total Fixed 

Interest 

Rate

Variable 

Interest Rate

Total

Borrowed 436.00 3.00 439.00 373.03 3.00 376.03
Invested (20.00) (30.00) (50.00) (17.65) (28.00) (45.65)

Net 416.00 (27.00) 389.00 355.38 (25.00) 330.38

Proportion of 

Total Net 

Borrowing 106.94% (6.94)% 100.00% 107.57% (7.57)% 100.00%

Limit 150.00% 10.00%

Estimate 31.03.16 Actual 31.03.16

£m £m

 
 
 
 
7.2 Maximum principal sums invested > 364 days 

 

2015-2016 

Limit

2015-2016 

Actual

£m £m

Maximum principal sums 

invested > 364 days

10 NIL

 
 
 
 
7.3 Interest rate exposure limits 
 
 

 2015-2016 2015-2016 

  Limit Actual 

  £m £m 

Limits on fixed interest 
rates based on net debt 480.00 434.00 

      

Limits on variable interest 
rates based on net debt 48.00 (45.65) 

 
 Tudalen 43



7.4 The upper and lower limits set for the maturity structure of borrowing along with the actual 
maturity structure as at 31st March 2016. 

 

Estimated Estimated Actual

Upper Lower

Limit Limit

2015-2016 2015-2016 31.03.16

% % %

Under 12 months 15 0 1.52

12 months to 2 years 25 0 2.65
2 years to 5 years 50 0 6.56

5 years to 10 years 50 0 11.00

10 years to 20 years 50 0 18.09

20 years to 30 years 50 0 21.94

30 years to 40 years 50 0 23.88
40 years and above 50 0 14.36
Total 100.00   
 
 
Details of the above maturity structure are shown below: 
 

Loan Maturities PWLB 
Debt 

Average 
Interest 

Rate 

Market 
Loans/ 

Invest to 
Save/Salix/
HILS/TCL 

Average 
Rate 

Total Debt 
Outstanding 

 
  £m % £m % £m 

       

Before 1st April 2017 5.48 10.39 0.25 0         5.73  

        

1st April 2017 9.71 7.06 0.26 0 9.97  

to 31st March 2018       

        

1st April 2018 23.73 6.16 0.94 0 24.67  

to 31st March 2021       

        

1st April 2021 41.34 5.36 0 0 41.34  

to 31st March 2026       

        

1st April 2026 66.03 4.54 1.99 0 68.02  

to 31st March 2036       

       

1st April 2036 82.50 4.01 0 0 82.50  

to 31st March 2046       

       

1st April 2046 86.80 4.85 3.00 4.72 89.80  

to 31st March 2056       

       

After March 2056 54.00 4.52 0 0 54.00  

           

Total as at 31.03.16 369.59   6.44   376.03  

 
 
 

Tudalen 44



 
 
 
8. Prudential Indicators 

 
8.1 Affordability 
 
8.1.1 Actual and estimated ratio of financing costs to net revenue stream. 
 

Ratio of Financing Costs to Revenue Stream 

 2015-2016 
Estimate 

% 

2015-2016 
Actual 

% 

Non-HRA   5.68 4.95 

HRA 35.00 33.81 

 
 
The indicator shows the proportion of income taken up by capital financing costs.  
 
8.1.2 The incremental impact of capital investment decisions on the Council Tax. 
 

This indicator identifies the revenue costs associated with changes to the three year 
capital programme compared to the Council’s existing approved commitments and 
current plans.   

 
 

Incremental Impact on Council Tax 
 

 2015-2016 
Estimate 

£ 

2015-2016 
Actual 

£ 

Increase in 
Band D 
Council Tax  

 
2.44 

 
0.39 

 

 
The difference between the estimate and actual is due to less actual expenditure than 
forecast on new capital project costs and a significantly higher % of expenditure funded 
from external sources. 

 
 
8.1.3 The incremental impact of capital investment decisions on housing rents. 
 

Similar to the Council tax calculation this indicator identifies the trend in the cost of 
proposed changes in the housing capital programme compared to the Council’s existing 
commitments and current plans, expressed as a discrete impact on weekly rent levels.   
 

The proposed changes are shown as the total revenue impact on Housing Rents. Items 
in the capital programme where there is already a commitment to carry out that scheme 
are excluded from this Indicator.  

 

Incremental Impact on Weekly Housing Rent 

 2015-2016 
Estimate 

£ 

2015-2016  
Actual 

£ 

Increase in 
Housing Rent 

 
NIL 

 
NIL 
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The final affect on the housing rent will be mitigated by rent controls. 
 
8.2 Prudence 
 
8.2.1 The Capital Financing Requirement (CFR). 
  

31.03.16 

Estimate

31.03.16 

Actual

£m £m

Non-HRA 265 244

HRA 137 131

HRAS 98 79

Total 500 454  
 
 
The Capital Financing Requirement reflects the underlying need to borrow for capital 
purposes. 

 
 
 
8.2.2 Gross Borrowing against the Capital Finance Requirement indicator. 

 
To ensure that borrowing levels are prudent over the medium term the Council’s external 
borrowing must only be for a capital purpose. Gross borrowing must not exceed the CFR for 
2015-2016 plus the expected changes to the CFR over 2016-2017 and 2017-2018 but can in 
the short term due to cash flows. The table below highlights the Council’s gross borrowing 
position against the CFR. The Council has complied with this prudential indicator. 
 
 

£m 2015-2016 
Estimate 

2015-2016 
Actual 

 

Debt at 1st April 2015 296 280 

Expected Change in Debt 143 96 

Gross debt at 31st March 2016 439 376 

CFR  500 454 

Under / (Over) borrowing 61 78 

 
 
The Section 151 Officer reports that the authority had no difficulty meeting this requirement in 
2015-2016. 
 
 
8.2.3 The Authorised Limit and Operational Boundary. 
 
The Authorised Limit is the “Affordable Borrowing Limit” required by Section 3 of the Local 
Government Act 2003.  The Council does not have the power to borrow above this level. The 
table below demonstrates that during 2015-2016 the Council has maintained gross borrowing 
within its Authorised Limit.  
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The Operational Boundary is the expected borrowing position of the Council during the year.  
Periods where the actual position is either below or over the Boundary is acceptable subject to 
the Authorised Limit not being breached.  

 
The actual financing costs as a proportion of net revenue stream identifies the trend in the cost 
of capital (borrowing and other long term obligation costs net of investment income) against 
the net revenue stream. 
 

2015-2016

£m

Authorised Limit 549.00
Gross borrowing 376.03

Operational Boundary 500.00
Average gross borrowing position 364.94

Financing costs as a proportion of net revenue stream 7.30%  
 
 
9. Leasing 
 
No finance leases were negotiated during the year. 
 
 
 
10. Rescheduling 
 
No rescheduling was undertaken during the year. 
 
 
11. European Union (EU) Referendum 
 
The majority vote in favour of leaving the EU in the referendum held on 23rd June 2016 will 
signal a period of uncertainty in the UK, with implications for the country’s medium-term growth 
outlook. Since the referendum result, rating agencies Fitch and Standard & Poor’s have 
downgraded the UK’s sovereign rating. However, none of the three major rating agencies have 
taken any action in relation to the UK banking credit ratings. The rating status of the UK banks 
will continue to be monitored and if there is a rating movement then appropriate action will be 
taken in accordance with ‘Appendix C - Approved Counterparties for Lending’ of the ‘Treasury 
Management Policy and Strategy 2016-17’. 
 
While the uncertainty within the markets continues, the Bank of England has stated that it will 
take all necessary steps to ensure stability. One tool at its disposal is to adjust the base rate.  
 
 
12. Conclusion 
 
This report demonstrates compliance with the reporting requirements of the CIPFA Treasury 
Management Code of Practice Revised 2012. 
 
 
13. Recommendations 
 
It is recommended that this report be received by the Executive Board. 
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Y CYNGOR SIR  

28
ain

 MEDI 2016 

 
 

Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft 

Cynllun Datblygu Lleol Sir Caerfyrddin 
 

 

Argymhellion y Bwrdd Gweithredol: 
 

• Nodi'r sylwadau oedd wedi dod i law; 
 

• Bwrw ati i fabwysiadu'n ffurfiol y Canllawiau Cynllunio Atodol i Gynllun 
Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin gan gynnwys y newidiadau arfaethedig;  

 

• Rhoi awdurdod dirprwyedig i'r swyddogion gywiro unrhyw wallau teipio neu 
ramadeg. 

 

Rhesymau:  
 
• I adlewyrchu'r anghenion ac ymrwymiadau sydd wedi eu gosod yn y Cynllun Datblygu 

Lleol Mabwysiedig. 

• I gynorthwyo cyflawni’r Cynllun Datblygu Lleol ac i ddarparu canllawiau ac i ymhelaethu 
ar ei bolisïau.   

• Er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â’r Rheoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol 2010. 
 

Ymgynghorwyd â’r pwyllgor craffu perthnasol: Dim yn berthnasol 
   

 
Angen i’r Bwrdd Gweithredol wneud penderfyniad: OES 
 

 
Aelod y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio: Cyng. M Stephens   
 
 

 
Y Gyfarwyddiaeth: 
Amgylchedd  
 
Enw Pennaeth y Gwasanaeth: 
Llinos Quelch 
 
 
Awdur yr adroddiad: 
Ian Llewelyn 
 
 

 
Swyddi: 
 
 
 
Pennaeth Cynllunio 
 
 
  
Rheolwr Blaen-gynllunio 

 
Rhifau Ffôn / Cyfeiriadau E-bost: 
 
 
 
01267 228918 
lquelch@sirgar.gov.uk  
 
  
01267 228816 

IRLlewelyn@sirgar.gov.uk 
 

 
 

Eitem Rhif  9.2
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EXECUTIVE SUMMARY 
COUNTY COUNCIL 

28th SEPTEMBER 2016 

Draft Supplementary Planning Guidance 

Carmarthenshire Local Development Plan  

 
1. BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF REPORT. 
 
1.1 This Report follows the authorisation by County Council on the 11 November 2015 
to publish five draft Supplementary Planning Guidance (SPG) (listed within this report) for 
formal public consultation which took place between 24th February and 8th April 2016.  
The draft SPG have been prepared to support and elaborate on the policies and provisions 
of the Adopted Carmarthenshire Local Development Plan (LDP). Their progression toward 
adoption seeks to reflect the commitments in relation to the preparation of SPG set out 
within the LDP, including Appendix 3.   
 
In total some 59 representations were received to the Draft SPG from a range of 
organisations, interested parties and members of the public - details of which are set out in 
Appendix 1. 

 
1.2 It should be noted that it is not the purpose of the SPG to devolve policy matters 
from the LDP or from national policy.   
 
2. Background  

 
2.1 The Carmarthenshire Local Development Plan (LDP) was adopted by Full Council 
on 10 December 2014 along with 8 thematic and site specific SPG prepared concurrent to 
the LDP.  The LDP is consequently the statutory development plan for the County 
(excluding that area contained within the Brecon Beacons National Park).  The LDP, as 
supported through the SPG, is one of the high level strategies which must be prepared 
and approved for the County, setting out in appropriate land-use terms, the priorities 
expressed in the Integrated Community Strategy.   

 
2.2 In recognising the role of SPG in supporting the Plan and as a means of providing 
more detailed policy guidance, Appendix 3 of the LDP sets out a series of proposed SPG 
for preparation during the Plan period through to 2021.  These SPG, range from thematic 
policy guidance through to site-specific Development Briefs.  Each of these is 
accompanied by an indicative date for their publication and represents commitments within 
the Plan.  The preparation of the SPG, are key indicators in the LDP Monitoring 
Framework and will be subject to reporting to the Welsh Government through the Annual 
Monitoring Report (AMR). 

 
2.3 Whilst not exhaustive, Appendix 3 of the LDP provides a clear statement on SPG 
preparation whilst recognising the need to review their preparation given the potentially 
changing requirements emerging from the implementation of the LDP.   

•  
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3. Draft SPG 

 
3.1 The following Draft SPG were published for public consultation and are the subject of 
this report: 

• Placemaking and Design; 

• Archaeology and Development; 

• Leisure & Open Space Requirements for New Developments; 

• Natural Environment and Biodiversity; and, 

• Rural Development. 
 
3.2 Copies of the Draft SPG are available to view through the following link:   
 
http://www.carmarthenshire.gov.wales/home/residents/planning/policies-development-
plans/supplementary-planning-guidance/#.V06h-JwrKUk 
 
4. Responses Received 
 
4.1 The appended report sets out the representations submitted during the formal 
consultation along with the Officer recommendation, and where applicable, recommended 
changes to the SPG.  In total some 59 representations were received to the Draft SPG 
from a range of organisations, interested parties and members of the public.  In this regard 
the respective SPG drew the following number of representations: 

• Placemaking and Design - 17 

• Archaeology and Development - 13 

• Leisure & Open Space Requirements for New Developments - 11 

• Natural Environment and Biodiversity - 6 

• Rural Development - 12 
 
4.2 Appendix 2 also considers and recommends further non substantive amendments 
where they are required to address matters of accuracy and implementation, and where 
they offer clarity and enhance their meaning and understanding. 
 
5 Adoption 
 
5.1 It should be noted that the content of the draft SPG incorporating the proposed 
changes contained in this report will be adopted following resolution at the meeting of full 
Council.  Copies of the final adopted SPG incorporating the agreed amendments will be 
prepared in the weeks following adoption, and will along with a statement of consultation 
be published accordingly. 

 
DETAILED REPORT ATTACHED? 
 

 
NO 
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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:    Llinos Quelch  

 
Head of Planning  

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 Draft SPG is an elaboration on the policies and provisions of the Local Development 
Plan featured in the Integrated Community Strategy for Carmarthenshire 2012-17.  
They, as part of the LDP, are key factors in the delivery of the outcomes, particularly 
Supporting Opportunities for the Building of Economically Viable and Sustainable 
Communities. Through land use planning policies, the LDP seeks to promote the 
principles of sustainability and sustainable development by facilitating the creation of 
communities and local economies which are more sustainable providing access to local 
services and facilities and reducing the need to travel.   

The integration of sustainability as part of the preparation of the LDP is reflected in the 
undertaking of a Sustainability Appraisal and Strategic Environmental Assessment 
reflecting national and international legislative requirements.  This iterative approach 
ensures sustainability is at the heart of the Plan and that it is reflective of the requirements 
emanating from the Wellbeing and Future Generations Act. 
 

2. Legal 
 

The Local Authority currently secures planning contributions as governed by Section 106 
of the Town and Country Planning Act 1990. The SPG document sets out the framework 
for how contributions will be assessed and collected. 

 

3. Finance 
 

Financial costs (including production of the final SPG, translation, publicity etc) are 
covered through the financial provisions in place - including reserves.   

Established provisions are in place in relation to the gathering and apportionment of 
financial contributions from developer contributions. The revisions to guidance in 
relation to developer contributions set out within these SPG ensure that where planning 
obligations are sought that they remain appropriate in light of regulatory changes. 
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CONSULTATIONS 

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

 
Head of Planning  

 

1. Scrutiny Committee – N/A 

 
2. Local Member(s) – Members have been consulted as part of the SPG’s preparatory 
process.  
 

3. Community / Town Council – Community and Town Councils represent a 
statutory consultee within the LDP process and have been consulted as part of the 
SPG’s preparatory process.  

 
4. Relevant Partners – Statutory consultees, the public, interested parties and key 
agencies and bodies have been consulted as appropriate, with identified partners 
including Dyfed Archaeological Trust also contributing to the preparation of specific draft 
SPG. 
 

5. Staff Side Representatives and other Organisations – Contributions have been 
sought from relevant internal consultees to ensure the draft SPG reflect the specialist 
and detailed nature of their subject matter. 

 

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information 
List of Background Papers used in the preparation of this report: 
 
THESE ARE DETAILED BELOW:  
 
Title of Document 
 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public inspection 

Carmarthenshire 
Local 
Development Plan 

http://www.carmarthenshire.gov.wales/home/residents/planni
ng/policies-development-plans/local-development-plan/ 
 

Adopted 
Supplementary 
Planning 
Guidance 
 

http://www.carmarthenshire.gov.wales/home/residents/planni
ng/policies-development-plans/supplementary-planning-
guidance/ 
 

Draft 
Supplementary 
Planning 
Guidance 
 

http://www.carmarthenshire.gov.wales/home/residents/planni
ng/policies-development-plans/supplementary-planning-
guidance/#.V06h-JwrKUk 
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Supplementary Planning Guidance Responses

Archaeology and Development

Reference No. SP0066 Respondent No. 0230

Mr Mike Ings

Dyfed Archaeological TrustGeneral Comments

The Development Management department of DAT has to be clearly differentiated from the commercial side. DAT DM is 

cited in paragraph 4.5 but an explanation would help clarify our position.

Summary of Response:

Agreed.

Response:

 The SPG to be amended accordingly.

Recommendation:

Reference No. SP0067 Respondent No. 0230

Mr Mike Ings

Dyfed Archaeological Trust

General

References to DAT in the following paragraphs should be changed to DAT DM - paras. 4.13 (DAT HM), 4.18, 4.23,  4.27, 

4.28, 4.32, 4.33, 5.6, 5.15, 5.18, 5.19, A1.2, A1.4 (DM not HM), A1.9 (2nd reference), A1.12, A1.21 and A1.22.  Include an 

explanation that further info can be sought from DAT Heritage Management (DAT HM) in para.4.10 and add HM to DAT in 

para. 4.12.

Summary of Response:

Agreed.

Response:

The SPG to be amended accordingly.

Recommendation:

Reference No. SP0068 Respondent No. 0230

Mr Mike Ings

Dyfed Archaeological TrustGeneral Comments

Para�s 5.4, A1.1 and A2.21

The SPG should be amended to rectify those instances where reference to the Chartered element of IfA has been omitted.

Summary of Response:

Agreed.

Response:

The SPG to be amended accordingly.

Recommendation:

Reference No. SP0069 Respondent No. 0230

Mr Mike Ings

Dyfed Archaeological TrustGeneral Comments

Para 5.7

In the paragraph on Human Remains (5.7) Annexe S3 of English Heritage�s Guidance for Best Practice for Treatment of 

Human Remains Excavated from Christian Burial Grounds in England: 2005 needs to be changed to CIfa papers Excavation 

and post-excavation treatment of cremated and inhumed human remains ( McKinley & Roberts 1993) and Guidelines to the 

Standards for Recording Human Remains ( Brickley & McKinley 2004).

Summary of Response:

1
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Agreed.

Response:

The SPG to be amended accordingly.

Recommendation:

Reference No. SP0070 Respondent No. 0230

Mr Mike Ings

Dyfed Archaeological TrustGeneral Comments

I note that the SPG uses a graphic of Pentre Ifan throughout � obviously an iconic Pembrokeshire monument �a 

Carmarthenshire example might be more appropriate, Carreg Cennen possibly?

Summary of Response:

Noted.

Response:

 An appropriate alternative will be considered.

Recommendation:

Reference No. SP0071 Respondent No. 0230

Mr Mike Ings

Dyfed Archaeological TrustGeneral Comments

Typographical error missing �of� before �Western Roman�.

Summary of Response:

Agreed.

Response:

The SPG to be amended accordingly.

Recommendation:

Reference No. SP0072 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

General

The SPG also covers Gardens & Designed Landscapes, including Registered Parks 8- Gardens and Registered Historic 

Landscapes. This is not obvious from the title, therefore would respectfully recommend a re-title of the document.

Summary of Response:

Noted.

Response:

An appropriate amendment out the title will be considered.

Recommendation:

Reference No. SP0073 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

The Historic Environment Bill which was given Royal Assent 21 March 2016, circulars, PPW & guidance will have to be 

updated, which will affect this SPG.

Summary of Response:

Agreed.

Response:

2
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The SPG will amended to reflect the existence of the Historic Environment Act.  Future iterations of the SPG will be required 

to take account of changes in emanating from the act.

Recommendation:

Reference No. SP0074 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Para. 2.1.

The Tywi Valley is included in the national Register of landscapes of Historic Interest in Wales, Part 2.1 Landscapes of 

Outstanding Historic Interest (there is only 1 Register). The SPG should refer to the fact that there are a number of 

landscapes on the Register within Carmarthenshire, including the Tywi Valley.

Summary of Response:

Noted.

Response:

The SPG to be amended as appropriate.

Recommendation:

Reference No. SP0075 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

The paragraph should be amended to consider the Historic Environment Bill changes.

Summary of Response:

Noted.

Response:

The SPG to be amended as appropriate to reflect the provisions of the act.

Recommendation:

Reference No. SP0076 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Should refer to the Revised (2"°) Edition of the Guide to Good Practice and to ASIDOHLZ.

Summary of Response:

Agreed.

Response:

The SPG to be amended accordingly.

Recommendation:

Reference No. SP0108 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Para. 5.12. 

The Tywi Valley, Taf & Tywi Estuary. Preseli, Dolaucothi & Black Mountain & Mynydd Myddfai are Landscapes of Outstanding 

Historic Interest, included in Part 2.1 of the Register. Drefach & Felindre and the Lower Teifi Valley are Landscapes of 

Special Historic Interest, included in Part 2.2 of the Register.

Summary of Response:

Noted.

Response:

3
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The SPG to be amended as appropriate.

Recommendation:

Reference No. SP0109 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Para. 5.14 & 5.15 

Should refer to the Revised (2"°) Edition of the Guide to Good Practice and to ASIDOHLZ.

Summary of Response:

Agreed.

Response:

The SPG to be amended accordingly.

Recommendation:

Leisure & Open Space

Reference No. SP0077 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Refer to Wellbeing of Future Generations Act and its set of principles.

Summary of Response:

Agreed.

Response:

The SPG to be amended to appropriately reflect the Wellbeing and Future Generations Act.

Recommendation:

Reference No. SP0078 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Para. 2.2.9. 

The respondent supports the context and proposals within this draft SPG. An important element is the integrating and 

merging of open spaces into ecological corridors allowing greater levels of connectivity for both humans and animals.

Summary of Response:

Support welcomed.

Response:

Recommendation:

Reference No. SP0079 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Para. 2.2.11. 

Have standards for natural greenspace and woodland (e.g. as adopted by Natural England & Woodland Trust) been 

included?

Summary of Response:

Noted. The LDP policy framework is based upon the Carmarthenshire Standard � see paragraphs 2.2.4 and 2.211 of the 

SPG.

Response:

4
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No change to the SPG.

Recommendation:

Reference No. SP0080 Respondent No. 3227

Mr Morten Hanasand

General Comments

The respondent seeks the inclusion of a technical bicycle skills park.   The respondent states their involvement in mountain 

biking as an enthusiast, but also advocates it as an asset for the local community.  Mountain biking offers a fantastic 

opportunity to enjoy nature, improve fitness as well as providing a challenge to bike handling skills and excitement. Trail 

centres like Brechfa offer progression from beginner to expert in the form of green family trails through blue, red all the way to 

black expert trails.   Some barriers to making use of this progression exist however. Having the time and facilities to get your 

mountain bike out to places like Brechfa is one. As a minimum, a vehicle, method of transporting the bike and the spare time 

to do this preparation as well as then enjoying the trip when one arrives is necessary. Going on a longer excursion like this 

into the trails is intensely rewarding, but has quite high requirements from the level of equipment, preparation and personal 

motivation.   �Pump tracks� and bike skills parks, provide a bridge and initial introduction to mountain bike skills and an 

extremely accelerated skills curve. They can be placed close to population centres as they require less space, meaning they 

are within reach by using the bicycle itself as the means of transportation to get it to it. They also place lower demands on the 

initial investment in the bicycle and can be enjoyed on a fairly basic BMX bike or even a toddler �s balance bike, all the way to 

an advanced full suspension mountain bike. The mountain bike community has a track record of providing an inclusive 

community which welcomes and encourages beginners and skills progression as well as providing challenge for every age 

group from toddlers to adventurous pensioners.    I believe Carmarthen and the surrounding area has an opportunity to 

emulate the success of places like Boulder, Colorado in becoming an international hub of mountain bike professionals and 

organisations. I believe in large part their success can be attributed to local government �s willingness to support bold 

initiatives like the Valmont Bike Park. Not only are they an excellent source of health, fitness and social interaction in the 

community, but they provide the breeding ground for tomorrow�s mountain bike coaches, tourism providers, technical 

professionals, sports personalities, retail providers and even manufacturers like Howies.   Wales has a track record of 

providing some of the best mountain biking trails in the world completely out of proportion to its area and population size. It 

can also boast of being the home to a large proportion of world champions in the various branches of the sport, examples 

being Gee Atherton, Manon Carpenter and the most successful mountain bike sports person in history, Rachel Atherton, as 

well as many others.   To build on this success, to support up and coming ambassadors of the sport, and to provide the 

expertise of a growing and large industry, Carmarthenshire has an opportunity to become not just a road track cycling mecca, 

but building on excellent riding available at Brechfa, Cwm Rhaeadr and other venues.   Carmarthenshire is already known for 

providing hidden gems of riding, guiding and training services and mountain bike holidays from the likes of Mudtrek, West 

Wales Trails and many other providers. Far from being competitors to these existing venues, a skills park would provide a 

feeding ground for these services as mountain bikers are notorious for seeking out new challenges and exploring.   It is my 

opinion and wish that there should eventually be at least one pump track facility at every major population centre in the county 

and at least one definitive and comprehensive skills park as a focus for the county �s mountain bike community.   I think the 

county council could benefit from leveraging the opportunity that mountain biking as an activity for the population and the 

tourism it brings by even creating a full time position for facilitating it �s growth and managing it within the county. The benefits 

that working towards in time bringing major event along the lines of �Crankworx� to the area cannot be overstated. The town 

of Rotorua in New Zealand, which now plays host to one round a year of Crankworx, has had so much growth from mountain 

biking that it now represents a third of local economy. With forward thinking leadership from local government I think 

Carmarthenshire can create a similar success story.

Summary of Response:

Noted. The merits of leisure related proposals (such as a technical bicycle skills park) are considered on their merits in 

accordance with the Plan�s policy framework.

Response:

No change to the SPG.

Recommendation:

Reference No. SP0081 Respondent No. 3228

Ms Caryl Alban

CCCGeneral Comments

Add in reference to �play opportunities� add the end sentence reading � �Open spaces can also provide arenas for social 

interaction and community activities�.

Summary of Response:

Agreed.

Response:

5
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Add the wording �play opportunities� at the end of this sentence.

Recommendation:

Reference No. SP0082 Respondent No. 3228

Ms Caryl Alban

CCCGeneral Comments

Insert this text into the SPG � �Chapter 2, Section 11 of the Children and Families (Wales) measure sets out the Statutory 

Duty on Local Authorities across Wales as regards to Play Opportunities. Matter C of the Statutory Duty states that the Local 

Authority should recognise that all open spaces are accessible and are potentially important areas where children can play or 

pass through to reach other playable areas or places where they go�.

Summary of Response:

Agreed.

Response:

Add a new sub heading after Paragraph 2.19 to read: �Chapter 2, Section 11 of the Children and Families (Wales) Measure� 

followed by a new paragraph (2.1.10) to read as follows: �The above sets out the Statutory Duty on Local Authorities across 

Wales as regards to Play Opportunities. Matter C of the Statutory Duty states that the Local Authority should recognise that 

all open spaces are accessible and are potentially important areas where children can play or pass through to reach other 

playable areas or places where they go.�

Recommendation:

Reference No. SP0083 Respondent No. 3228

Ms Caryl Alban

CCCGeneral Comments

Carmarthenshire Play Sufficiency Assessment 

Replace the current paragraph wording with  - �As a result of the Statutory Duty placed on Local Authorities as regards to 

Play Opportunities Carmarthenshire County Council is required to assess and secure sufficient play opportunities, as well as 

publish up to date information regarding these play opportunities. Matter C of the Statutory Guidance focuses on assessing 

the space available for children to play within the community, this matter focuses on open spaces and outdoor unstaffed 

designated play spaces. Section 3 of this SPG reviews matters in relation to informal children�s play space.�

Summary of Response:

Agreed.

Response:

Replace Para 2.2.14 with the wording �As a result of the Statutory Duty placed on Local Authorities as regards to Play 

Opportunities Carmarthenshire County Council is required to assess and secure sufficient play opportunities, as well as 

publish up to date information regarding these play opportunities. Matter C of the Statutory Guidance focuses on assessing 

the space available for children to play within the community, this matter focuses on open spaces and outdoor unstaffed 

designated play spaces. Section 3 of this SPG reviews matters in relation to informal children�s play space.�

Recommendation:

Reference No. SP0084 Respondent No. 3228

Ms Caryl Alban

CCCGeneral Comments

Para 3.4.1 

Re word the sentence � �The provision�... traffic has priority� - with the wording �Designated play spaces should provide 

attractive and challenging opportunities, particularly if children cannot play outside their homes due to barriers such as road 

traffic.�

Summary of Response:

Agreed.

Response:

Replace this sentence with the wording: �Designated play spaces should provide attractive and challenging opportunities, 

particularly if children cannot play outside their homes due to barriers such as road traffic.�

Recommendation:

6
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Reference No. SP0085 Respondent No. 3228

Ms Caryl Alban

CCCGeneral Comments

Re word the sentence � �The Council�... opportunities for children� � with �The Local Authority fully supports the Statutory 

Duty placed on them regarding Play Sufficiency and Wales � A Play Friendly County provides statutory guidance on how 

Local Authorities should assess and secure sufficient play opportunities for children�.

Summary of Response:

Agreed.

Response:

Replace this sentence with �The Local Authority fully supports the Statutory Duty placed on them regarding Play Sufficiency 

and Wales � A Play Friendly County provides statutory guidance on how Local Authorities should assess and secure 

sufficient play opportunities for children�.

Recommendation:

Reference No. SP0086 Respondent No. 3228

Ms Caryl Alban

CCCGeneral Comments

What is �passive supervision�?

Summary of Response:

Noted. It refers to active surveillance within the context of good design principles.

Response:

No change to the SPG.

Recommendation:

Reference No. SP0087 Respondent No. 3228

Ms Caryl Alban

CCCGeneral Comments

4.2.3 

Do we need to mention in more detail the importance of consultation? Matter H: Community Engagement of Play Sufficiency 

Assessment � �For play opportunities and community developments to meet the requirements of children it is essential that 

they are consulted with on what they want from play and recreational activities. The Local Authority should use participation 

and consultation methods that comply with the Welsh Government�s Children and Young People�s Participation Standards.�

Summary of Response:

Noted. It is considered that the procedural consultation undertaken as part of the planning application determination process 

is sufficiently robust.

Response:

No change to the SPG.

Recommendation:

Nature Conservation and Biodiversity

Reference No. SP0088 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

General comment

There is no pagination in this SPG.

Summary of Response:

Noted.

Response:

7
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Amend the SPG as appropriate.

Recommendation:

Reference No. SP0089 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Planning Policy Context - 3.1. 

Should be Planning Policy Wales (PPW) Edition 8, January 2016.

Summary of Response:

Noted.

Response:

The SPG will be amended to reflect the publication of the revised PPW.

Recommendation:

Reference No. SP0090 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Section 4 - Designated Sites and Habitats 

In respect of SSSls - they advise that the SPG is clear that where developments may affect a SSSI, full details of the likely 

impacts should be submitted with the planning application, together with relevant survey Information and details of any 

mitigation measures that will be put in place as part of the development. It is only with this comprehensive information that the 

LPA will be able to fully consider the potential impact of proposals on SSSls in accordance with their legislative duties in the 

Wildlife and Countryside Act (1981) (as amended).

Summary of Response:

Noted

Response:

Recommendation:

Reference No. SP0091 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Para 5.3 

Advocates that applicants liaise with the Local Authority ecologist to determine the ecological survey requirements for a 

planning application, and that as indicated by paragraphs 7.3-7.8, planning applications are submitted with all the relevant 

ecological survey information, along with a comprehensive impact assessment and details of all the mitigation and /or 

compensation measures that will be put in place.

Summary of Response:

Noted

Response:

Recommendation:

Reference No. SP0092 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Summary of Response:

8
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Note the content of the Paragraph and that an ecological survey calendar is provided in the SPG; we advise that Paragraph 

7.10 is amended and an advisory note is attached to the survey calendar to confirm that surveys should follow published 

guidance, where this exists, as well as best practice. Published guidance is more specific about the timing of surveys (E.g. for 

bats) and reference to them can help avoid sub-optimal surveys being submitted and perhaps having to be repeated.

Agreed.

Response:

The SPG to be amended accordingly to include an appropriate advisory note.

Recommendation:

Reference No. SP0093 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Section 11 Survey and Best Practice Guidelines 

Note that the 3"� Edition of the Bat Conservation Trust's Bat Surveys: Good Practice Guidelines are now available and should 

be referred to.

Summary of Response:

Noted.

Response:

The SPG to be amended as necessary to reflect its availability.

Recommendation:

Placemaking and design

Reference No. SP0051 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Needs link to the Wellbeing of Future Generations Act and the principles and to the health benefits of Green Infrastructure 

and well- designed spaces.  .

Summary of Response:

Agreed.

Response:

The SPG to be amended as appropriate developing on, and integrating the principles of the Wellbeing and Future 

Generations Act.

Recommendation:

Reference No. SP0052 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Para. 3.2. 

Include reference to Marine Character Areas (Wales National Seascape Character Assessment).

Summary of Response:

Agreed.

Response:

The SPG to be amended accordingly.

Recommendation:

Reference No. SP0053 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesObject

9
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Para. 3.2.5. LANDMAP 

Suggests the need to clarify that LANDMAP provides an assessment of the whole landscape of the County (and indeed 

Wales), not just the Special Landscape Areas. It would be useful to refer to the Register of Historic Landscapes somewhere 

in this section too.

Summary of Response:

Agreed.

Response:

The SPG to be amended accordingly.

Recommendation:

Reference No. SP0054 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

It would be useful to number the map to show the SLAs illustrated on p.7.

Summary of Response:

Agreed.

Response:

The SPG to be amended accordingly.

Recommendation:

Reference No. SP0055 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Para. 3.2.7. 8- 3.2.8. - Green Infrastructure 

Suggests the use of a recognised definition e.g. in NPPF, PPW, Ll (Network of multi-functional green space...).

Summary of Response:

Noted.

Response:

SPG to be amended where appropriate.

Recommendation:

Reference No. SP0056 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

There is a need to emphasise that analysis should identify positive aspects of form & layout design to ensure positive 

additions, rather than replicating poor form & layout.

Summary of Response:

Agreed.

Response:

The SPG to be amended accordingly.

Recommendation:

Reference No. SP0057 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Should take account of historic development patterns of settlements & their character in relation to landform e .g. are valley 

side/bottom settlements characteristic of Carmarthenshire rather than ridge-top.

Summary of Response:

10
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Agreed.

Response:

The SPG to be amended accordingly.

Recommendation:

Reference No. SP0058 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Para. 4.3. - Site Assets. (The benefits of Green Infrastructure). 

We welcome and support this approach.

Summary of Response:

Support noted.

Response:

Recommendation:

Reference No. SP0059 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Recommend that all public realm and green Infrastructure should have a Landscape & Ecological Management Plan to 

ensure the long term benefits of the landscape design are realised.

Summary of Response:

Disagree.  Whilst the merits of such an approach are acknowledged it is not considered necessary for the SPG to be explicit 

in such matters.  This may be best considered through potential further guidance on green infrastructural considerations.

Response:

No change to the SPG.

Recommendation:

Reference No. SP0060 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

The respondent supports this approach however within this section there appears no reference to the current Carmarthen 

Bay and Estuaries European Marine Site Memorandum of Understanding (CBEEMS MOU) to segregate foul and surface 

water flows and to provide compensatory surface water removal from the combined local Carmarthen Bay system. You will 

recall that this MOU is signed by Carmarthenshire County Council; City and County of Swansea Council; Dwr Cymru Welsh 

Water and Natural Resources Wales

Summary of Response:

Noted.

Response:

The insertion of an appropriate cross reference to ensure awareness will be considered in the interests of clarity.

Recommendation:

Reference No. SP0061 Respondent No. 0066

Mrs Liz Dutch

Llansteffan Community CouncilGeneral Comments

The respondent suggests rewording to reflect the following: Achieving good design �requires an understanding of the 

relationship between all elements of the natural and built environment �  together with close partnership -working between all 

relevant sections of the County Council and local council and community.

Summary of Response:

11
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Noted.  Whilst the importance of the role of community councils is noted, such bodies are consulted at planning application 

stage.  Furthermore, new legislation ensures that community councils are also consulted at pre -application stage.  

Consequently, including reference to community councils in this guidance document is not considered necessary.

Response:

No cahnge to the SPG.

Recommendation:

Reference No. SP0062 Respondent No. 0066

Mrs Liz Dutch

Llansteffan Community CouncilGeneral Comments

Special Landscape Areas (SLA) whilst a non-statutory designation, appear to be accorded very little weight by the Planning 

Committee in determining applications - such as the installation of a wind turbine in rural areas.  The respondent cites an 

example of the Mwche Farm, Llanybri application to site a wind turbine opposite Dylan Thomas's Boathouse in the Taf Valley 

SLA.

Summary of Response:

Noted.  Special Landscape Areas (SLA) are covered in Policy EQ6 Special Landscape Areas within the Adopted 

Carmarthenshire LDP.  SLAs are therefore material considerations in the determination of planning applications.

Response:

No further changes are considered necessary to the SPG.

Recommendation:

Reference No. SP0063 Respondent No. 0066

Mrs Liz Dutch

Llansteffan Community CouncilGeneral Comments

The respondent highlights the importance of cultural heritage appears to have been overlooked with no mention within the 

SLA or Character sections.  To illustrate, Dylan Thomas's Boathouse represents cultural heritage of national importance � the 

respondent states that this was not taken into account in the determination of the Mwche wind turbine application.

Summary of Response:

Noted. Cultural Heritage is mentioned in paragraph 4.1.5 of the document.

Response:

No further changes are considered necessary to the SPG.

Recommendation:

Reference No. SP0064 Respondent No. 0066

Mrs Liz Dutch

Llansteffan Community CouncilGeneral Comments

Para 4.3.1

The respondent suggests rewording to reflect the following: New development is often located on the edge of a settlement . 

Indeed the LDP allocates land in such locations to enable settlements to expand. However such new development must be 

proportionate in scale and character to the existing settlement, and not dominate or fundamentally alter its social, physical 

and visual characteristics.

Summary of Response:

Noted.  The existing wording is considered appropriate and sufficient to cater for proposals at edge of settlement locations .  

The suggested changes are therefore not considered to be necessary.

Response:

No change to the SPG.

Recommendation:

Reference No. SP0065 Respondent No. 0066

Mrs Liz Dutch

Llansteffan Community CouncilGeneral Comments

12
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In relation to Working Together: Early Discussion with Planners /Local Community the respondent suggests rewording to 

reflect the following: The Planning Officer will also be in a position to advise on how to engage with key local stakeholders, to 

informally consult with the local council and community at pre-application stage and produce a proposal...application process.

Summary of Response:

The need for developers to consult with Town & Community Councils at the pre -application stage will be included in this 

paragraph to reflect The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) (Amendment) Order 

2016.

Response:

No change to the SPG.

Recommendation:

Reference No. SP0106 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Needs link to the Wellbeing of Future Generations Act and the principles and to the health benefits of Green Infrastructure 

and well- designed spaces.

Summary of Response:

Agreed.

Response:

The SPG to be amended as appropriate developing on, and integrating the principles of the Wellbeing and Future 

Generations Act.

Recommendation:

Reference No. SP0107 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Para. 3.2.7. 8- 3.2.8. - Green Infrastructure 

Suggests the use of a recognised definition e.g. in NPPF, PPW, Ll (Network of multi-functional green space...).

Summary of Response:

Noted.

Response:

Recommendation:

Rural Development

Reference No. SP0094 Respondent No. 1110

Miss Roxane Lawrence

General Comments

The LDP does not allow enough land in the development envelope to meet local housing needs. Homes for Wales 

organisation campaign outside the assembly building because an extra 6000 homes are desperately needed in Wales. The 

LDP does not offer a choice of suitable sites. It excludes land at Myddynfych Farm Ammanford on enclosures 8700, 0851 

and enc 0608. The last site 0608 backs onto the new playing field at Amman Valley comprehensive school. Development 

here would make use of existing infrastructure and allow children to walk to school easily by providing a gate into the school . 

Plots along the road frontage of enclosure 8700 have been included in the UDP and were erroneously removed from the new 

local plan because the council used old flood maps and Enclosure 0851 has three accesses into it from Gwaun Henllan and 

DolY Derwen. These accesses have been retained and have cost many thousands of pounds to secure as developers are 

reluctant to honour contractual obligations. We wish to secure housing quotas of 400 dwellings for this land. The land is all 

readily developable and has all mains services. The council has ransom accesses here so they would make a large profit 

from these developments compared with other sites in the area.

Summary of Response:

13
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Noted.  This representation goes outside the remit of this SPG and the consultation.  The matters highlighted by the 

respondent were subject to consideration during the preparation of the LDP and as applicable by the Independent Planning 

Inspector at the Examination in public.

Response:

No change to the SPG.

Recommendation:

Reference No. SP0095 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Refers to the retention of existing hedgerows within schemes - we support this recommendation in terms of visual amenity 

and to assist in the retention of local ecology. Para 3.5. (page 8)(Natural Heritage) endorses this requirement and refers to 

both trees and hedgerows.

Summary of Response:

Support welcome.

Response:

Recommendation:

Reference No. SP0096 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

Para 3.5. - (page 7) Waste Treatment. 

The Authority will be aware that there may be a requirement for applicants to seek a permit from NRW for septic tanks and 

the proposed use of cesspits is not encouraged.

Summary of Response:

Noted.

Response:

Recommendation:

Reference No. SP0097 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

The draft SPG acknowledges the adaptation and re-use of rural buildings for residential use, which has the potential to affect 

legally protected species including bats and birds such as barn owls. Whilst we endorse the requirement for appropriate 

protected species survey information to accompany applications for the conversion of rural buildings, we also advise the 

following:  a. That surveys are undertaken by a suitably qualified, experienced and licensed ecologist; b. That surveys follow 

published guidance where this exists and best practice; c. Where development proposals implicate protected species, full 

details of all the mitigation that will be put in place must be included in the planning submission along with the survey 

information.

Summary of Response:

Noted.  This is a matter appropriately considered through the Nature Conservation and Biodiversity SPG.

Response:

Amend the SPG to include appropriate cross referencing to the provisions of the Nature Conservation and Biodiversity SPG.

Recommendation:

Reference No. SP0098 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments
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General Comment

Providing that there is reference to published survey guidance, there is no need to mention specific survey times, for example 

for bats. The generic reference to the timing of bat surveys may cause some issues subsequently for the LPA; we suggest 

this is removed. In stating May-September, it is possible that an applicant may undertake all of their surveys in September, 

which would be too late to assess a building for its potential to support a maternity roost.

Summary of Response:

Noted.

Response:

Amend the SPG as appropriate.

Recommendation:

Reference No. SP0099 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

General Comment

Your Authority will be aware of our advice in the good practice guide entitled NRW Approach to Bats and Planning, October 

2015.

Summary of Response:

Noted.

Response:

Recommendation:

Reference No. SP0100 Respondent No. 0006

Mr David Watkins

Natural Resources WalesGeneral Comments

We endorse the cross-reference to the Nature and Biodiversity SPG.

Summary of Response:

Noted.

Response:

Recommendation:

Reference No. SP0101 Respondent No. 0066

Mrs Liz Dutch

Llansteffan Community CouncilObject

Para 1 Fig 5

The respondent objects highlighting the need for a strong emphasis to enter into pre -application discussions at an early stage 

with the LPA.  States that the relevant town or community council must also be informally consulted at this early stage to give 

the necessary opportunity to voice community interest.   States that this would help to address a common local perception 

that many applications represent "done deals" between developer and the LPA when they reach the statutory consultation 

stage.

Summary of Response:

Noted. However there is no duty on Local Planning Authorities to notify Town and Community Councils relating to schemes at 

pre-application stage. Section 17 of the Planning (Wales) Act 2015  relates to developers having to consult Town and 

Community Councils on major applications at the Pre-application stage, but this does not apply to LPAs.

Response:

No change to the SPG

Recommendation:
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Reference No. SP0102 Respondent No. 0066

Mrs Liz Dutch

Llansteffan Community CouncilGeneral Comments

Para 3 Fig 3

This comment about the attachment of conditions to planning consents is generic.  States that Planning conditions are wholly 

ineffective without adequate public funding of the planning enforcement section. This fact particularly applies in isolated rural 

or coastal locations, common throughout Carmarthenshire. Revenue expenditure budgets need serious consideration.

Summary of Response:

Noted.  This is a matter beyond the remit of the SPG.

Response:

No change to the SPG.

Recommendation:

Reference No. SP0103 Respondent No. 0066

Mrs Liz Dutch

Llansteffan Community CouncilGeneral Comments

The respondent states that a second dwelling on an established farm should not be permitted where the landowner sells / is 

in the process of selling the first dwelling approved with an Agricultural Occupancy Condition.

Summary of Response:

Noted. It should not be the intention of the SPG to cover every eventuality. The policies of the LDP and National Policy covers  

matters relating to the requirement of the need for a second dwelling on an established farm, including viability and location.

Response:

No change to the SPG.

Recommendation:

Reference No. SP0104 Respondent No. 0066

Mrs Liz Dutch

Llansteffan Community CouncilSupport

The detailed guidance about a Rural Enterprise Dwelling helps to clarify the relationship between planning and tourism 

considerations.

Summary of Response:

Noted.

Response:

Recommendation:

Reference No. SP0105 Respondent No. 2575

Mr Sean Maslin

General Comments

Summary of Response:
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The Rural Development Draft SPG Report, Rural Enterprise Dwellings section does not satisfactorily reflect the requirements 

set out in TAN 6. The policy requires that all applications are supported by robust supporting evidence and must be supported 

by a Rural Enterprise Dwelling Appraisal (TAN 6 paragraph 4.7.1) which addresses the functional test, the time test, the 

financial test, and the other dwellings test.  The Rural Enterprise Dwellings section should contain advice on an acceptable 

maximum gross internal floorspace. For example, a maximum gross internal floorspace of 100 sq m. This area is considered 

by the Homes and Communities Agency to be the size of property needed to meet the needs of 6 persons, and is larger than 

the national average for new dwellings of 76 sqm.  Similarly, the Rural Enterprise Dwellings SPG should advise that any 

proposed outbuildings will need to be justified and a planning condition will be imposed to remove permitted development 

rights for the dwelling to prevent any future extension of the property.  The Rural Enterprise Dwellings guidance should also 

include the additional clarification from the Carmarthenshire Local Development Plan (Housing 6.2.8) which states: ��Such 

proposals should, where possible, be well related to an existing complex. A further dwelling should not be proposed where an 

existing property forming part of the unit associated with the enterprise has been recently disposed of.�

Noted. It should not be the intention of the SPG to be prescriptive and repeat the criteria set out in National Policy. TAN6 

offers sufficient clarity relating to the criteria for a new rural enterprise dwelling which includes location, siting, 

appropriateness of scale, viability and functional need etc. This would also cover the requirements of any outbuildings to 

support the new dwelling, whilst conditions can be placed on planning permissions to restrict domestic paraphernalia

Response:

No change to the SPG

Recommendation:
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Appendix 2 

The following considers and recommends further amendments where they are required to 
address matters of accuracy and implementation, and where they offer clarity and enhance 
their meaning and understanding. 

 
Leisure & Open Space Requirements for New Developments 
 
The following amendments are recommended for inclusion within the SPG in the interests of 
clarity and to assist in its implementation: 
 

Insert the following wording: 

• Where the Council identifies that developers have sub-divided sites in order to avoid 

open space provision, the total residential unit provision will be calculated and the 

open space policy will be applied accordingly. This approach will also apply where 

planning applications are staggered over a period of time. 

• Amend paragraph 4.4.3 to include reference to 10 - 20 years maintenance figure.  

• Amend Appendix 2 to reflect the inclusion of a 10 year maintenance and associated 

figures as above.  

• Amend paragraph 2.1.4 and section 4.4 to reflect the Council’s ability where justified 

to seek s106 planning agreements to contribute to the maintenance of safe attractive 

facilities and open space.  

 

Natural Environment and Biodiversity 
 
The following amendments are recommended for inclusion within the SPG in the interests of 
clarity, accuracy and to assist in its implementation: 

 
• Section 2.3 and 2.20 and 3.10 can we replace or edit these paras as the 

Environment Act 2016 has replaced the NERC Act in Wales, Also last box – 
Legislation and Policy, in table under Sections 4 and 5? 
 

• Table under Section 11.5 - Change last para to Bat Surveys for Professional 
Ecologists – Good Practice Guidelines 3rd Edition Published by the Bat Conservation 
Trust (Collins 2016) – Sections 4-9  
 

• And following para to - Any bat survey report should follow the template as detailed in 
to Surveys for Professional Ecologists – Good Practice Guidelines 3rd Edition 
Published by the Bat Conservation Trust (Collins 2016)-  Chapter 11 – box 7 pg 74- 
76. 
 

• Same Table – section Bats and trees – Guidance on tree assessment is specifically 
available in Surveys for Professional Ecologists – Good Practice Guidelines 3rd 
Edition Published by the Bat Conservation Trust (Collins 2016) – Chapters 6 and 7. 
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• Same Table – section Bats and Lighting – change to - If a site is to be extensively lit 
then bat activity surveys must be carried out in line with advice contained within the 
Surveys for Professional Ecologists – Good Practice Guidelines 3rd Edition Published 
by the Bat Conservation Trust (Collins 2016) – Chapter 8. 
 

• Under Water Vole in this table replace last para with - Further information can be 
found in Dean, M., Strachan, R., Gow, D. And Andrews, R. (2016). The Water Vole 
Mitigation Handbook (The Mammal Society, London. 

 
 
Rural Development. 
 

Amend references specific to Technical Advice Note 6 to refer to its provisions rather than 

policies. 
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Y BWRDD GWEITHREDOL 

 

DYDD MAWRTH, 26ain GORFFENNAF 2016  
 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd E. Dole [Cadeirydd] 
 
Y Cynghorwyr:  
H.A.L. Evans, L.D. Evans, M. Gravell, D.M. Jenkins, G.O. Jones, T.J. Jones, 
P.A. Palmer, L.M. Stephens a J. Tremlett 
 
Yn bresennol mewn perthynas â Chofnod 8: 
Y Cynghorydd A.P. Cooper, Cadeirydd y Pwyllgor Craffu - Diogelu'r Cyhoedd a'r 
Amgylchedd  
 
Yn bresennol fel sylwedyddion: 
Y Cynghorwyr S.M. Caiach, D.M. Cundy, T. Devichand, J.S. Edmunds, W.G. Hopkins, P. 
Hughes Griffiths, B.A.L. Roberts, G. Thomas a J. Williams. 
 
Yr oedd y swyddogion canlynol yn bresennol yn y cyfarfod: 
Mr M. James   -  Y Prif Weithredwr 
Mr C. Moore    -  Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol 
Mr J. Morgan   -  Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol 
Ms R. Mullen   -  Cyfarwyddwr yr Amgylchedd 
Mr R. Sully    -  Y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant  
Mr P. Thomas   -  Y Prif Weithredwr Cynorthwyol 
Ms W. Walters  -  Y Prif Weithredwr Cynorthwyol 
Mr I. Jones    -  Y Pennaeth Hamdden  
Mr S. Pilliner   -  Y Pennaeth Trafnidiaeth a Pheirianneg 
Ms L. Rees Jones   -  Y Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith 
Mr G. Morgans   -  Y Prif Swyddog Addysg 
Mr S. Davies   -  Y Rheolwr Moderneiddio Ysgolion 
Mrs D. Hockenhull  - Y Rheolwr Marchnata a'r Cyfryngau 
Mr I. Llewellyn   -  Y Rheolwr Blaen-gynllunio 
Mr G. Williams   -  Cyfreithiwr Cynorthwyol 
Mrs M. Evans Thomas   -  Pen-swyddog Gwasanaethau Democrataidd  
Mr M. Hughes   -  Swyddog Gwasanaethau Democrataidd  
 
Y Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin: 10.00am - 12.50pm ac 1.50pm - 3.30pm 

 
1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

 
Ni chafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb. 
 

2. DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL 
 
Y Cynghorydd Rhif y Cofnod Y Math o Fuddiant 
Y Cynghorydd L.D. 
Evans 

19 - Polisi Amser o’r 
Gwaith (Enghreifftiol) ar 
gyfer Ysgolion 

Ei merch yn athrawes yn 
y sir. 

Y Cynghorydd G.O. 
Jones 

19 - Polisi Amser o’r 
Gwaith (Enghreifftiol) ar 
gyfer Ysgolion 

Ei wraig yn dysgu yn y 
sir. 

Eitem Rhif  10.1
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Y Cynghorydd J. Tremlett 23 - Maes Parcio 
Cyhoeddus Newydd 
Arfaethedig, Stryd y 
Brenin, Talacharn 

Perchen eiddo yn Stryd y 
Brenin, Talacharn.  

 
3. COFNODION - Y BWRDD GWEITHREDOL 

 
3.1.  20FED MEHEFIN, 2016 

 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion cyfarfod y Bwrdd 
Gweithredol oedd wedi ei gynnal ar 20fed Mehefin, 2016, gan eu bod yn gywir. 
 

3.2.  4YDD GORFFENNAF, 2016 
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion cyfarfod y Bwrdd 
Gweithredol oedd wedi ei gynnal ar 4ydd Gorffennaf, 2016, gan eu bod yn 
gywir.  
 

4. CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN YR AELODAU 
Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau â rhybudd wedi cael eu cyflwyno 
gan yr Aelodau.  Fodd bynnag, yr oedd wedi cael gwybod gan y Cynghorwyr D.M. 
Cundy, T. Devichand a J.S. Edmunds eu bod yn dymuno gofyn cwestiynau 
ynghylch eitem 7 ar yr agenda, felly byddid yn rhoi sylw i'r rhain o dan yr eitem 
briodol yn ddiweddarach yn y cyfarfod.   
 

5. CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN Y CYHOEDD 
 

5.1. CWESTIWN GAN MRS KAREN HUGHES I'R CYNGHORYDD GARETH 
JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS ADDYSG A 
PHLANT 

“Bu nifer o fethiannau yn y broses ymgynghori, gyda’r pennaeth yn cyfaddef 
ar 26ain Ebrill iddynt fod yn naïf ynglŷn â’r broses ymgynghori. Derbyniom 
ohebiaeth yn cadarnhau bod yr ysgol yn ymwybodol o gynnig gan yr 
Awdurdod Addysg Lleol ym mis Medi 2014, a llythyr dilynol o gynnig ym mis 
Ionawr 2015 i’r ysgol sy’n cyfeirio at 5 mater a gytunwyd fel pecyn yr oedd 
yn rhaid eu cymryd fel cyfanwaith. Gan fynnu bod yn rhaid i’r pecyn gael ei 
dderbyn gan y llywodraethwyr a’r Awdurdod Addysg Lleol fel cyfanwaith ac 
eisoes wedi’i dderbyn ym mis Chwefror 2015, y mae’n gwneud inni feddwl a 
oedd y fargen hon eisoes wedi’i tharo. Pam na wnaed hyn yn hysbys i’r holl 
randdeiliaid ym mis Medi 2014 gan ddangos didwylledd a thryloywder?” 

Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol 
dros Addysg a Phlant:- 

"Cynhaliwyd y broses ymgynghori yn unol â'r Côd Trefniadaeth Ysgolion 
statudol. Mae'r Adran Addysg a Gwasanaethau Plant wedi bod yn trafod â 
chyrff llywodraethu'r ddwy ysgol ers rhai blynyddoedd ynghylch potensial y 
cynnig presennol, ac mae'r partïon wedi bod yn cyfnewid gohebiaeth. Mae'r 
Adran wedi dangos gohebiaeth ynghylch y mater hwn i'r gwrthwynebwyr, 
gan amlygu ei bod yn agored ac yn dryloyw. Mae gan gyrff llywodraethu 
ysgolion gyfrifoldeb statudol dros eu hysgolion, ac mae trafodaethau rhwng 
yr awdurdod lleol a'r ysgolion ynghylch cynigion i newid pethau yn cychwyn 
bob amser â thrafodaeth gyda'r cyrff llywodraethu. Cynhelir trafodaethau ac 
ymgynghoriadau gyda phobl eraill a grwpiau eraill ar yr adegau priodol yn y 
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broses yn unol â'r disgwyliadau statudol.  

Nid oes penderfyniad terfynol wedi'i ei wneud hyd yn hyn ynghylch y cynnig 
hwn. Os bydd y Bwrdd Gweithredol yn penderfynu camu ymlaen i'r cam 
nesaf yn y broses, drwy gyhoeddi hysbysiad statudol, bydd cyfle arall i'r 
partïon sydd â buddiant gyflwyno eu sylwadau, a gaiff eu hystyried yn llawn 
cyn penderfynu'n derfynol ar y mater. 

Bwriad yr ohebiaeth rhwng y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant 
a'r cyrff llywodraethu oedd bod y partïon hyn yn cytuno ar egwyddorion y 
cynnig ac ar y modd y gellid ei weithredu, gan roi sylw hefyd i ffactorau 
eraill, megis sut y gellid rhoi sylw i'r diffyg lle yn yr ysgol fabanod a sut y 
gallai'r cyllid lles cynllunio oedd ar gael ar gyfer yr ardal gael ei ddefnyddio 
mewn modd defnyddiol.  

Yn ei lythyr ar 29ain Ionawr 2015 at Gadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol 
Fabanod Llangennech, yr anfonwyd copi ohono at Gadeirydd Corff 
Llywodraethu Ysgol Iau Llangennech, roedd y Cyfarwyddwr wedi datgan yn 
glir y bydd yn rhaid i'r Cyngor Sir gynnal proses statudol i ffurfio ysgol 
gynradd newydd yn lle'r ddwy ysgol bresennol, i ymestyn ystod oedran yr 
ysgol ac i sefydlu'r ysgol newydd fel ysgol Gymraeg ei chyfrwng, gan 
danlinellu'r heriau amseryddol o ran cwblhau'r broses statudol.  

Hefyd roedd y llythyr yn cyfeirio at ymrwymiad i ddarparu ystafell ddosbarth 
ddwbl symudol ychwanegol er mwyn darparu rhagor o le yn yr ysgol 
fabanod (mae hyn wedi'i wneud bellach) ac yn cytuno i ryddhau arian lles 
cynllunio i'w fuddsoddi yn yr ysgolion, drwy gytundeb gyda'r Adran. Mae'r 
ffaith fod yr adeilad modwlar newydd wedi ei godi yn yr ysgol yn amlygu nad 
yw'r elfen hon yn gysylltiedig â'r cynnig statudol. 

Felly mae'r cyfeiriad yn llythyr y Cyfarwyddwr at "becyn ar gyfer datblygu'r 
ddarpariaeth sector cynradd" yn dangos yn eglur fod ymgais i gael cytundeb 
o ran egwyddor.  

Mabwysiadwyd Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn ffurfiol yng 
nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol ar 28ain Gorffennaf 2014, a derbyniwyd 
cofnodion y cyfarfod hwnnw gan y Cyngor Sir yn ei gyfarfod ar 10fed Medi 
2014. Mae'n amlwg felly taw Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yw 
polisi'r Cyngor. Mae Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn 
amlinellu'r strategaeth eang ar gyfer datblygu'r iaith yn y gwasanaeth 
addysg. Pan fo cynnydd yn golygu bod angen newidiadau mewn ysgolion 
unigol o ran cyfran y cwricwlwm a addysgir drwy'r naill iaith neu'r llall, bydd 
proses statudol yn ofynnol, gan gynnwys ymgynghori ynghylch pob cynnig 
penodol. Dyna beth sy'n digwydd yn Llangennech ar hyn o bryd.” 
 

  Gofynnodd Mrs Hughes y cwestiwn atodol canlynol:- 
 

“A ydych chi'n cytuno taw dim ond esgus rhoi sylw i bobl a wnaeth y broses 
ymgynghori, ac nad oes gwir bryder am y gymuned yn gyffredinol nac am 
ddiwallu ei hanghenion?” 

 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol 
dros Addysg a Phlant:- 
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"Rwyf yn meddwl y byddaf yn cyfeirio at rai o'r pwyntiau y bu ichi eu codi 
wrth imi ymdrin â'r cwestiynau eraill dilynol, felly os nad ydych chi'n fodlon 
ar yr atebion a ddaw, dewch yn ôl ataf a rhoddaf ateb ichi." 

 
5.2. CWESTIWN GAN MR STEVE HATTO I'R CYNGHORYDD GARETH 

JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS ADDYSG A 
PHLANT 

“Rydym wedi cyfnewid gohebiaeth helaeth â Chyngor Sir Caerfyrddin gydag 
un pwnc yn ymwneud â'r risgiau diogelwch sydd ynghlwm wrth gludo 
disgyblion i Ysgolion Cyfrwng Saesneg eraill. Un o'r prif bryderon yw y 
byddai teuluoedd nad ydynt yn gallu gyrru yn gorfod cerdded gyda'u plant 
bach am dros 2 filltir ym mhob tywydd, yn dibynnu ar ble yn Llangennech y 
maent yn byw. Byddai'n rhaid iddynt groesi heol brysur 40 milltir yr awr a 
thair ffordd ymuno/ymadael â'r draffordd i gyrraedd eu hysgol benodedig. 
Ond safbwynt yr Awdurdod Addysg Lleol ar y mater hwn yw mai dewis y 
rhieni yw peidio â chofrestru ein plant yn Llangennech ac felly cyfrifoldeb y 
rhieni yw cludo eu plant i ysgolion eraill. Ond mae’r Cyfrwng Saesneg yn 
cael ei dynnu’n ôl gan yr Awdurdod Addysg Lleol. Nid dewis rhieni yw 
tynnu’r plant o Langennech, ond gweithred a orfodir arnom i fynd â’n plant i 
Ysgol Cyfrwng Saesneg addas. Ni all pob plentyn ddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg am amryw resymau. Ond mae 170 o leoedd gwag cyfrwng 
Cymraeg ar gael yn yr ardal leol ym Mrynsierfel a Ffwrnes. Ond mae’r tair 
ysgol cyfrwng Saesneg arall, y Bryn, y Bynea a’r Hendy, eisoes y tu hwnt 
i’w capasiti. Nid oes ystyriaeth wedi'i rhoi i'r 91 o dai sy'n cael eu codi yn yr 
Hendy, na'r 700 a mwy o dai sydd yn yr arfaeth ym Mhontarddulais a hefyd 
y Bynea.  Mae'n siŵr y byddai hyn yn cael effaith fawr ar yr ysgolion 
cyfagos. Ar hyn o bryd gall unrhyw deulu yn Llangennech sy'n siarad 
Cymraeg neu Saesneg ddewis bod eu plentyn yn cael ei addysgu yn y naill 
neu'r llall o ieithoedd swyddogol Cymru. Onid yw'r dewis addysgol hwn yn 
yr ysgol leol yn cael ei waredu, ac oni wahaniaethir yn erbyn pobl sydd am 
i'w plentyn gael ei addysgu yn un o'r ieithoedd swyddogol? Os yw’r Cyfrwng 
Saesneg i’w dynnu’n ôl, a allwch esbonio sut mai dewis rhieni yw hyn? A 
ble y byddwch yn darparu Addysg Cyfrwng Saesneg amgen i’n plant?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol 
dros Addysg a Phlant:- 

"Cynnig yr Adran Addysg a Gwasanaethau Plant yw y dylai'r ddarpariaeth i'r 
holl ddisgyblion yn y dyfodol yn Ysgol Gynradd newydd Llangennech fod 
trwy gyfrwng y Gymraeg, fel sy'n digwydd yn llwyddiannus eisoes mewn 
llawer o ysgolion ledled Sir Gaerfyrddin, ac y dylai'r plant lleol fynychu ysgol 
Llangennech. 

Fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad i'r Bwrdd Gweithredol, mae'r cynnig yn 
gyson â'r polisi cenedlaethol i helaethu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg er 
mwyn cynyddu nifer y bobl ifanc sy'n gwbl ddwyieithog, ac er mwyn galluogi 
rhagor o blant i elwa ar fanteision dwyieithrwydd - a gadarnheir gan waith 
ymchwil rhyngwladol, a gynhwyswyd hefyd yn yr adroddiad.  

Dymuniad y Cyngor Sir yw bod plant yn mynychu eu hysgol leol, a chred yr 
Adran y bydd ysgol gynradd Gymraeg ei chyfrwng yn Llangennech yn dal i 
gynnig addysg o'r radd flaenaf i'r disgyblion.  
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Bwriad yr Adran yw bod yr holl ddisgyblion presennol yn aros yn ysgol 
Llangennech ac yn dal i gael eu haddysg drwy gyfrwng y trefniadau iaith 
presennol tan iddyn nhw adael i fynd i'r ysgol uwchradd. Felly ni fydd y 
cynigion yn effeithio ar y disgyblion presennol. Bydd yr ysgol yn dal i estyn 
cefnogaeth ddigonol i'r holl ddisgyblion presennol drwy'r cyfrwng y maen 
nhw'n cael eu haddysg ar hyn o bryd, felly nid oes angen symud unrhyw 
blentyn o'r ysgol.  
 
Yr unig rwymedigaeth sydd ar y Cyngor Sir o ran hwyluso dewis y rhieni yw 
pan fo'r dewis hwnnw'n gyson â darparu addysg mewn modd effeithiol a 
defnyddio adnoddau'n effeithlon. Nid oes gan yr un rhiant hawl i fynnu lle 
mewn ysgol benodol i'w blentyn neu i'w blant. Caiff y lleoedd yn yr ysgolion 
eu dyrannu ar sail polisi derbyn disgyblion cyhoeddedig y Cyngor, sy'n 
ffafrio bod plant yn mynychu eu hysgol leol neu ysgol "ddynodedig". Ar gais 
y rhieni caiff plant eu derbyn mewn ysgol heblaw eu hysgol ddynodedig a 
hynny pan fo lleoedd ar gael ac yn unol â'r meini prawf o ran gor-alw yn y 
polisi derbyn disgyblion cyhoeddedig. 
 
Nid yw'r Cyngor Sir yn cynnig dewisiadau eraill heblaw ysgol Llangennech 
ar gyfer y plant lleol. Dymuniad yr Awdurdod Lleol yw bod yr holl 
ddisgyblion presennol yn aros yn yr ysgol, bod y plant lleol yn y dyfodol yn 
mynychu ysgol y pentref gan dderbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg 
yn bennaf, a bod Saesneg yn bwnc a ddysgir yng Nghyfnod Allweddol 2 ac 
yn gyfrwng dysgu ar gyfer rhai gwersi eraill yn ystod y blynyddoedd olaf yn 
yr ysgol.  

 
Os bydd rhieni'n dewis gosod eu plant mewn ysgolion eraill, byddan nhw'n 
gwneud hynny ar ôl rhoi ystyriaeth lawn i'r holl ffactorau perthnasol, gan 
gynnwys safonau'r ysgolion eraill, y goblygiadau o ran cludiant, ac ati. Os 
bydd rhieni'n dewis gosod eu plant mewn ysgolion eraill nad ydyn nhw'n 
ysgol ddynodedig nac yn ysgol agosaf, cyfrifoldeb llawn y rhieni yw cludo eu 
plant i'r ysgol.  
 
Barn yr Adran, ar sail tystiolaeth ryngwladol a phrofiad lleol, yw bod pob 
plentyn yn elwa ar addysg wirioneddol ddwyieithog, sy’n datblygu sgiliau 
ehangach, megis gwell gallu gwybyddol, gwell dealltwriaeth a hyblygrwydd 
wrth gyflawni tasgau, gwell pwerau canolbwyntio ac ati, ac y dylai pob 
plentyn dderbyn y cyfleoedd hyn. Ar sail y dystiolaeth dim ond trwy sicrhau 
bod plant yn cael addysg drwy gyfrwng y Gymraeg y gellir cael gwir 
ddwyieithrwydd yn y cyd-destun lleol. 
 
Mae'n wir bod rhai lleoedd gwag yn Ysgol y Ffwrnes ac Ysgol Brynsierfel ar 
hyn o bryd. Codwyd adeilad newydd Ysgol y Ffwrnes i sicrhau bod digon o 
le yno er mwyn diwallu'r rhagamcanion yn ardal Llanelli, lle mae'r galw am 
addysg gynradd drwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod yn cynyddu dros y 
blynyddoedd diwethaf. Roeddid yn llwyr gydnabod y byddai lleoedd gwag 
yn Ysgol y Ffwrnes adeg ei hagor, ond y byddai'r rhain yn cael eu llenwi 
dros ychydig flynyddoedd.  
 
Ar sail y ceisiadau am leoedd ym mis Medi 2016, mae'r Adran yn disgwyl y 
bydd 400 o blant yn mynychu Ysgol Gymraeg y Ffwrnes y flwyddyn nesaf, 
sydd â lle i 480 o ddisgyblion; a bydd dosbarthiadau'r blynyddoedd cynnar 
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yn llawn neu bron â bod yn llawn, gan amlygu y bydd yr ysgol yn llawn 
ymhen ychydig flynyddoedd. Y disgwyl yw y bydd cyfanswm o 209 o 
ddisgyblion ar gofrestr Ysgol Brynsierfel ym mis Medi, sydd â lle i 243 o 
ddisgyblion.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i awdurdodau lleol ymdrechu i reoli'r 
lleoedd gwag yn eu hysgolion, a hynny o fewn goddefiant o 10% ar draws 
yr holl ysgolion, gan dderbyn bod y niferoedd mewn ysgolion unigol yn 
amrywio oherwydd nifer o ffactorau. Yn ôl y Côd Trefniadaeth Ysgolion 
"mae rhai lleoedd dros ben yn angenrheidiol er mwyn galluogi ysgolion i 
ymdopi â'r amrywiadau o ran niferoedd disgyblion". Mae Llywodraeth 
Cymru yn ystyried bod gormod o leoedd gwag mewn ysgol unigol os oes 
ganddi fwy na 25% o leoedd gwag. Nid yw Ysgol y Ffwrnes nac Ysgol 
Brynsierfel yn perthyn i'r categori hwn.  
 
Mae'r cynigion ynghylch trefniadaeth ysgolion gan y Cyngor hwn yn rhoi 
ystyriaeth yn rheolaidd i ddatblygiadau tai yn y dyfodol ac i'r galw am leoedd 
mewn ysgolion y gall y datblygiadau hyn ei greu. Nod cynigion y Cyngor ar 
gyfer ysgolion Llangennech yw bod y plant lleol yn mynychu ysgol 
Llangennech yn y dyfodol. Nid yw'n fwriad gan y Cyngor fod unrhyw blentyn 
lleol yn ceisio am le mewn ysgol y tu hwnt i Langennech, ac eithrio o ran yr 
achosion prin mewn perthynas ag angen dysgu ychwanegol penodol pryd y 
bydd y Cyngor yn cydweithio â'r rhieni i glustnodi'r trefniant mwyaf priodol. 
Am y rheswm hwnnw, nid oes cyfeiriad yn y ddogfen ymgynghori at 
ddatblygiadau tai posibl yn yr Hendy nac mewn unrhyw ardal ysgol arall. 
 
Bydd y Cyngor Sir yn dal i fonitro'r galw am leoedd yn Ysgol yr Hendy, yn 
enwedig mewn perthynas â'r datblygiadau tai newydd sy'n cael eu codi yn y 
cyffiniau, a bydd yn ymateb mewn modd priodol. Mae darpariaeth yn 
Rhaglen Moderneiddio Addysg y Cyngor ar gyfer buddsoddi yn Ysgol yr 
Hendy yn y tymor canolig er mwyn helaethu a moderneiddio adeiladau a 
chyfleusterau'r ysgol, a dylai fod modd cysoni'r buddsoddiad hwn â'r angen 
am gynyddu'r lleoedd petai galw am hynny.  
 
Mae disgwyl y caiff y fersiwn adneuol drafft o Gynllun Datblygu Lleol Dinas 
a Sir Abertawe ei gyhoeddi yn ystod haf 2016 er mwyn ymgynghori yn ei 
gylch. Mae'r cynllun drafft hwn yn cynnwys dyraniad sylweddol o fwy na 700 
o unedau preswyl ym Mhontarddulais. Mae'r trafodaethau gyda swyddogion 
Dinas a Sir Abertawe yn cadarnhau eu bod yn bwriadu datblygu ysgolion 
yng nghymuned Pontarddulais er mwyn diwallu'r holl alw fydd yn deillio o 
Gynllun Datblygu Lleol yr awdurdod maes o law, fel sy'n ofynnol gan yr 
amserlen ddatblygu. Mater i awdurdod lleol Abertawe ei ddatrys yw hwn." 
 
Gofynnodd Mr Hatto y cwestiwn atodol canlynol:- 
 
"Petai rhieni plant sy'n cael eu haddysgu yn ffrwd Saesneg yr ysgol ar hyn o 
bryd yn penderfynu bod angen i frodyr neu chwiorydd y plant hynny gael eu 
haddysgu trwy gyfrwng y Saesneg, byddai angen eu cymryd i ysgol arall, a 
hynny efallai y tu hwnt i'r sir. Ni fyddai'r cyfryw rieni'n gallu bod mewn dau 
fan ar yr un pryd. Byddai'n rhaid iddyn nhw dynnu'r plentyn neu'r plant hynaf 
o Ysgol Gymunedol Llangennech er mwyn sicrhau bod modd cwblhau'r 
daith i'r ysgol. A fyddai rhwymedigaeth wedyn ar y sir am y trefniadau teithio 
i'r ysgol newydd?" 
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Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol 
dros Addysg a Phlant:- 
 
"Dewis y rhieni fyddai hynny felly ni fyddem yn atebol am gludiant i'r ysgol 
newydd." 

 
5.3. CWESTIWN GAN MS JULIA REES I'R CYNGHORYDD GARETH 

JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS ADDYSG A 
PHLANT 

“O'r wybodaeth a ddarparwyd gan yr Awdurdod Addysg Leol, mae'n amlwg bod y 
ffigurau wedi cael eu trin gan unigolion i gryfhau sefyllfa benodol. Mae 121 o 
ddisgyblion yn yr ysgol nad ydynt yn byw yn Llangennech. Ond mae yna 96 o 
blant o'r pentref sy’n teithio i ysgolion eraill y tu allan i'r ardal. Mae 81 ohonynt yn 
mynychu ysgol cyfrwng Saesneg. Os bydd yr 81 o blant yn gallu mynychu eu 
hysgol gymunedol, yna byddai'r ffigurau yn adlewyrchu mwy o angen 50/50 ar 
gyfer Saesneg a Cymraeg yng nghymuned Llangennech. Mae rhieni a oedd yn 
dymuno ceisio cyfrwng Saesneg yn y gorffennol yn Llangennech wedi cael eu troi i 
ffwrdd oherwydd yr oedd yr ysgol yn llawn. Ond nid oedd hyn yn wir a brofodd rhai 
rhieni hyn mewn tribiwnlys ac yna cafwyd eu dderbyn yn ysgol Llangennech. Pam 
gwrthodir lle yn y cyfrwng Saesneg pan oedd y cynhwysedd y dosbarthiadau 
cyfrwng Saesneg yn hanner y cynhwysedd y dosbarthiadau Cymraeg? A sut y gall 
yr ysgol rhoi cyhoeddusrwydd i'w nodweddion gwyrdd pan fydd yn mynd ati i 
cefnogi cludo nifer fawr o ddisgyblion i mewn ac allan o'r pentref?” 

Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 

Y ffigurau a gyflwynwyd yn y Ddogfen Ymgynghori, o ran niferoedd y disgyblion, 
yw'r rheiny a oedd yn bodoli ar adeg y cyfrifiad statudol blynyddol o ddisgyblion ym 
mis Ionawr 2015. 

 
Mae'r ffigurau diweddaraf ar gyfer mis Ionawr 2016 fel a ganlyn: 
 
Ysgol Fabanod Llangennech 
 
Cyfanswm nifer y disgyblion yw 210, gyda 161 o blant yn byw yn y dalgylch a 49 o 
ddisgyblion yn byw y tu allan i'r dalgylch. 
 
Ysgol Iau Llangennech 
 
Cyfanswm nifer y disgyblion yw 236, gyda 175 o blant yn byw yn y dalgylch a 61 o 
ddisgyblion yn byw y tu allan i'r dalgylch.  
 
Y Ddwy Ysgol Gyda'i Gilydd 
 
Gyda'i gilydd y cyfanswm ar gyfer y ddwy ysgol yw 446, gyda 336, neu 75% yn 
byw yn y dalgylch a 110 o blant, neu 25% yn byw y tu allan i'r dalgylch.  
 
Ym mis Ionawr 2016, roedd 96 o blant sy'n byw o fewn dalgylch ysgolion 
Llangennech yn mynychu ysgolion eraill. O blith y rhain, roedd 16 o blant yn 
mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg, 7 yn mynychu ysgolion dwy ffrwd a 73 yn 
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mynychu ysgolion cyfrwng Saesneg, gyda nifer sylweddol o blant, 39 ohonyn nhw, 
sef dros hanner y rheiny a oedd yn gadael y dalgylch, yn mynychu ysgol y Bryn. 
Roedd 3 o'r plant yn mynychu ysgolion ffydd.  
 
Mae'n berthnasol nodi oherwydd cyfluniad dalgylch ysgolion Llangennech, fod 
nifer sylweddol o blant sy'n byw yn ne'r dalgylch yn byw yn agosach at ysgolion 
eraill nag ydyn nhw i ysgolion Llangennech. Yn amlwg ymhlith y rhain mae Ysgol y 
Bryn sy'n derbyn 39 o blant o ddalgylch Llangennech sy'n byw naill ai ar Heol 
Penllwyngwyn, Parc Hendre, Harddfan, Bryn Uchaf a Heol Pendderi neu'n agos 
atyn nhw ac o ganlyniad yn byw yn llawer agosach i'r ysgol hon.  
 
Mae ysgolion Llangennech yn gallu darparu lle i'r holl blant sy'n byw o fewn y 
dalgylch. Mae'r plant hyn yn cael blaenoriaeth dros blant sy'n byw y tu allan i'r 
dalgylch dan y polisïau derbyn sefydledig.  
 
Nid oes yr un plentyn o ddalgylch ysgolion Llangennech wedi cael gwrthod lle yn 
ysgolion Llangennech gan y Cyngor Sir fel yr Awdurdod Derbyn statudol.  
 
Mae'r Nifer Derbyn a gyhoeddwyd ar gyfer ysgolion Llangennech yn berthnasol i'r 
ysgol gyfan ac nid yw'n ystyried dewis iaith. Yr awdurdod lleol yn unig fel y corff 
derbyn statudol sy'n gallu derbyn plant i'r ysgolion. Nid oes hawl gan ysgolion i 
dderbyn disgyblion eu hunain nac i wrthod lle. Nid yw'r Cyngor Sir wedi gwrthod lle 
i unrhyw blentyn sy'n byw o fewn y dalgylch, beth bynnag yw'r dewis iaith.  
 
Mae'n gyffredin i ddisgyblion symud rhwng dalgylchoedd ysgolion a hynny ledled y 
sir yn yr ardaloedd gwledig a threfol.  
 
Mae ysgolion yn cael eu categoreiddio yn ôl asesiad sy'n rhan o'r fframwaith 
cenedlaethol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae'r fframwaith yn ystyried y 
safonau a gyflawnwyd gan y disgyblion, presenoldeb y disgyblion, ansawdd yr 
arweinyddiaeth yn yr ysgol a gallu'r ysgol i wella. Nid yw'r fframwaith categoreiddio 
yn ystyried materion megis iaith neu drefniadau derbyn.” 
 
Gofynnodd Ms Rees y cwestiwn atodol canlynol:- 
 
"Rydych yn dweud na wrthodwyd lle i blant yn Ysgol Llangennech ar sail dewis 
iaith, felly a fyddwch cystal ag esbonio pam y gwrthodwyd rhoi lle i'm dau fab yn 
Ysgol Fabanod Llangennech er bod 29 o leoedd gwag yn y ffrwd Saesneg yn eu 
blwyddyn ac er bod 11 yn fwy na nifer y lleoedd yn y ffrwd Gymraeg. Eto roedd y 
llythyr gwrthod yn dweud bod y ffrwd Saesneg "yn llawn ac y byddai derbyn 
disgybl arall yn ychwanegol at y niferoedd presennol yn peri anawsterau dybryd i'r 
ysgol". Sut y gellir dehongli hyn ond fel ymgais fwriadol i addasu'r ffigurau er mwyn 
ffafrio addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ar draul addysg drwy gyfrwng y Saesneg? 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Nid wyf yn ymwybodol o hynny, a bydd yn rhaid imi gael rhagor o wybodaeth; yn 
bendant byddaf yn ymchwilio i'r mater i gael gweld beth sy'n digwydd."  
 

5.4. CWESTIWN GAN MRS MICHAELA BEDDOWS I'R CYNGHORYDD 
GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 
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“Anghenion Addysgol Arbennig: Ni roddwyd unrhyw ystyriaeth i blant sydd ag 
anghenion addysgol arbennig sydd fel arfer yn cael eu cynghori i fynd i ffrwd 
cyfrwng Saesneg neu iaith y cartref yn unig. Mae plant sydd ag oedi cyffredinol yn 
cael trafferth gydag un iaith heb sôn am ddwy, felly drwy waredu’r ffrwd ddeuol 
byddai hyn yn eithrio’r plant hyn rhag mynychu’r ysgol. Ni all plant sydd ag 
Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig ymdopi â newid mewn trefn, felly petaent yn 
cychwyn ac wedyn yn cael trafferth mewn ysgol Cyfrwng Cymraeg ac wedyn yn 
gorfod symud i ysgol Cyfrwng Saesneg, byddai’r newid hwnnw yn cael effaith 
enfawr arnynt. Mae llawer o blant sydd ag anawsterau dysgu, yn arbennig 
Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig, yn teimlo’n ynysig iawn hyd yn oed mewn 
amgylchedd â chymorth. Pe cânt eu gwneud i fynychu ysgol y tu allan i’r ardal 
byddai hyn yn eu hynysu hyd yn oed yn bellach o’r gymuned yn ei chyfanrwydd. 
Sut yr esgeuluswyd hyn a pham na aethpwyd i’r afael â hyn?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Polisi Cyngor Sir Caerfyrddin yw y dylai ei holl ysgolion fod yn gynhwysol, a bod 
plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu haddysgu mewn lleoliad 
prif ffrwd ochr yn ochr â'u cyfoedion ble bynnag y bo modd. Mae modd gwneud 
hyn yn y rhan fwyaf o ddigon o'r achosion, sydd o fudd i'r holl blant.  
 
Er bod y gyfundrefn wedi'i chynllunio i ddiwallu anghenion dysgwyr drwy 
ymagwedd gyffredinol a chynhwysol, yn achos nifer bychan o blant sydd ag 
anghenion ychwanegol cymhleth a sylweddol nid yw hynny'n bosibl bob amser ac 
mae darpariaeth arbenigol yn cynnig lleoliadau dysgu mwy priodol.  
 
Er mwyn gallu sicrhau y caiff anghenion yr holl ddysgwyr eu diwallu, mae'r 
gyfundrefn ysgolion yn Sir Gaerfyrddin yn cynnwys darpariaeth helaeth ar gyfer 
plant sydd ag anghenion ychwanegol. Cynigir addysg mewn ysgol neu uned 
arbenigol i'r plant sydd â'r anghenion mwyaf difrifol neu gymhleth pan na fo lleoliad 
prif ffrwd yn addas i'w hanghenion neu pan fo'n well gan y rhieni leoliad arall.  Mae 
gan rai ysgolion uwchradd a chynradd ledled y sir unedau arbenigol ar gyfer plant 
sydd ag anghenion penodol, megis awtistiaeth, namau synhwyraidd, neu oedi o 
ran lleferydd ac iaith. Mae'r Adran Addysg a Gwasanaethau Plant yn darparu 
cymorth ychwanegol penodol yn yr ysgolion, lle bo modd, fel bod cynifer o blant â 
phosibl yn aros yn eu hysgol leol. Er ei bod yn well gan y Cyngor ddiwallu 
anghenion yr holl blant mewn ysgol brif ffrwd pryd bynnag y bo modd, nid yw hyn 
yn ymarferol bob amser.  
 
Mae gan yr holl ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol gynlluniau 
unigol penodol sy'n seiliedig ar eu hamgylchiadau, a darperir rhaglen gymorth 
bwrpasol i gyd-fynd ag anghenion yr unigolyn. Yn gyffredinol nid yw 'angen dysgu 
ychwanegol' yn rhwystr o ran dysgu dwy iaith.  Mae'n bwysig asesu a monitro'r 
cynnydd ym mhob iaith y mae plentyn yn ei defnyddio neu'n ei dysgu, gan 
gynnwys y systemau arwyddion a chyfathrebu â chymorth gweledol sy'n ofynnol ar 
gyfer rhai disgyblion, yn enwedig gan fod modd defnyddio'r iaith sydd wedi'i 
datblygu gryfaf i gefnogi a hybu dysgu drwy gyfrwng yr iaith nad yw wedi'i datblygu 
mor gryf. Mae'n ofynnol i'r staff wahaniaethu'r cwricwlwm a gwneud addasiadau 
rhesymol i'r iaith ddysgu ac ymateb, er mwyn gallu darparu ar gyfer anghenion 
ychwanegol ac er mwyn sicrhau bod mynediad i'r cwricwlwm a bod cynnydd o ran 
y dysgu. Ar brydiau gall fod yn briodol i'r staff dargedu cymorth ychwanegol drwy 
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un iaith am gyfnod i gyfnerthu a chyflymu'r dysgu, e.e. o ran llythrennedd. Fodd 
bynnag, bydd achosion prin pan fydd plentyn yn cael diagnosis o gyflwr sy'n 
golygu nad yw addysg gwbl ddwyieithog yn addas i'r plentyn. Dan amgylchiadau 
o'r fath mae ymarferwyr proffesiynol yn llunio pecyn cymorth ac yn ei drafod â'r 
rhieni. Trefnir bod y plentyn yn mynychu ysgol briodol lle gellir diwallu ei 
anghenion. Mae'n bosibl ar adegau prin na ellir diwallu anghenion plentyn yn yr 
ysgol leol, er gwaethaf ymrwymiad y Cyngor i addysg gynhwysol, gan ei bod yn 
syml ddigon yn anymarferol inni ddarparu ar gyfer pob angen ym mhob ysgol. Yn 
ystod y pum mlynedd diwethaf mae'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg a Phlant wedi 
ymwneud â dim ond un neu ddau achos yn flynyddol pryd y cynghorwyd bod y 
plentyn yn symud i ysgol arall. I roi hyn yn ei gyd-destun, mae cyfundrefn ysgolion 
Sir Gaerfyrddin yn gwasanaethu cyfanswm o ryw 27,000 o ddisgyblion, felly prin 
iawn yw'r troeon y mae disgyblion yn symud oherwydd anghenion dysgu 
ychwanegol.    
 
Ym mhrofiad y Cyngor hwn mae'r mwyafrif llethol o'r disgyblion hynny sydd ag 
ystod eang o anghenion dysgu ychwanegol ac sy'n amrywio o ran eu gallu, yn 
llwyddo yn ein hysgolion ni waeth beth fo iaith y dysgu ond mae'r Cyngor yn 
cydnabod bod, mewn rhai achosion prin iawn, blant na ellir diwallu eu hanghenion 
heblaw trwy ddarpariaeth mewn uned arbenigol.  
 
O ran y cynnig ar gyfer Llangennech, bydd y ddarpariaeth a roddir yn yr ysgolion i'r 
plant presennol sydd ag anghenion ychwanegol yn parhau drwy gyfrwng yr iaith y 
maen nhw'n cael eu haddysg ar hyn o bryd. Os gweithredir y cynnig, bydd yr holl 
ddisgyblion yn y dyfodol yn cael y cymorth hwn drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
bennaf, gan wneud addasiadau priodol er mwyn diwallu anghenion ychwanegol 
unigol y disgyblion." 
 
Gofynnodd Mrs Beddows y cwestiwn atodol canlynol:- 
 
"Gan ei bod yn ymddangos bellach fod gan y Cyngor bolisi gorfodi'r Gymraeg, a 
yw hi hefyd yn bolisi erbyn hyn gan y Cyngor - o ran cynhwysiad y plant sydd ag 
anghenion addysgol arbennig yn Llangennech - fod hyn ond yn cael ei gynnig 
drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer plant sy'n siarad Cymraeg. Felly bydd plant sydd 
angen addysg Saesneg yn cael eu hanfon yn ddiangen o'u hysgol gymunedol i 
unedau arbennig neu ysgolion arbennig, a hynny'n syml ddigon oherwydd rhwystr 
ieithyddol." 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Carwn gyfeirio'n ôl at ran o'm hateb. Efallai ei bod yn briodol ar adegau inni 
dargedu cymorth ychwanegol drwy un iaith am gyfnod i gyfnerthu a chyflymu'r 
dysgu. Fodd bynnag, bydd achosion prin pan fydd plentyn yn cael diagnosis o 
gyflwr sy'n golygu nad yw addysg gwbl ddwyieithog yn addas i'r plentyn.  Rwyf am 
roi pwyslais ar y gair 'prin'." 
 

5.5. CWESTIWN GAN MR KARL HARRIES I'R CYNGHORYDD GARETH 
JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS ADDYSG A 
PHLANT 

 
Dywedodd y Cadeirydd nad oedd Mr Harries yn gallu bod yn bresennol yn y 
cyfarfod heddiw a'i fod wedi gofyn i'r Cadeirydd gyflwyno'r cwestiwn ar ei ran.  
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“Rwyf yn rhiant i 3 o gyn-ddisgyblion Ysgol Llangennech ac yn dad-cu i ddau o'r 
disgyblion presennol. Mae gan un o'm hwyrion anableddau dysgu ac roedd yn 
ddieiriau yn 4 oed.  Bu i bob un o'm plant fynychu Ysgol Llangennech drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Gan nad yw fy ngwraig na finnau'n siarad Cymraeg, fe'u 
gwelsom yn straffaglu ac nid oeddem yn gallu eu helpu.  Roeddem yn teimlo'n 
ddiymadferth, ac ni fyddem yn dymuno hynny ar unrhyw riant, heb sôn am riant 
plentyn ag anableddau dysgu.  Mae hon yn dasg ddirdynnol ac anodd iawn, heb 
ychwanegu rhwystr ieithyddol ati. Hoffwn ofyn a ellir cyflwyno tystiolaeth 
wirioneddol, ac nid tybiaethau a'r defnydd cyson o'r gair 'credu', er mwyn profi 
honiadau bod addysg cyfrwng Cymraeg mor llwyddiannus, os nad yn fwy 
llwyddiannus, nag addysg cyfrwng Saesneg i blant sydd ag anabledd dysgu? Gan 
ganolbwyntio ar blant sydd ag anableddau dysgu sylweddol, plant dieiriau, a hefyd 
plant ag anableddau o gartrefi di-Gymraeg.” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
Mae'n flin gennyf glywed am brofiadau Mr Harries gyda'i blant a'i wyrion yn yr 
ysgol yn Llangennech ac rwyf yn mawr obeithio bod eu hamgylchiadau'n llawer 
gwell erbyn hyn. Fodd bynnag cefais wybod gan swyddogion proffesiynol y Cyngor 
nad yw profiad teulu Mr Harries yn nodweddiadol o'r hyn sy'n digwydd yn yr 
ysgolion ledled Sir Gaerfyrddin.  Mae cyffredinoli'n anodd bob amser wrth ystyried 
amgylchiadau plant sydd ag anabledd corfforol neu anabledd dysgu gan fod 
anghenion plentyn unigol yn gallu bod yn benodol iawn. 
Hefyd mae'n anodd cyflwyno tystiolaeth absoliwt, fel y gofynna Mr Harries, 
oherwydd nad ydym yn rhydd i gyhoeddi gwybodaeth am amgylchiadau plant 
unigol. Felly mae'n rhaid inni ddibynnu ar gyffredinoli mewn trafodaeth megis hon, 
gan dderbyn ei bod yn debygol bob amser fod eithriad y gellid cyfeirio ato.  
 
Gallaf ddweud wrth Mr Harries ac eraill fod y sylwadau cyffredinol y gallaf eu 
cynnig yn seiliedig ar gyngor swyddogion proffesiynol profiadol. Hefyd gallaf 
ddweud yn gwbl hyderus fy mod yn dyst uniongyrchol i ymroddiad ein swyddogion 
wrth iddyn nhw gynorthwyo plant sydd ag anghenion ychwanegol, ac i ofal y 
swyddogion wrth ymwneud â phlant. 
 
Yn gyffredinol nid yw 'angen dysgu ychwanegol' yn rhwystr o ran dysgu dwy iaith. 
Mae'n bwysig asesu a monitro'r cynnydd ym mhob iaith y mae plentyn yn ei 
defnyddio neu'n ei dysgu, gan gynnwys y systemau arwyddion a chyfathrebu â 
chymorth gweledol sy'n ofynnol ar gyfer rhai disgyblion, yn enwedig gan fod modd 
defnyddio'r iaith sydd wedi ei datblygu gryfaf i gefnogi a hybu dysgu drwy gyfrwng 
yr iaith nad yw wedi'i datblygu mor gryf.  
 
Mae'n ofynnol i'r staff yn yr ysgolion a'r staff peripatetig wahaniaethu'r cwricwlwm a 
gwneud addasiadau rhesymol i'r iaith ddysgu ac ymateb, er mwyn gallu darparu ar 
gyfer anghenion ychwanegol ac er mwyn sicrhau bod mynediad i'r cwricwlwm a 
bod cynnydd o ran y dysgu. Ar brydiau gall fod yn briodol i'r staff dargedu cymorth 
ychwanegol drwy un iaith am gyfnod i gyfnerthu a chyflymu'r dysgu, e.e. o ran 
llythrennedd.  
 
Fodd bynnag, bydd achosion prin pan fydd plentyn yn cael diagnosis o gyflwr sy'n 
golygu nad yw addysg gwbl ddwyieithog yn addas i'r plentyn. Dan amgylchiadau 
o'r fath mae ymarferwyr proffesiynol yn llunio pecyn cymorth ac yn ei drafod â'r 
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rhieni. Trefnir bod y plentyn yn mynychu ysgol briodol lle gellir diwallu ei 
anghenion. Mae'n bosibl ar adegau prin na ellir diwallu anghenion plentyn yn yr 
ysgol leol, er gwaethaf ymrwymiad y Cyngor i addysg gynhwysol, gan ei bod yn 
syml ddigon yn anymarferol inni ddarparu ar gyfer pob angen ym mhob ysgol.  
 
Yn ystod y pum mlynedd diwethaf mae'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg a Phlant 
wedi ymwneud â dim ond un neu ddau achos yn flynyddol pryd y cynghorwyd bod 
y plentyn yn symud i ysgol arall. I roi hyn yn ei gyd-destun, mae cyfundrefn 
ysgolion Sir Gaerfyrddin yn gwasanaethu cyfanswm o ryw 27,000 o ddisgyblion, 
felly prin iawn yw'r troeon y mae disgyblion yn symud oherwydd anghenion dysgu 
ychwanegol.   
 
I gloi ni allaf ond dweud unwaith eto fy mod yn flin fod Mr Harries yn teimlo nad 
yw'r ymagwedd hon wedi llwyddo'n ddigon da yn achos ei deulu." 
 

5.6. CWESTIWN GAN MR DARREN SEWARD I'R CYNGHORYDD GARETH 
JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS ADDYSG A 
PHLANT 

“Rydych wedi datgan eich bod, fel Awdurdod, yn ceisio cynyddu nifer y disgyblion 
dwyieithog yn Sir Gaerfyrddin a'ch bod wedi llunio polisi er mwyn gweithredu'r 
strategaeth hon.  Gwnaethom gysylltu â Mr Sully ar 29ain Mehefin i ofyn am 
wybodaeth ynghylch pa ysgolion oedd wedi bod yn destun y broses hon eisoes, 
cyn Llangennech, a pha ysgolion fyddai'n destun yr un broses ar ôl Llangennech. 
Yn ei ymateb dywedodd Mr Sully, ac rwyf yn dyfynnu, 'Nid oes gan y sefyllfa mewn 
ysgolion eraill unrhyw berthynas â'r cynnig ar gyfer Llangennech’.  A fyddech 
cystal ag amlinellu bod gorfodi addysg cyfrwng Cymraeg yn Llangennech yn rhan 
o strategaeth bolisi ehangach a ddilynir gan yr Awdurdod?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
Mae'r cynnig ar gyfer yr ysgolion yn Llangennech yn gyson â rhaglen strategol y 
Cyngor Sir i helaethu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg a datblygu pobl ifanc 
ddwyieithog ledled Sir Gaerfyrddin, fel yr amlinellwyd hynny yng Nghynllun 
Strategol y Gymraeg mewn Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin. 
 
Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin gyfrifoldeb statudol o dan Ran 4 o Ddeddf 
Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 i lunio Cynllun Strategol y 
Gymraeg mewn Addysg ar gyfer ei ardal gyda golwg benodol ar wella'r modd y 
cynllunnir darparu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn codi'r safonau o ran 
addysgu ac o ran dysgu Cymraeg.  
 
Ym mis Ebrill 2014 bu i'r Cyngor Sir fabwysiadu'n ffurfiol strategaeth gynhwysfawr 
ar gyfer datblygu'r Gymraeg yn Sir Gaerfyrddin, gan gymeradwyo argymhellion 
grŵp (oedd yn gytbwys yn wleidyddol) o aelodau etholedig a oedd wedi rhoi sylw i 
statws y Gymraeg yn y sir yn sgil cyfrifiad 2011 o'r boblogaeth. Mae'r strategaeth 
yn mynnu bod gweithredu'n digwydd o ran 73 o bwyntiau, y mae 21 ohonyn nhw'n 
ymwneud â'r gwasanaeth addysg. Mae'r holl argymhellion a chamau gweithredu 
perthnasol yn y strategaeth wedi'u cynnwys yng Nghynllun Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin.  
 
Mae'r Cynllun yn ceisio cael y canlyniadau canlynol penodol o ran y cynnig ar 
gyfer ysgol Llangynnech: 
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• Cynyddu nifer y dysgwyr 7 oed a addysgir trwy gyfrwng y Gymraeg. 

• Cael rhagor o ddysgwyr i ddal ati i wella eu sgiliau iaith wrth iddynt symud 

 o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd. 

• Cael rhagor o fyfyrwyr sydd â sgiliau iaith da yn Gymraeg. 

 
Hefyd mae'r Cynllun yn ceisio cyrraedd y nodau a chael y canlyniadau penodedig 
drwy'r camau gweithredu canlynol: 
 

• Bod y Cyngor Sir yn gweithio’n agos gyda staff a Chyrff Llywodraethu 

 ysgolion ffrydiau deuol Sir Gaerfyrddin er mwyn iddynt ddod yn ysgolion 

 Cymraeg. 

• Targedu tair o ysgolion dwy ffrwd gyda golwg ar iddynt fod yn ysgolion 

 cyfrwng Cymraeg erbyn 2017. 

 
Mae'n bwysig nodi bod Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn mynnu bod 
holl ysgolion cynradd Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys yr ysgolion cyfrwng Saesneg, 
yn symud ar hyd y continwwm iaith, gan ddal i gynyddu cyfran yr addysg a 
ddarperir drwy gyfrwng y Gymraeg, gyda golwg ar sicrhau ymhen amser y bydd yr 
holl blant yn ddwyieithog pan fyddan nhw'n gadael yr ysgol gynradd.  
 
Bydd pa mor gyflym y gall ysgolion ehangu dwyieithrwydd ac addysg cyfrwng 
Cymraeg yn dibynnu ar yr amgylchiadau lleol ond mae’r disgwyl am gynnydd yn 
berthnasol i bob ysgol. Mae’r ysgolion yn Llangennech wedi’u nodi fel rhai sydd â’r 
potensial i symud yn gyflym i fod yn gyfrwng Cymraeg oherwydd y cynnydd yn 
niferoedd y ffrwd Gymraeg dros y blynyddoedd diwethaf, fel y tystia’r data.  Yn 
ogystal, mae safonau'r ddwy ysgol wedi bod yn gyson dda, gan amlygu bod y 
plant yn llwyddo'n dda yn yr holl bynciau ac yn gallu ffynnu drwy gael eu haddysg 
drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Gofynnodd Mr Seward y cwestiwn atodol canlynol:- 

"A fedrwch chi roi gwybod inni pa ysgolion sydd wedi bod yn destun y rhaglen 
drochi, pa rai sydd ar fin dilyn yr un broses a phryd yn union y bwriedir i hynny 
ddigwydd?" 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 

"Gwaetha'r modd, ni allaf drafod beth mae ysgolion unigol eraill yn ei wneud; 
mater i'w cyrff llywodraethu yw hynny ac nid wyf mewn cysylltiad â'r cyrff 
llywodraethu hynny ar hyn o bryd." 
 

5.7. CWESTIWN GAN MS NIKKI LLOYD I'R CYNGHORYDD GARETH 
JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS ADDYSG A 
PHLANT 

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd Ms Lloyd yn gallu bod yn bresennol yn y 
cyfarfod heddiw a'i bod wedi gofyn i'r Cadeirydd gyflwyno'r cwestiwn ar ei rhan.  
 
“Yn gyffredinol, ystyrir bod newid yn beth da i gymuned neu sefydliad. Ystyrir bod 
newid er mwyn newid yn unig yn wrthgynhyrchiol. Dylid osgoi newid os nad oes 
galw am hynny ar bob cyfrif. Yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth diweddar ynghylch 
y cyflenwad a'r galw o ran llyfrau Cymraeg yn llyfrgell Llangennech, rhoddwyd y 

Tudalen 87



 
 

 
 

wybodaeth ganlynol inni.  
 Llyfrau Saesneg mewn stoc 5,186 - 13,909 o fenthyciadau yn ystod y flwyddyn = 
mae'r galw dros ddwywaith y stoc.  
  
Llyfrau Cymraeg mewn stoc 531, sef 10% y stoc Saesneg - 414 o fenthyciadau yn 
ystod y flwyddyn = mae'r galw'n llai na'r stoc.  
  
Nifer y benthyciadau = 14,440. Nifer y benthyciadau Cymraeg = 2.8% o'r holl 
lyfrau  
  
Yn ôl y darn ymchwil cymharol syml hwn, yn ogystal â cheisio cynllunio'n 
gymdeithasol newid o fewn yr ysgol, rydych hefyd drwy eich gweithredoedd yn 
ceisio cynllunio'n gymdeithasol gymuned nad yw'n galw am ymagwedd gwbl 
Gymraeg ac nad yw'n gwyro at ymagwedd o'r fath ychwaith. A ydych chi'n 
cytuno?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Er taw nod pennaf y cynigion er newid yn ysgolion Llangennech yw gwella 
canlyniadau addysgol y disgyblion, gallai yn sgil hynny fod o fudd o ran bod mwy o 
ddefnydd o'r Gymraeg yn y gymuned ymhen amser. Byddai hyn yn ganlyniad i'w 
groesawu ym marn y Cyngor Sir.  
 

5.8. CWESTIWN GAN MR NIGEL HUGHES I'R CYNGHORYDD GARETH 
JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS ADDYSG A 
PHLANT 

“Mae rhieni wedi clywed llawer o wrth-ddweud o ran yr ieithoedd addysgu yn y 
dosbarthiadau derbyn, gan beri dryswch a gofid iddynt ynghylch yr effaith bosibl y 
mae'r sefyllfa hon yn ei chael ar eu plant.  Yn ddiweddar gwnaed datganiad gan 
Gareth Jones a oedd yn gwrthbrofi'r honiadau fod 'Ysgol Babanod Llangennech 
wedi gweithredu'n anghyfreithlon o ran darpariaeth iaith yn y Cyfnod Sylfaen.' 
Dywed 'Mae'r Cyngor Sir am sicrhau'r holl rieni fod yr honiad hwn yn gwbl anwir. 
Mae'r ddarpariaeth yn yr ysgol yn gwbl briodol, mae'r ysgol yn parhau i berfformio i 
safonau uchel ac mae'r disgyblion yn cael deilliannau da.'  Diddorol yw nodi nad 
yw'r datganiad hwn yn taflu goleuni ar ddim mewn gwirionedd...yn hytrach mae'n 
ychwanegu at y dryswch.  
 
Yn y cyfarfod Craffu ar 23ain Mai 2015, dywedodd Mr Rob Sully fod y 
Dosbarthiadau Derbyn yn Gymraeg, ond yn y cyfarfod i rieni newydd rai 
wythnosau'n ôl dywedwyd wrth yr athrawon eu bod yn cael eu haddysgu yn 
Saesneg a Chymraeg.   
 
Hefyd mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dweud wrth rai rhieni sydd wedi cysylltu 
ag ef fod y dosbarthiadau derbyn yn rhai lle addysgir yn Gymraeg.  Cymraeg yn 
unig yw gwaith cartref a llyfrau darllen y plant.  
 
Mae gennym bryderon fod ffigurau wedi’u gweithio ac nad oedd y Ffrwd Saesneg 
yn gostwng yn naturiol a bod, yn hytrach, rwystrau wedi’u rhoi yn ffordd y rhieni i 
gyflawni’r nod Cyfrwng Cymraeg. A oedd yr Awdurdod Lleol yn ymwybodol o’r 
wybodaeth anghywir a ddarparwyd i rieni ynglŷn â’r dosbarthiadau derbyn a’r farn 
wahanol? Hefyd a yw'r Awdurdod yn gallu cadarnhau'r dyddiad y bu i hyn newid i 
Gymraeg, pwy wnaeth gynnig hyn, a sut y rhoddwyd gwybod am hyn i'r sawl yr 
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oedd yn effeithio arnynt, megis y rhieni?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Rwyf yn glynu wrth y datganiad a roddais i'r wasg ychydig wythnosau'n ôl, y mae 
Mr Hughes yn cyfeirio ato, ynghylch y trefniadau yn yr ysgol fabanod. Hefyd rwyf 
o'r farn fod cynnwys fy natganiad yn glir iawn.  Roedd fy natganiad yn datgan "nad 
oedd Ysgol Fabanod Llangennech wedi gweithredu'n anghyfreithlon", ac nid yr 
hyn a ddywedir yn y cwestiwn ysgrifenedig.  Y trefniant presennol yn yr ysgol yw y 
dysgir holl ddisgyblion y dosbarthiadau derbyn drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
bennaf, ac y defnyddir Saesneg fel cyfrwng hwyluso yn ôl anghenion y plant 
unigol.  Ar hyn o bryd mae gan rieni disgyblion Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 ddewis o 
ran gosod eu plant naill ai yn y ffrwd Gymraeg neu yn y ffrwd Saesneg.  
 
Cyflwynwyd y trefniadau hynny yn sgil cynnal trafodaeth rhwng yr ysgol a'r rhieni. 
Roedd un o swyddogion y Cyngor yn rhan o'r trafodaethau ar gais yr ysgol. Gan 
fod y fenter hon wedi'i hyrwyddo gan yr ysgol, nid wyf yn gallu cadarnhau pryd y 
cyflwynwyd y trefniadau. Mae'r holl wybodaeth a ffigurau a ddefnyddiwyd wrth 
lunio'r cynnig yn gywir.  
Nid wyf i na'r Adran Addysg a Gwasanaethau Plant yn ymwybodol fod y rhieni 
wedi cael unrhyw wybodaeth ffug honedig." 
 
Gofynnodd Mr Hughes y cwestiwn atodol canlynol:- 
 
"Pwy fydd yn atebol am y cam hysbysebu hwn sy'n peri bod plant yn gadael yr 
ysgol, a bod y gwir yn dod i'r golwg a bod y gwir wedi'i golli?" 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Deallaf eich pryderon a'ch sylwadau.  Ni wn am y neges e-bost, a byddaf yn 
ymdrin â'r mater hwnnw ar ôl darllen y neges e-bost." 
 

5.9. CWESTIWN GAN MS KAZ DEACON I'R CYNGHORYDD GARETH 
JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS ADDYSG A 
PHLANT 

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd Ms Deacon yn gallu bod yn bresennol yn y 
cyfarfod heddiw a'i bod wedi gofyn i'r Cadeirydd gyflwyno'r cwestiwn ar ei rhan.  
 
“Mae tudalen 28 o'r ddogfen Ymgynghori yn nodi bod yr holl blant yn 
nosbarthiadau Derbyn 1 a Derbyn 2 Ysgol Fabanod Llangennech yn y cyfrwng 
Cymraeg. A fyddech cystal â chadarnhau'r union ddyddiad y bu i'r categori iaith 
newid o fod yn ddwyieithog i fod yn gyfrwng Cymraeg ar gyfer y dosbarthiadau 
hyn?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 

 
"Cyflwynwyd y trefniadau i drochi plant yn yr iaith Gymraeg yn y dosbarthiadau 
derbyn yn sgil trafodaethau rhwng yr ysgol a'r rhieni, ynghyd â rhywfaint o gyngor 
gan un o swyddogion y Cyngor. Gan fod y fenter hon wedi'i hyrwyddo gan yr 
ysgol, nid wyf yn gallu cadarnhau pryd y cyflwynwyd y trefniadau. 
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5.10. CWESTIWN GAN MR ROBERT WILLOCK I'R CYNGHORYDD 
GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

“Ar y rhaglen 'Week in Week Out', dywedodd y Cynghorydd Campbell, ac rwyf yn 
dyfynnu "Dengys ymchwil dros flynyddoedd lawer fod y niferoedd cyfrwng 
Cymraeg yn gostwng pan fyddwch yn rhoi dewis. Felly mae gennych ddilema, os 
ydych yn rhoi dewis mae llai o bobl yn dewis cyfrwng Cymraeg am wahanol 
resymau, ond trwy fod elfen o orfodaeth rydych yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc fod 
yn ddwyieithog." A hynny er bod gorfodaeth ar y lefel hon o ran diffyg dewis yn 
mynd yn groes i erthygl 2 o brotocol cyntaf y Cytundeb Ewropeaidd ar Hawliau 
Dynol. A ydych yn cytuno â sylwadau'r Cynghorydd Campbell?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
Wrth wneud ei sylwadau yn ystod y rhaglen deledu y cyfeiriodd Mr Willock ati, 
roedd y Cynghorydd Cefin Campbell yn mynegi ei farn bersonol am y mater hwn, 
ac wrth wneud hynny rwyf yn disgwyl ei fod yn seilio ei farn ar ei brofiad fel 
ymgynghorydd iaith ac addysg proffesiynol, a oedd yn meddu ar wybodaeth am y 
sefyllfa ledled Cymru.               
 
Yn ein profiad ni yn Sir Gaerfyrddin mae cynnydd wedi bod yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf o ran nifer y rhieni, ac o ran y ganran ohonyn nhw, sy'n well 
ganddyn nhw addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r data'n tystio i hyn ac, yn wir, 
yn adlewyrchu'r sefyllfa yn ysgolion Llangennech, lle mae nifer a chanran y 
disgyblion sydd yn y ffrwd Gymraeg wedi bod yn cynyddu tra bo nifer a chanran y 
disgyblion yn y ffrwd Saesneg wedi bod yn lleihau.  
 
Rwyf wedi cael gwybod nad yw cynigion y Cyngor o ran y mater hwn yn mynd yn 
groes mewn unrhyw fodd i gyfreithiau Ewrop na'r gyfraith ddomestig.  
 
Yn fy marn i mae dewis yn fater pwysig wrth ystyried y cynnig hwn, a'r agwedd 
bwysicaf oll o ran dewis yw'r dewis sydd ar gael i blant wrth iddyn gamu ymlaen 
drwy eu haddysg a'u bywydau cynnar. Mae cynnig y Cyngor i ddatblygu plant fel 
eu bod yn ddwyieithog erbyn iddyn nhw adael yr ysgol gynradd yn rhoi dewis i 
blant wrth iddyn nhw gamu ymlaen i'r ysgol uwchradd. Y ffordd fwyaf effeithiol o 
ddatblygu plant dwyieithog yn y sector cynradd yw eu trochi mewn addysg drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Cydnabyddir yn gyffredinol yn y proffesiwn addysg nad yw 
astudio Cymraeg fel ail iaith yn datblygu pobl ifanc sy'n wirioneddol ddwyieithog." 
 
Gofynnodd Mr Willock y cwestiwn atodol canlynol:- 
 
"A yw'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn dod i'r cyfarfod hwn â'i lygaid ynghau a'i 
feddwl yn gaeedig?" 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Yn bendant nac ydwyf; rwyf yma fore heddiw i ateb eich cwestiynau ac i fod mor 
onest ag y gallaf i fod yn eu cylch." 
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5.11. CWESTIWN GAN MR DEAN BOLGIANI I'R CYNGHORYDD 
GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

“Er amlygu manteision posibl dwyieithrwydd ym meysydd iechyd a chyflawniadau 
addysgol, mae Llangennech yn ysgol ddwyieithog sydd wedi ennill baner werdd. 
Yn sicr, dylai'r awdurdod lleol fod yn canolbwyntio ar gynyddu Cymraeg o fewn 
ysgolion cyfrwng Saesneg a'u gwneud yn rhai Dwy Ffrwd o bosibl.   Byddai hyn yn 
cynyddu ac yn hyrwyddo dwyieithrwydd yng ngwir ystyr y gair, gan roi mwy o 
ddewisiadau i rieni ar yr un pryd. Byddai'r math hwn o strategaeth yn cwmpasu 
canran uwch o boblogaeth ysgolion Sir Gaerfyrddin, ac mae'n ymagwedd sy'n uno 
yn hytrach na rhannu.   A allwch esbonio pam y mae Llangennech yn cael ei 
thargedu o dan y polisi newydd?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
“Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin gyfrifoldeb statudol o dan Ran 4 o Ddeddf 
Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 i lunio Cynllun Strategol y 
Gymraeg mewn Addysg ar gyfer ei ardal gyda golwg benodol ar wella'r modd y 
cynllunnir darparu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn codi'r safonau o ran 
addysgu ac o ran dysgu Cymraeg. Mae'n ofynnol i'r Cyngor bennu targedau ar 
gyfer ei amcanion. 
 
Mae Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2014-2017 Cyngor Sir 
Caerfyrddin wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru yn unol â gofynion y 
Ddeddf.   Mae'r Cynllun yn ceisio cael y canlyniadau canlynol penodol o ran y 
cynnig ar gyfer ysgol Llangynnech:  
 

• Cynyddu nifer y dysgwyr 7 oed a addysgir trwy gyfrwng y Gymraeg. 

• Cael rhagor o ddysgwyr i ddal ati i wella eu sgiliau iaith wrth iddynt symud o'r 

ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd. 

• Cael rhagor o fyfyrwyr sydd â sgiliau iaith da yn Gymraeg. 

 
Hefyd mae'r Cynllun yn cynnwys y nod canlynol: 
 

• Cynyddu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin a sicrhau 

parhad ieithyddol o’r sector meithrin ar hyd y cyfnodau allweddol i’r sector 

uwchradd fel bod pob disgybl yn datblygu i fod yn rhugl a hyderus yn y 

Gymraeg a’r Saesneg. 

 
Mae'r Cynllun yn ceisio cyrraedd y nodau a chael y canlyniadau penodedig drwy'r 
camau gweithredu canlynol: 
 

• Bod y Cyngor Sir yn gweithio’n agos gyda staff a chyrff llywodraethu ysgolion 

ffrydiau deuol Sir Gaerfyrddin er mwyn iddynt ddod yn ysgolion cyfrwng 

Cymraeg. 

• Targedu tair o ysgolion dwy ffrwd gyda golwg ar iddynt fod yn ysgolion cyfrwng 

Cymraeg erbyn 2017. 

 
Mae'n bwysig nodi bod Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn mynnu bod 
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holl ysgolion cynradd Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys yr ysgolion cyfrwng Saesneg, 
yn symud ar hyd y continwwm iaith, gan ddal i gynyddu cyfran yr addysg a 
ddarperir drwy gyfrwng y Gymraeg, gyda golwg ar sicrhau ymhen amser y bydd yr 
holl blant yn ddwyieithog pan fyddan nhw'n gadael yr ysgol gynradd.  
 
Clustnodwyd bod potensial yn ysgolion Llangennech i gamu'n gyflym ar hyd y 
continwwm iaith. Dros y blynyddoedd diwethaf mae nifer y plant yn y ffrwd 
Gymraeg wedi cynyddu'n gyson ac mae nifer y plant yn y ffrwd Saesneg wedi bod 
yn lleihau, felly mae'r symudiad tuag at ddarpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg ar 
draws yr ysgol yn gam naturiol ymlaen. Mae safonau'r ddwy ysgol wedi bod yn 
gyson dda, gan amlygu bod y plant yn llwyddo'n dda yn yr holl bynciau ac yn gallu 
ffynnu drwy gael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg." 
 
Gofynnodd Mr Bolgiani y cwestiwn atodol canlynol:- 
 
"Onid yw'r darpar ddysgwyr a'r dysgwyr Cymraeg ail iaith hyn o werth o ran 
hyrwyddo a chefnogi'r Gymraeg, ac a roddwyd ystyriaeth iddyn nhw yn yr asesiad 
o'r Effaith ar y Gymraeg?" 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant 
 
"Nid yw Saesneg yn cael ei thynnu o Ysgol Llangennech, caiff Saesneg ei dysgu 
fel pwnc hyd at safon uchel iawn, iawn, a dyna sy'n digwydd yn yr ysgolion hyn. Yn 
bendant bydd Saesneg yn brif elfen yn yr ysgol, ac fe'i defnyddir hefyd i addysgu a 
chefnogi pynciau eraill.  
 

5.12. CWESTIWN GAN MS ORLA WILLIAMS I'R CYNGHORYDD 
GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

“Mae astudiaethau rhyngwladol wedi dangos mai dim ond statws cyfartal 
cynhwysol o ieithoedd deuol sydd wir yn cynyddu'r defnydd o'r ddwy iaith ymysg 
oedolion ifanc. Nid yw polisi presennol Cyngor Sir Caerfyrddin a Llywodraeth 
Cymru o eithrio teuluoedd di-Gymraeg yn gost-effeithiol, ac nid yw'n hyrwyddo'r 
Gymraeg mewn modd cadarnhaol. A yw'r Cyngor yn ymwybodol fod canran uchel 
o'r rheiny sy'n gadael y ffrwd Saesneg a Chymraeg ddeuol yn Llangennech yn 
mynd ymlaen i wneud yn dda mewn TGAU Cymraeg ac yn dal ati i astudio 
Cymraeg neu bynciau dewisol drwy gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Bryngwyn a 
Choleg Sir Gâr?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
“Mae’r dystiolaeth ryngwladol, fel y'i dyfynnir gan Lywodraeth Cymru yn y 
dogfennau a gyhoeddwyd ganddi, yn cadarnhau mai’r ffordd fwyaf effeithiol i 
ddatblygu plant dwyieithog yw eu trochi yn yr iaith sy’n llai cyffredin tra datblygir 
hefyd eu sgiliau yn yr iaith sy’n fwy cyffredin. Hefyd mae Llywodraeth Cymru yn 
hyrwyddo, yn achos plant sydd o deuluoedd nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg, fod 
trochi plant yn y Gymraeg yn hynod o bwysig er mwyn gwreiddio’r iaith. 
 
Mae'r Cyngor yn ymwybodol fod rhai plant o Ysgol Iau Llangennech wedi dewis 
mynychu ysgolion uwchradd megis Bryngwyn, ac er nad yw'r ysgol hon yn ysgol 
Gymraeg ei chyfrwng yn ôl ei chategori mae wedi bod yn helaethu ei darpariaeth 
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drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn cynnig dewis helaethach i ddysgwyr. Mae'r 
Cyngor Sir yn canmol Ysgol Bryngwyn am ei hagwedd flaengar at ddarparu dewis 
iaith, ac mae'n cymell ysgolion uwchradd eraill i gyflwyno rhaglenni tebyg.  

Y pwynt pwysig o ran hyn o beth yw bod gan y plant yn ysgolion 
Llangennech sydd wedi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, wrth iddyn nhw gamu 
ymlaen i'r ysgol uwchradd, ddewis o ran cyfran yr addysg uwchradd a astudir 
ganddyn nhw drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Ni fyddai ganddyn nhw'r 
dewis hwn pe bydden nhw heb gael eu haddysg gynradd drwy gyfrwng y Gymraeg 
yn bennaf. 

Bydd y disgyblion yn y ffrwd Saesneg wedi dilyn rhaglen astudio Cymraeg ail iaith 
hyd at TGAU a bydd y rhan fwyaf ohonyn nhw wedi ennill cymhwyster yn y pwnc 
hwn. Cydnabyddir yn gyffredinol bellach nad yw astudio Cymraeg fel ail iaith yn 
datblygu pobl ifanc sy'n wirioneddol ddwyieithog. Yn wir mae'r diwygiadau o ran y 
cwricwlwm sydd ar waith ledled Cymru yn cydnabod hyn, a bydd safonau newydd 
o ran medrusrwydd yn y Gymraeg yn cael eu pennu yn ystod yr ychydig 
flynyddoedd nesaf. 
 
Gofynnodd Ms Williams y cwestiwn atodol canlynol:- 
 
"Petai gan Gyngor Sir Caerfyrddin wir ddiddordeb mewn cynyddu'r defnydd o 
Gymraeg mewn modd cynhwysol, gan gwmpasu teuluoedd di-Gymraeg, oni 
fyddech chi wedi datblygu strategaethau clir a fyddai'n datblygu dysgwyr y tu hwnt 
i 11 oed, ac a fyddai'n peri bod cynnydd o ran niferoedd y siaradwyr Cymraeg, fel 
fi?" 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Mae polisi ar gyfer ysgolion uwchradd hefyd. Mae'r polisi hwnnw'n cael ei 
ddatblygu - mae Bryngwyn yn esiampl benigamp, ac mae ysgolion eraill yn Llanelli 
yn dilyn yn yr un modd hefyd." 
 

 
5.13. CWESTIWN GAN MS SARAH MARTIN I'R CYNGHORYDD 

GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd Ms Martin yn gallu bod yn bresennol yn y 
cyfarfod heddiw a'i bod wedi gofyn i'r Cadeirydd gyflwyno'r cwestiwn ar ei rhan.  
 
“Ar dudalen 138 o'r adroddiad ymgynghori, mae'r crynodeb/casgliad gan Estyn yn 
nodi "Ym marn Estyn, mae’r cynnig i uno’r ddwy ysgol yn debygol o gynnal y 
safonau addysg presennol. Fodd bynnag, nid yw’r cynnig yn rhoi digon o fanylder 
am yr opsiynau a’r trefniadau amgen ar gyfer disgyblion sy’n dymuno dilyn eu 
haddysg trwy gyfrwng y Saesneg pe bai’r ffrwd Saesneg yn cau yn Ysgol 
Llangennech." Mae'r adroddiad yn nodi dro ar ôl tro mai dewis rhieni fydd anfon eu 
plentyn i rywle arall, ond eto ni thelir costau a chredir bod y ddarpariaeth Saesneg 
amgen yn llawn.  Hefyd mae ymateb llywodraeth leol i Estyn ar dudalen 140 yn 
cydsynio â hyn gan nodi "...nid yw’r cynigiwr yn rhoi ystyriaeth ddigonol i effaith 
diweddu’r ffrwd Saesneg ar y disgyblion sy’n dymuno dilyn eu haddysg trwy 
gyfrwng yr iaith honno". Er bod y disgyblion presennol yn cael eu hystyried, pa 
ddewisiadau ymarferol sydd gan fyfyrwyr y dyfodol nad ydynt am ddilyn addysg 
Gymraeg a sut gall y Cyngor gyfiawnhau cynnig nad yw'n cael ei gefnogi gan 
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Estyn a llywodraeth leol?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Mae'r Cyngor Sir wedi cydnabod sylwadau Estyn ac wedi ymateb yn yr Adroddiad 
Ymgynghori drwy gyfeirio at ddyhead y Cyngor ynghylch bod yr holl blant lleol yn 
mynychu'r ysgol leol yn Llangennech. Fodd bynnag, petai rhai rhieni yn dewis 
anfon eu plant i ysgolion eraill, mae'r Cyngor wedi clustnodi dewisiadau posibl o 
ran ysgolion eraill y gallai rhieni gyflwyno cais iddyn nhw. Mae esiamplau o 
ysgolion eraill cyfagos ond mae rhai eraill ar gael.  Pan fo Estyn yn ymateb i 
gynnig ynghylch trefniadaeth ysgolion, nid yw'n cefnogi nac yn gwrthwynebu 
cynnig. Bydd Estyn yn mynegi barn am ei ddehongliad o effaith cynnig ar y 
ddarpariaeth i blant. Yn gwbl allweddol o ran hyn o beth mae Estyn wedi datgan 
barn sef bod "y cynnig i uno’r ddwy ysgol yn debygol o gynnal y safonau addysgol 
presennol”. Gan gofio bod safonau'r ddwy ysgol bresennol yn dda, dylai'r farn hon 
gan Estyn roi tawelwch meddwl i'r rhieni. Mewn gwirionedd y testun ar dudalen 
140 o'r Ddogfen Ymgynghori, sy'n cyfeirio at "yr ymateb gan Lywodraeth Leol", yw 
ymateb yr awdurdod lleol hwn, Cyngor Sir Caerfyrddin, i'r sylwadau gan Estyn yr 
oedd angen rhagor o eglurhad arnyn nhw. Ymddiheuraf os nad oedd hynny'n gwbl 
glir." 
 

5.14. CWESTIWN GAN MRS LAURA PEARCE I'R CYNGHORYDD 
GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd Mrs Pearce yn gallu bod yn bresennol yn y 
cyfarfod heddiw a'i bod wedi gofyn i'r Cadeirydd gyflwyno'r cwestiwn ar ei rhan. 
 
“Yn ystod y cyfarfod diwethaf roedd yn glir fod y pwyllgor / cadeirydd yn deall y 
manteision lu sy'n perthyn i ddwyieithrwydd o oedran cynnar, a sut y mae ysgol 
ddwy ffrwd yn cynnig hyn, a chyfeiriwyd at hynny dro ar ôl tro. I fod yn glir, ysgol 
ddwy ffrwd yw Ysgol Llangennech ar hyn o bryd, sy'n cynnig dwyieithrwydd yn lleol 
i blant o deuluoedd Saesneg a Chymraeg mewn cymuned glos. Mae tri o'm plant 
yn y ffrwd Saesneg neu wedi bod drwy'r ffrwd honno ac mae 2 yn y ffrwd 
Gymraeg. Mae'r dewis hwn wedi bod yn elfennol bwysig, yn dibynnu arnyn nhw fel 
unigolion (nid oes gan yr un anghenion arbennig). Yn syml, fy nghwestiwn yw hwn 
– sut yn y byd y gall gwaredu un iaith (Saesneg) o ysgol ddwy ffrwd (dwyieithog) 
fod yn fuddiol? Sut mae un iaith (Cymraeg) yn well na dwy (Cymraeg a Saesneg) 
gan mai 2 iaith yw hanfod dwyieithrwydd?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
“Mae strategaeth y Cyngor Sir yn seiliedig ar y ddealltwriaeth bod ysgolion yn 
elfen hanfodol bwysig yn natblygiad plant er mwyn iddyn nhw fod yn gwbl 
ddwyieithog erbyn eu bod yn gadael yr ysgol gynradd. Mae’r dystiolaeth 
ryngwladol, fel y'i dyfynnir gan Lywodraeth Cymru yn y dogfennau a gyhoeddwyd 
ganddi, yn cadarnhau mai’r ffordd fwyaf effeithiol i ddatblygu plant dwyieithog yw 
eu trochi yn yr iaith sy’n llai cyffredin tra datblygir hefyd eu sgiliau yn yr iaith sy’n 
fwy cyffredin. Hefyd mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo, yn achos plant sydd o 
deuluoedd di-Gymraeg, fod trochi plant yn y Gymraeg yn hynod o bwysig er mwyn 
gwreiddio’r iaith.  
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Yn ogystal, mae'n bwysig nodi y datblygir hefyd sgiliau iaith Saesneg plant sy'n 
cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.  
 
Ar ben hynny, mae'r dystiolaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn ysgolion 
Llangennech yn dangos bod y plant yn y ffrwd Gymraeg yn cyrraedd safonau da o 
ran y Saesneg a'r Gymraeg. Fodd bynnag nid yw'r plant yn y ffrwd Saesneg yn 
cyrraedd yr un lefel o ran sgiliau Cymraeg wrth iddyn nhw ddilyn rhaglen astudio 
Cymraeg ail iaith.  
 
Yn ogystal mae'r dystiolaeth yn cadarnhau bod plant o gartrefi di-Gymraeg sydd 
yn y ffrwd Gymraeg yn cael canlyniadau cyson dda yn yr holl bynciau, gan 
gynnwys Saesneg." 

 
5.15. CWESTIWN GAN MRS MAUREEN JONES I'R CYNGHORYDD 

GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd Mrs Jones yn gallu bod yn bresennol yn y 
cyfarfod heddiw a'i bod wedi gofyn i'r Cadeirydd gyflwyno'r cwestiwn ar ei rhan. 

“Rwy'n gyn-ddisgybl o ysgol Llangennech, fy chwiorydd, fy merch, fy wyrion a gor-
wyrion wedi neu ar hyn o bryd yn mynychu ysgolion Llangennech.  

Os gwelwch yn dda y gallaf ofyn pam, ar ôl dros 60 mlynedd o addysg ddwyieithog 
lwyddiannus a addysgir drwy Saesneg a chyfrwng Cymraeg, flynyddoedd lawer o 
adroddiadau ardderchog, ac enw da, y mae cyngor Sir Caerfyrddin yn teimlo'r 
angen i rhannu gymuned agos, gyda'r ysgol yn ei galon a dieithrio y rhai sy'n 
dewis, yn aml am resymau cymdeithasol, personol neu oherwydd anabledd, 
addysg cyfrwng Saesneg ar gyfer eu phlant, gan hyrwyddo addusg ungnwyd.” 

Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 

“Mae Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg y Cyngor Sir yn ceisio sicrhau 
manteision dwyieithrwydd ar gyfer holl blant Sir Gaerfyrddin.  Sefydlwyd Cynllun 
Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar sail y fframwaith polisi gan Lywodraeth 
Cymru, sy'n defnyddio tystiolaeth o ymchwil ryngwladol ynghylch manteision 
addysgol dwyieithrwydd, sy'n gallu cynnwys cryfhau sgiliau gwybyddol, gwell 
chwimder meddyliol, gwell canolbwyntio a'r gallu i ganolbwyntio ar amrywiaeth o 
dasgau, gan anwybyddu pethau a all ddenu'r sylw. Y tu hwnt i addysg, mae 
ymchwil yng Nghanada yn awgrymu y gall dwyieithrwydd helpu i oedi symptomau 
dementia.  Rwy'n disgwyl, a hynny mwyfwy yn y dyfodol, y bydd gan bobl ifanc yng 
Nghymru sy'n ddwyieithog ragolygon gyrfa ehangach na'u cyfoedion uniaith. Hefyd 
mae bod yn ddwyieithog neu'n amlieithog yn ehangu profiadau diwylliannol 
unigolion ac yn gallu gwella rhagolygon gyrfa.  
 
Mae’r dystiolaeth ryngwladol, fel y'i dyfynnir gan Lywodraeth Cymru yn y 
dogfennau a gyhoeddwyd ganddi, yn cadarnhau mai’r ffordd fwyaf effeithiol i 
ddatblygu plant dwyieithog yw eu trochi yn yr iaith sy’n llai cyffredin tra datblygir 
hefyd eu sgiliau yn yr iaith sy’n fwy cyffredin. Hefyd mae Llywodraeth Cymru yn 
hyrwyddo, yn achos plant sydd o deuluoedd di-Gymraeg, fod trochi plant yn y 
Gymraeg yn hynod o bwysig er mwyn gwreiddio’r iaith.  Yn fy marn i, dylai bob 
plentyn gael y cyfle i ddatblygu yn unigolyn ifanc dwyieithog o fewn y system 
addysg leol er mwyn rhoi'r cyfleoedd bywyd gorau posibl iddo a'r ffordd fwyaf 

Tudalen 95



 
 

 
 

effeithiol o wneud hyn yw drwy gyfrwng addysg cyfrwng Cymraeg yn y cyfnod 
cynradd.” 
 

5.16. CWESTIWN GAN MS SALLY ANN THOMAS I'R CYNGHORYDD 
GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

“Yn yr hinsawdd hwn o gyni cyllidol, toriadau ac ansicrwydd, pam y mae CSC yn 
treulio cymaint o amser ac yn gwario cymaint o arian ac adnoddau gwerthfawr ar 
DDATRYS ysgol LLE NAD OES PROBLEM? Mae Llangennech yn ysgol werdd, 
ddwyieithog, ddwy ffrwd lwyddiannus iawn a'i harwyddair yw "Addysg i BAWB". 
Oni fyddai'n well gwario'r arian a'r adnoddau hyn ar ysgolion cyfrwng Saesneg 
melyn ac ambr er mwyn sicrhau eu bod yn darparu addysg ddwy ffrwd 
ddwyieithog o safon uchel, fel y mae Llangennech yn ei wneud?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 

 
"Mae'r Cyngor Sir yn hyrwyddo'r cynnig presennol ar gyfer addysg gynradd yn 
Llangennech gan ei fod yn barnu'n bendant taw hyn sydd orau o ran addysg y 
plant. Yn wir mae ysgolion Llangennech yn llwyddiannus iawn, ac amcan y cynnig 
yw gwella ymhellach y cyfleoedd i'r plant sy'n mynychu'r ysgolion er mwyn sicrhau 
bod y canlyniadau'n dal i wella. Yn gyffredinol mae gweithredu ysgol ddwy ffrwd yn 
ddrutach na gweithredu ysgol uniaith, felly os bydd y cynnig yn llwyddiannus dylai 
roi bod i fwy o effeithlonrwydd ariannol ymhen amser." 
 

5.17. CWESTIWN GAN MRS EMMA LOMAS I'R CYNGHORYDD 
GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

 
“Yn dilyn yr adroddiad a ddarparwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin ynglŷn ag 
ymatebion o’r broses ymgynghori cysylltodd nifer o rieni â ni i ddweud nad oedd 
eu profformâu wedi’u cynnwys yn y ddogfen er iddynt gael eu cyflwyno ac iddynt 
gael derbynebau. O’r ymatebion a gafwyd, byddai’n ymddangos bod cefnogaeth 
gref dros gadw’r ddwy ffrwd gyda 154 o ymatebion wedi’u nodi a deiseb a 
lofnodwyd gan 505 o bobl (sydd eisoes wedi’i chyflwyno). Bu’r grŵp yn erbyn yn 
agored wrth rannu eu henwau a’u perthynas â’r ysgol, tra bod y grŵp sy’n 
ymgyrchu o blaid wedi parhau i weithredu’n ddirgel gan ddymuno peidio â chael 
eu henwi, gyda mwy na 30 o gyflwyniadau di-enw. Roedd llawer o’r ymgyngoreion 
a oedd o blaid newid yn gyn-athrawon, cynghorwyr a phenaethiaid, a staff 
presennol. Awgrymwyd mai cymharol gyfartal o blaid ac yn erbyn oedd yr 
ymatebion. Cymhareb cyfanswm y nifer yn erbyn o gymharu ag o blaid yw 5:1. Sut 
gall hyn gael ei ystyried yn gyfartal pan fo’r ymgyngoreion sy’n cefnogi’r newid yn 
ymddangos nad ydynt yn cynnwys llawer o farn rhieni, a’i bod yn ymddangos nad 
yw llawer o’r rhai yn erbyn y newid wedi’u cynnwys?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 

"Mae'r Adroddiad Ymgynghori oedd yn y papurau a roddwyd gerbron y Bwrdd 
Gweithredol yn cynnwys yr holl sylwadau a ddaethai i law'r Adran Addysg a 
Gwasanaethau Plant erbyn dyddiad cau estynedig y cyfnod ymgynghori ar 18fed 
Mawrth 2016.  Mae'r Adran wedi archwilio'r holl gyflwyniadau a ddaeth i law ac 
mae'n gallu cadarnhau'r sefyllfa honno, gan nodi bod tri ymatebydd wedi mynegi 
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awydd i'w sylwadau beidio â bod ar gael i'r cyhoedd. Felly mae'r tri ymateb hyn 
wedi'u diystyru at ddibenion yr Adroddiad Ymgynghori.  

Y dyddiad cau gwreiddiol ar gyfer cyflwyno ymatebion, a oedd wedi'i bennu yn 
unol â'r Côd Trefniadaeth Ysgolion, oedd 11eg Mawrth, 2016 ond, ar gais rhai pobl, 
cytunodd y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant i ymestyn y cyfnod 
ymgynghori am wythnos hyd at 18fed Mawrth er mwyn rhoi digon o amser i'r holl rai 
oedd a wnelon nhw â'r mater gyflwyno eu sylwadau.  Mae tipyn o ohebu wedi 
parhau â gwahanol bobl oedd a wnelon nhw â'r mater a hynny ar ôl i'r cyfnod 
ymgynghori orffen, ond er mwyn sicrhau y cydymffurfir â'r Côd Trefniadaeth 
Ysgolion ac er mwyn sicrhau bob pawb yn cael eu trin yn gyfartal ac yn gyson, dim 
ond cyflwyniadau oedd wedi dod i law erbyn 18fed Mawrth a gynhwyswyd yn yr 
Adroddiad Ymgynghori.  

Mae'n rhaid, yn statudol, i'r penderfyniad ynghylch camu ymlaen neu beidio â'r 
cynnig gael ei wneud er lles pennaf y dysgwyr. Felly mae'n rhaid penderfynu ar 
sail y rhinweddau addysgol yn hytrach nag ar sail nifer yr ymatebion a ddaeth i 
law, boed o blaid neu yn erbyn y cynnig.  Mae hawl i fynegi barn gan bob unigolyn 
a phob mudiad ni waeth beth fo'r statws unigol.  Os teimla unrhyw unigolion neu 
fudiad eu bod wedi darparu cyflwyniad erbyn 18fed Mawrth 2016 ac nad yw'r 
cyflwyniad hwnnw wedi'i gynnwys yn yr Adroddiad Ymgynghori, mae gwahoddiad 
iddyn nhw ysgrifennu at yr Adran yn ffurfiol gan roi'r manylion ynghyd â darparu 
tystiolaeth o'r cyflwyniad.   

Os bydd y cynnig yn mynd ymlaen i gam nesaf y broses statudol bydd cyfle  arall, 
ar ôl cyhoeddi hysbysiad statudol, gan yr holl rai sydd a wnelon nhw â'r mater i 
gyflwyno sylwadau i'r Cyngor Sir cyn y gwneir y penderfyniad terfynol." 

Gofynnodd y Mrs Lomas y cwestiwn atodol canlynol:- 

"Mewn cymdeithas gyfiawn a theg, mae bod yn dryloyw ac yn agored yn hybu 
ymddiriedaeth.  Sut y gellir ystyried bod y broses hon yn dryloyw ac yn deg pan fo 
cymaint o'r dystiolaeth yn amlygu cambwysleisio ystadegau a chamarwain rhieni 
gan y sawl yr ymddiriedir iddyn nhw ofal am eu plant." 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant 

"Deallaf eich sylwadau ond mae popeth mor agored a thryloyw â phosibl." 
 

5.18. CWESTIWN GAN MRS JACQUELINE SEWARD I'R 
CYNGHORYDD GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD 
GWEITHREDOL DROS ADDYSG A PHLANT 

 
“Cydnabyddir bod Cynulliad Cymru a arweinir gan y Llywodraeth Lafur wedi pennu 
gweledigaeth i gynyddu'r iaith Gymraeg yng Nghymru ar draws amryw agweddau 
ar fywyd.  Mae'r Cynulliad wedi cadarnhau yn ysgrifenedig nad oes unrhyw 
dargedau wedi cael eu gosod o ran yr iaith Gymraeg, felly mater i bob Awdurdod 
Lleol yw sut y rhoddir hyn ar waith.   Er enghraifft, mae gan siroedd De Cymru 
megis Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, a Chaerdydd bob o Gynllun Strategol 
Cymraeg mewn Addysg sy'n anelu at gynyddu Cymraeg heb ddefnyddio dulliau 
awdurdodus.   Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw elfennau cyflawnadwy o fewn 
unrhyw faniffesto gwleidyddol i newid drwy rym y dewisiadau iaith presennol mewn 
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ysgolion cynradd yn y sir, heb ystyried y dewisiadau a ffefrir gan rieni a'r gymuned. 
A fyddech cystal â rhoi gwybod o dan ba fandad ac yn unol â pha addewidion a 
wnaed i'r etholwyr gan aelodau yr ymgymerir â'r fenter hon?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
“Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin, fel sy'n wir am yr holl awdurdodau lleol eraill 
yng Nghymru, gyfrifoldeb statudol o dan Ran 4 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth 
Ysgolion (Cymru) 2013 i lunio Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer 
ei ardal gyda golwg benodol ar wella'r modd y cynllunnir darparu addysg drwy 
gyfrwng y Gymraeg er mwyn codi'r safonau o ran addysgu ac o ran dysgu 
Cymraeg. Mae'n ofynnol i'r Cyngor bennu targedau ar gyfer ei amcanion. 
 
Ym mis Ebrill 2014 bu i'r Cyngor Sir fabwysiadu'n ffurfiol strategaeth gynhwysfawr 
ar gyfer datblygu'r Gymraeg yn Sir Gaerfyrddin, gan gymeradwyo argymhellion 
grŵp (oedd yn gytbwys yn wleidyddol) o aelodau etholedig a oedd wedi rhoi sylw i 
statws y Gymraeg yn y sir yn sgil cyfrifiad 2011 o'r boblogaeth.  Mae'r strategaeth 
yn mynnu bod gweithredu'n digwydd o ran 73 o bwyntiau, y mae 21 ohonyn nhw'n 
ymwneud â'r gwasanaeth addysg. Mae'r holl argymhellion a chamau gweithredu 
perthnasol yn y strategaeth wedi'u cynnwys yng Nghynllun Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin.  Cafodd y strategaeth iaith gefnogaeth 
drawsbleidiol gan yr aelodau etholedig pan y'i mabwysiadwyd yng nghyfarfod 
llawn y Cyngor Sir.  

Fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad i'r Bwrdd Gweithredol, mae'r cynnig yn gyson 
â'r polisi cenedlaethol i helaethu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn 
cynyddu nifer y bobl ifanc sy'n gwbl ddwyieithog, ac er mwyn galluogi rhagor o 
blant i elwa ar fanteision dwyieithrwydd - a gadarnheir gan waith ymchwil 
rhyngwladol, a gynhwyswyd hefyd yn yr adroddiad.   

Mae Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg wedi bod yn destun ymgynghori 
â'r cyhoedd wrth iddo gael ei baratoi ac wrth iddo gael ei adolygu'n ddiweddarach. 
Felly mae ei gynnwys wedi bod yn destun craffu gan y cyhoedd yn unol â'r 
gofynion statudol. 

Gofynnodd Mrs Seward y cwestiwn atodol canlynol:- 
 
"A yw Plaid Cymru yn argymell defnyddio polisïau dwrn dur yn hytrach na 

pholisïau democrataidd, ac ai'r nod yw cael gwared ag ysgolion cyfrwng Saesneg 

o'r sir?" 

Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Fe'ch clywais yn crybwyll Plaid Cymru ond roedd yn gytundeb trawsbleidiol a 
gytunwyd hefyd yng nghyfarfod y Cyngor Sir gan bawb." 
 

5.19. CWESTIWN GAN MRS KATE WARNER I'R CYNGHORYDD 
GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

“Yn unol â Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, rhoddwyd 
cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru i bob Awdurdod Addysg Lleol yng Nghymru 
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lunio 'Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg' er mwyn gweithredu ei bolisi o 
ehangu addysg cyfrwng Cymraeg. Bu i Gyngor Sir Caerfyrddin gydymffurfio â 
chyfarwyddeb y Llywodraeth a llunio Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg, 
a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru.    
 
Os na weithredir y cynnig ar gyfer Ysgol Llangennech, does bosibl na fyddai'r 
Cyngor wedyn yn cydymffurfio â 'Chynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg' ar 
gyfer Sir Gaerfyrddin, a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru. A yw'r dehongliad 
hwn yn gywir?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Yn fy marn i mae'r dehongliad a gynigiwyd gan Mrs Warner yn deg ac yn 
rhesymol. Mae'r Cyngor Sir hwn wedi datgan yn glir ei fwriad strategol i ddatblygu 
addysg drwy gyfrwng y Gymraeg, a hynny yng Nghynllun Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg a gyhoeddwyd gan y Cyngor ac sydd wedi bod yn destun 
ymgynghori â'r cyhoedd wrth iddo gael ei baratoi ac wrth iddo gael ei adolygu'n 
ddiweddarach. Mae Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn bolisi ffurfiol 
gan y Cyngor, ac mae'r cynnig ar gyfer yr ysgolion yn Llangennech yn seiliedig ar 
y polisi hwn." 
 

5.20. CWESTIWN GAN MRS ELIN GRIFFITHS I'R CYNGHORYDD 
GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

“Mae dwyieithrwydd yn cynnig nifer o fanteision ac mae gwaith ymchwil yn dangos 
bod plant sy’n deall fwy nag un iaith gyda’r gallu i feddwl yn fwy hyblyg a 
chreadigol. Mae dwy iaith yn cynnig manteision economaidd wrth chwilio am 
swyddi yn y dyfodol, mae’n rhoi’r gallu i gyfathrebu gydag ystod ehangach o bobl, 
y gallu i brofi dau ddiwylliant gwahanol ac yn rhoi i bobl y cyfle i fod yn rhan o bob 
agwedd o fywyd cymdeithasol.  A ydy’r Bwrdd Gweithredol yn cytuno na ddylai 
unrhyw blentyn fod dan anfantais yn addysgol, cymdeithasol ac yn economaidd, 
felly drwy gytuno i ysgolion Babanod ac Iau Llangennech i barhau ar hyd y 
continwwm iaith, y bydd sicrhad bod bob plentyn yn cael yr un manteision â’i 
gilydd?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
“Rwy'n cytuno â'r manteision o ran dwyieithrwydd a nodwyd gan Mrs Griffiths ac 
rwy'n cytuno i'r carn y dylai pob plentyn gael y cyfle i fanteisio ar y cyfleoedd hyn. 
Rwyf hefyd yn credu taw'r modd mwyaf effeithiol o sicrhau'r manteision hyn ar 
gyfer ein plant yw drwy addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ysgol gynradd.” 
 

5.21. CWESTIWN GAN MR OWAIN GLENISTER I'R CYNGHORYDD 
GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

“Wrth ystyried y pwysau sydd ar Gyngor Sir Caerfyrddin i ymateb i Fesur y 
Gymraeg 2011, hynny yw i ddarparu gwasanaethau craidd trwy gyfrwng y ddwy 
iaith, ydy'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried bod datblygu unigolion sydd gyda'r gallu 
i gyfathrebu yn effeithiol mewn dwy iaith yn hanfodol fel strategaeth hir dymor wrth 
geisio datblygu gweithlu sydd yn medru darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y 
Gymraeg a'r Saesneg. Os felly, ydych chi’n teimlo bod y newid yma i Ysgol 
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Llangennech yn mynd i roi gwell cyfle i blant ddatblygu i fod yn oedolion 
dwyieithog ac felly yn fwy tebygol o ddal swydd yn y sector gyhoeddus?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
“Rwy'n cytuno â Mr Glenister fod y cynigion ar gyfer ysgolion Llangennech, a 
sefydlwyd ar yr amcanion a nodwyd yng Nghynllun Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg y Cyngor Sir, yn cefnogi dysgwyr nid yn unig wrth ddatblygu eu sgiliau 
iaith yn Saesneg ac yn Gymraeg, ond hefyd o ran eu haddysg ehangach a'u 
datblygiad personol hefyd. 
 
Mae'r safonau iaith newydd sy'n gymwys i'r holl gynghorau yng Nghymru ar hyn o 
bryd, a fydd yn eu tro yn gymwys ledled y sector cyhoeddus, yn cyflwyno galw 
ychwanegol o ran darparu gwasanaethau a fydd yn gofyn am niferoedd uwch o 
bobl â lefel uchel o sgiliau Cymraeg. Mae'n anochel felly, y bydd pobl ifanc sy'n 
gwbl ddwyieithog mewn gwell sefyllfa yn y farchnad swyddi na'u cyfoedion uniaith, 
ac o gymharu bydd eu rhagolygon gyrfa yn well.” 
 
Gofynnodd Mr Glenister y cwestiwn atodol canlynol:- 
 
"O ystyried yr adroddiad diweddar gan Donaldson ynghyd â'r ffaith fod nifer o 
ystadegau cenedlaethol yn profi'n ddigamsyniol fod dwyieithrwydd yn fanteisiol, 
onid yw'n amserol felly ystyried bod addysg Gymraeg nid yn unig yn ffordd tuag at 
ddwyieithrwydd ond hefyd yn ffordd effeithiol o gryfhau'r ddealltwriaeth o'n 
diwylliant a'n treftadaeth."   
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Bydd Adroddiad Donaldson yn hanfodol o ran datblygu addysg dros y degawd 
nesaf.  Rwyf yn gobeithio bod gennym yr arweinwyr iawn yma yn Sir Gaerfyrddin i 
roi arweiniad o ran hyn o beth.  Mae gennym ysgolion blaengar yn barod. Ac rwyf 
yn meddwl y bydd Sir Gaerfyrddin yn rhoi arweiniad o ran Adroddiad Donaldson 
yng Nghymru. Mae'r Gymraeg yn rhan annatod o'r adroddiad.”   
 

5.22. CWESTIWN GAN MRS HELEN MAINWARING I'R CYNGHORYDD 
GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

 
“Gan mai Llafur oedd yn arwain y Cyngor pan gyhoeddwyd eich ‘Cynllun Strategol 
Cymraeg Mewn Addysg 2014-2017’ yn 2013 a nododd y bwriad i droi ysgolion 
dwy ffrwd yn ysgolion Cymraeg, a ydy ymrwymiad y Blaid Lafur i’r polisi hwn yn 
dal i fod yr un peth ac a allwn ni gael yr un sicrwydd nawr fod arweinyddiaeth y 
Cyngor wedi newid y bydd y Cynllun Strategol hwn yn dal i gael cefnogaeth y 
Cynghorwyr a'i weithredu yn yr un modd?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
“Cafodd Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg y Cyngor Sir ei fabwysiadu'n 
ffurfiol yng nghyfarfod y Cyngor Sir ar 10fed Medi gan ennyn cefnogaeth 
drawsbleidiol. 
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Mae gan weinyddiaeth bresennol y Cyngor Sir, sef clymblaid Plaid Cymru a'r Grŵp 
Annibynnol, ymrwymiad o hyd i gynnwys y Cynllun a'i weithrediad. Nid yw'r Bwrdd 
Gweithredol yn cynnwys unrhyw gynghorwyr Llafur ar hyn o bryd. 
 
Fel yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant, ac aelod 
o Grŵp Plaid Cymru, nid wyf yn gallu siarad ar ran aelodau Grŵp Llafur y Cyngor.” 
 
Gofynnodd Mrs Mainwaring y cwestiwn atodol canlynol:- 
 
"A allwch chi roi sicrwydd inni na chaiff y drafodaeth hon ei defnyddio at ddibenion 
gwleidyddol ac y bydd y cynghorwyr yn rhoi sylw iddi ar sail y gwaith ymchwil a'r 
dystiolaeth gadarn sydd o blaid manteision dwyieithrwydd, gan osgoi'r demtasiwn i 
ddefnyddio'r mater er budd gwleidyddol?   
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant: 
 
"Ni allaf warantu hynny, ond gallaf roi sicrwydd o ran Plaid Cymru, a gwn y bydd 
ein plaid ni'n cefnogi hyn." 
 

5.23. CWESTIWN GAN MR HYWEL DAVIES I'R CYNGHORYDD 
GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

 
Dywedodd y Cadeirydd nad oedd Mr Davies yn gallu bod yn bresennol yn y 
cyfarfod heddiw a'i fod wedi gofyn i'r Cadeirydd gyflwyno'r cwestiwn ar ei ran.  
 
“Ydy aelodau’r Bwrdd Gweithredol yn ymwybodol o’r ffaith fod ymrwymiad 
trawsbleidiol gan y Cynulliad i greu Cymru ddwyieithog a bod mwy a mwy o 
gyflogwyr yn chwilio am sgiliau dwyieithog wrth i ddeddfwriaeth ddiweddar fynnu 
bod cyrff cyhoeddus yn darparu gwasanaethau yn newis iaith y cwsmer?”  
  
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
“Mae'r Cyngor Sir yn ymwybodol o fframwaith polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer y 
Gymraeg a safle'r Gymraeg o fewn addysg. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod dyletswyddau statudol ar yr holl gynghorau 
yng Nghymru o ran y Gymraeg a'i safle o fewn addysg. Mewn ymateb i hyn mae 
Cyngor Sir Caerfyrddin wedi paratoi ei Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
ac mae wedi'i fabwysiadu'n ffurfiol fel polisi. Wrth wraidd y Cynllun mae rhaglen i 
ddatblygu ac ehangu addysg cyfrwng Cymraeg a gallu dwyieithog disgyblion 
ysgol. 
 
Bydd dyfodiad Safonau'r Gymraeg ar gyfer holl gynghorau Cymru, ac ymhen 
amser ar gyfer y sector cyhoeddus, yn cynyddu pwysigrwydd sgiliau dwyieithog ar 
gyfer pobl ifanc yn y dyfodol ac yn fy marn i, bydd gan y rheiny sy'n meddu ar y 
sgiliau hynny well rhagolygon gyrfa.” 
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5.24. CWESTIWN GAN MRS CATHRIN JONES I'R CYNGHORYDD 
GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

 
“Ydy aelodau’r Bwrdd Gweithredol wedi darllen am ymchwil ddiweddar yng 
Nghanada sy’n profi fod dwyieithrwydd yn cael effaith gadarnhaol ar yr ymennydd 
yn hwyrach mewn bywyd drwy ei gadw’n effro a helpu lleihau’r tebygolrwydd o 
gael dementia?”  

  
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
“Rwy'n ymwybodol o'r ymchwil yng Nghanada y cyfeirir ati oherwydd mae'n cael ei 
dyfynnu yn Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru (2010) a 
chyfeirir ati yn aml mewn ymchwil ryngwladol arall wrth drafod dwyieithrwydd. 
 
Ceir consensws ymhlith amrywiaeth o waith ymchwil a thystiolaeth ryngwladol bod 
dwyieithrwydd yn cynnig llawer o fanteision addysgol ar gyfer unigolion, yn 
cynnwys cryfhau sgiliau gwybyddol, gwell chwimder meddyliol, gwell canolbwyntio 
a'r gallu i roi ffocws ar amrywiaeth o dasgau, gan anwybyddu pethau all ddenu'r 
sylw. Hefyd mae bod yn ddwyieithog neu'n amlieithog yn ehangu profiadau 
diwylliannol unigolion ac yn gallu gwella rhagolygon gyrfa.” 
 

5.25. CWESTIWN GAN MR MARTYN WILLIAMS I'R CYNGHORYDD 
GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

 
“Mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ac ysgolion dwy ffrwd mae pwyslais penodol ar 
ddatblygu Cymraeg trwy ddulliau trochi ar draws pob un o feysydd dysgu y Cyfnod 
Sylfaen, pa iaith bynnag y mae'r plentyn yn ei siarad gartref. Mae'r adroddiad 
‘Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen’ gan Estyn, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2013, 
yn nodi “bod y safonau o ran sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu y disgyblion 
yn debyg i'r rheiny mewn ysgolion a lleoliadau cyfrwng Saesneg, ac yn unol â'r 
lefelau a ddisgwylir ar gyfer yr oedran hwnnw". Felly a yw'r Bwrdd Gweithredol yn 
cytuno bod Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen yn llwyddiannus o ran rhoi'r addysg 
gychwynnol orau posibl i blant o gartrefi Cymraeg a chartrefi Saesneg?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Rwyf yn cytuno, yn rhinwedd fy swyddogaeth fel yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol 
dros Addysg a Phlant, fod trochi plant yn y Gymraeg yn ystod y Cyfnod Sylfaen yn 
cynnig y cychwyn gorau posibl i'w haddysg drwy roi cyfle iddyn nhw ddatblygu 
sgiliau cwbl ddwyieithog a'u galluogi i elwa ar y manteision addysgol eraill y mae 
gwaith ymchwil rhyngwladol wedi dangos sy'n dod i ran plant dwyieithog. 
 
Mae’r dystiolaeth ryngwladol, fel y'i dyfynnir gan Lywodraeth Cymru yn y 
dogfennau a gyhoeddwyd ganddi, yn cadarnhau mai’r ffordd fwyaf effeithiol i 
ddatblygu plant dwyieithog yw eu trochi yn yr iaith sy’n llai cyffredin tra datblygir 
hefyd eu sgiliau yn yr iaith sy’n fwy cyffredin. Hefyd mae Llywodraeth Cymru yn 
hyrwyddo, yn achos plant sydd o deuluoedd di-Gymraeg, fod trochi plant yn y 
Gymraeg yn hynod o bwysig er mwyn gwreiddio’r iaith.” 
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5.26. CWESTIWN GAN MR MICHAEL REES I'R CYNGHORYDD 

GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

 
Roeddwn i'n athro cynradd yn Sir Gaerfyrddin. Rwyf wedi ymddeol bellach a'm 
swydd olaf oedd Dirprwy Bennaeth mewn ysgol yn Llanelli. Hoffwn ofyn cwestiwn 
am gryfder addysg cyfrwng Cymraeg. Cafodd fy ngwraig a minnau ein magu 
mewn cartrefi uniaith Saesneg, fodd bynnag penderfynom y byddai ein plant yn 
cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Fel siaradwyr Saesneg, ni chawsom fel 
rhieni unrhyw broblemau o ran gwaith cartref ein plant. I'r gwrthwyneb, gan fod 
hynny wedi gwella ein gwybodaeth a'n dealltwriaeth. Yn ystod fy ngyrfa, fe wnes 
addysgu mewn ysgolion dwy ffrwd. Rwyf wedi gweld drosof fy hun fod addysgu 
Cymraeg fel ail iaith mewn ysgolion cyfrwng Saesneg neu ddwy ffrwd yn fethiant 
llwyr, a bod ffrydiau deuol yn gwanhau'r Gymraeg, fel sydd mor amlwg ar y maes 
chwarae. A yw'r Bwrdd Gweithredol yn cytuno â'm sylwadau mai'r addysg fwyaf 
effeithiol i greu plant dwyieithog cwbl rugl - o ran siarad, darllen ac ysgrifennu yn 
Saesneg a Chymraeg - yw addysg cyfrwng Cymraeg? 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Rwyf yn cytuno, yn rhinwedd fy swyddogaeth fel yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol 
dros Addysg a Phlant, fod trochi plant yn y Gymraeg yn ystod y Cyfnod Sylfaen yn 
cynnig y cychwyn gorau posibl i'w haddysg drwy roi cyfle iddyn nhw ddatblygu 
sgiliau cwbl ddwyieithog a'u galluogi i elwa ar y manteision addysgol eraill y mae 
gwaith ymchwil rhyngwladol wedi dangos sy'n dod i ran plant dwyieithog. 
 
Cydnabyddir yn gyffredinol bellach nad yw astudio Cymraeg fel ail iaith yn 
datblygu pobl ifanc sy'n wirioneddol ddwyieithog. Yn wir mae'r diwygiadau o ran y 
cwricwlwm sydd ar waith ledled Cymru yn cydnabod hyn, a bydd safonau newydd 
o ran medrusrwydd yn y Gymraeg yn cael eu pennu yn ystod yr ychydig 
flynyddoedd nesaf. 
 
Mae’r dystiolaeth ryngwladol, fel y'i dyfynnir gan Lywodraeth Cymru yn y 
dogfennau a gyhoeddwyd ganddi, yn cadarnhau mai’r ffordd fwyaf effeithiol i 
ddatblygu plant dwyieithog yw eu trochi yn yr iaith sy’n llai cyffredin tra datblygir 
hefyd eu sgiliau yn yr iaith sy’n fwy cyffredin. Hefyd mae Llywodraeth Cymru yn 
hyrwyddo, yn achos plant sydd o deuluoedd di-Gymraeg, fod trochi plant yn y 
Gymraeg yn hynod o bwysig er mwyn gwreiddio’r iaith.” 
 

5.27. CWESTIWN GAN MRS RHIANEDD RHYS I'R CYNGHORYDD 
GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

 
“Rhwng 2000 a 2006, yr oedd y nifer o blant yn Ysgol y Ffwrnes wedi dyblu ac o 
ganlyniad i hyn ynghyd â rhesymau eraill, adeiladwyd ysgol newydd i sicrhau bod 
yna lefydd ysgol digonol ar gyfer y rhagamcaniadau yn y galw cynyddol naturiol 
gan rieni dros addysg cyfrwng Cymraeg yn ardal Llanelli. Gan fod y dosbarthiadau 
blynyddoedd cynnar estynedig hyn yn Ysgol Ffwrnes yn llawn neu’n agos at fod yn 
llawn ar gyfer Medi 2016, ydy’r Bwrdd Gweithredol yn cytuno bod hwn yn 
dystiolaeth gadarn taw’r unig ffordd i sicrhau bod y galw cynyddol yma am addysg 
cyfrwng Cymraeg yn ardal Llanelli, sy’n sicrhau bod plant yn gadael yr ysgol 
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gynradd yn ddwyieithog, yw sicrhau bod Ysgol Babanod ac Iau Llangennech yn 
parhau ar hyd y continwwm iaith a newid i ysgol cyfrwng Cymraeg?  “ 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
“Yn 2008, cynhaliodd y Cyngor Sir ddarn o waith i asesu'r galw yn y dyfodol am 
addysg cyfrwng Cymraeg yn nhref Llanelli ac o'i chwmpas. Canfyddiad y gwaith 
hwn oedd bod y galw yn cynyddu a bod angen rhagor o leoedd mewn ysgolion 
cyfrwng Cymraeg. 
 
O ganlyniad, penderfynwyd buddsoddi mewn lleoedd cyfrwng Cymraeg newydd ac 
estynedig ledled y dref. 
 
Manteisiodd y Cyngor ar y cyfle i ddarparu adeilad newydd ar gyfer Ysgol 
Gymraeg y Ffwrnes er mwyn ehangu nifer y lleoedd yn yr ysgol honno, gan fwy na 
threblu maint yr ysgol. Ers agor yn 2014, mae'r ysgol wedi bod yn boblogaidd 
iawn, ac mae'r dosbarthiadau blynyddoedd cynnar yn yr ysgol naill ai'n llawn neu'n 
llawn iawn. Ym mis Medi 2016, disgwylir y bydd 400 o blant wedi'u cofrestru yn yr 
ysgol, o gymharu â chapasiti'r ysgol o 480. Ar sail y tueddiadau diweddaraf, 
disgwylir y bydd yr ysgol yn llawn yn y flwyddyn neu ddwy nesaf. 
 
Hefyd mae'r Cyngor wedi darparu adeilad newydd ar gyfer Ysgol Gymraeg 
Brynsierfel, lle mae niferoedd y disgyblion yn gadarn. 
 
Credaf fod newid y categori iaith yn Llangennech yn gam naturiol ar gyfer yr 
ysgolion, a gwelir hyn yn y nifer cynyddol sy'n dewis darpariaeth cyfrwng Cymraeg 
yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a fydd yn darparu cyfle cyson i blant ledled yr 
ysgol i ddatblygu yn ddysgwyr cwbl ddwyieithog erbyn iddyn nhw adael i fynd i'r 
ysgol uwchradd.” 
 

5.28. CWESTIWN GAN MRS MANON WILLIAMS I'R CYNGHORYDD 
GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

 
Dywedodd y Cadeirydd nad oedd Mrs Williams yn gallu bod yn bresennol yn y 
cyfarfod heddiw a'i bod wedi gofyn i'r Cadeirydd gyflwyno'r cwestiwn ar ei rhan.  
 
“Agorwyd Ysgol Dewi Sant, yr ysgol gynradd gyfrwng Gymraeg gyntaf yng 
Nghymru i gael ei chynnal gan awdurdod lleol, yn 1947. Ers hynny, mae addysg 
gyfrwng Gymraeg wedi ehangu’n sylweddol yng Nghymru, yn gyffredinol, nid o 
ganlyniad i’w hyrwyddiad gan awdurdodau lleol ond yn bennaf o ganlyniad i alw 
cynyddol gan rieni, fel sy’n dyst yn ysgolion Llangennech.  Erbyn heddiw mae 387 
o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghymru ac mae hyn yn parhau i 
gynyddu’n raddol, ar yr un pryd bu cynnydd yng nghanran y plant oedran cynradd 
a fu’n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg o 18.8% yn 2000/01 i 24% yn 2014/15. 
Wrth ystyried llwyddiant a manteision y fath hon o addysgu a dwyieithrwydd yn 
gyffredinol, sydd wedi cael eu cydnabod yn fyd-eang, a wnaiff y Cyngor yn awr 
ategu at ddoethineb a phell-welediad rhieni drwy hyrwyddo a marchnata addysg 
gyfrwng Gymraeg yn ddiwyd?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
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“Rwyf yn cyd-ymfalchïo â Mrs Williams fod yr ysgol Gymraeg gyntaf yn yr oes 
fodern wedi'i sefydlu yma yn Sir Gaerfyrddin, sef Ysgol Gymraeg Dewi Sant, ac 
rwyf innau hefyd yn dathlu'r twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg ledled Cymru yn 
ystod y blynyddoedd ers hynny. Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym wedi bod yn 
gweithio'n galed drwy gyfrwng ein Rhaglen Moderneiddio Addysg ers nifer o 
flynyddoedd i fodloni'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn ein canolfannau 
trefol, yn enwedig yn Llanelli, lle mae Ysgol newydd y Ffwrnes wedi cael ei 
hehangu a'i chreu yn benodol ar gyfer y diben hwn, yn ogystal ag er mwyn mynd 
i'r afael ag ansawdd gwael safle blaenorol yr ysgol. 
 
Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin strategaeth flaengar sydd wedi'i mynegi'n glir ar 
gyfer datblygu addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog drwy gyfrwng ei Gynllun 
Strategol y Gymraeg mewn Addysg, sydd wedi cael ei fabwysiadu'n ffurfiol gan y 
Cyngor Sir fel polisi.  Mae Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn rhaglen 
gynhwysfawr o ddatblygiad iaith i ysgolion a phlant ledled Sir Gaerfyrddin. Mae'n 
sefydlu strategaeth eang y Cyngor i ddatblygu dwyieithrwydd drwy'r gwasanaeth 
addysg, yn bennaf drwy ehangu addysg cyfrwng Cymraeg. Bwriad yr awdurdod 
lleol yw “cynyddu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin a 
sicrhau parhad ieithyddol o’r sector meithrin ar hyd y cyfnodau allweddol i’r sector 
uwchradd fel bod pob disgybl yn datblygu i fod yn rhugl a hyderus yn y Gymraeg 
a’r Saesneg.” Fel rhan benodol o’r strategaeth, ymrwymodd y Cyngor i “weithio’n 
agos gyda staff a Chyrff Llywodraethu ysgolion ffrydiau deuol Sir Gaerfyrddin er 
mwyn iddynt ddod yn ysgolion cyfrwng Cymraeg.” 
 
Yn ychwanegol at gynigion ar gyfer ysgolion Ffrydiau Deuol mae Cynllun Strategol 
y Gymraeg mewn Addysg yn disgwyl i bob ysgol, gan gynnwys ysgolion sydd ar 
hyn o bryd wedi’u dynodi yn ysgolion cyfrwng Saesneg, wneud cynnydd ar hyd y 
continwwm iaith, er mwyn cynyddu cyfran yr addysg a ddarperir drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Yn amlwg, bydd pa mor gyflym y gall ysgolion ehangu dwyieithrwydd ac 
addysg cyfrwng Cymraeg yn dibynnu ar amgylchiadau lleol ond mae’r disgwyl am 
gynnydd yn berthnasol i bob ysgol. Mae’r ysgolion yn Llangennech wedi’u nodi fel 
rhai sydd â’r potensial i symud yn gyflym i fod yn gyfrwng Cymraeg oherwydd y 
cynnydd yn niferoedd y ffrwd Gymraeg dros y blynyddoedd diwethaf, fel y tystia’r 
data. 
 
Yn rhinwedd fy rôl fel yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a 
Gwasanaethau Plant rwy'n awyddus i sicrhau bod cynifer â phosibl o blant yn cael 
y cyfle i ddatblygu yn bobl ifanc gwbl ddwyieithog, gan fwynhau'r holl fanteision 
ehangach, yn ôl yr ymchwil ryngwladol, y mae dwyieithrwydd yn ei gynnig i berson 
ifanc, ac i'w datblygiad personol a chyfleoedd gyrfa.” 
 

5.29. CWESTIWN GAN MRS SIAN LLOYD I'R CYNGHORYDD GARETH 
JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS ADDYSG A 
PHLANT 

 
“Ydy’r Bwrdd Gweithredol yn cytuno gyda mi fod data cenedlaethol a gyhoeddwyd 
dros y blynyddoedd diwethaf gan Lywodraeth Cymru a data gan Awdurdod 
Addysg Sir Gâr yn dangos yn glir fod disgyblion mewn ysgolion neu ffrydiau 
Cymraeg yn perfformio’n well mewn profion ac asesiadau allanol yn y pynciau 
craidd (gan gynnwys Saesneg fel pwnc) na disgyblion mewn ysgolion neu ffrydiau 
cyfrwng Saesneg, sy’n dangos fod gan ysgolion Cymraeg fanteision addysgol 
amlwg?” 
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Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
“Y dystiolaeth yn Sir Gaerfyrddin yw bod plant sy’n derbyn eu haddysg drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn gyffredinol yn cyflawni cystal â phlant sy’n derbyn eu 
haddysg drwy gyfrwng y Saesneg ym mhob pwnc, gan gynnwys Saesneg (Iaith) a 
phynciau craidd eraill. Mae hyn yn cynnwys plant o gartrefi lle nad y Gymraeg yw’r 
brif iaith. 
 
Ym mis Tachwedd 2014, cyhoeddodd Estyn adroddiad ynghylch canfyddiadau ei 
archwiliad o ganlyniadau mewn deg o ysgolion uwchradd dwyieithog gan ddweud 
bod “... (rhai) athrawon ...... a disgyblion yn gwneud y gamdybiaeth y gall astudio 
pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg lesteirio eu llwyddiant academaidd. Mewn 
gwirionedd, mae disgyblion sy’n dilyn eu cyrsiau TGAU drwy gyfrwng y Gymraeg 
yn cyflawni cystal â’r disgyblion hynny sy’n dilyn y rhan fwyaf o’r cyrsiau TGAU 
drwy gyfrwng y Saesneg, os nad gwell na hwy”. 
 
Mae’r Adran o’r farn mai addysg cyfrwng Cymraeg yw’r dull mwyaf effeithiol o 
ddatblygu plant dwyieithog erbyn iddyn nhw adael yr ysgol gynradd a bod y ffurf 
hon o addysg yn cynnig datblygiad personol ychwanegol a manteision addysgol i’r 
plant. 
 
Yn ychwanegol, mae’r dystiolaeth a gasglwyd yn rhyngwladol drwy waith ymchwil 
yn dangos bod plant sydd wedi datblygu yn ddwyieithog yn elwa o allu dysgu 
ychwanegol, gan gynnwys gwell gallu gwybyddol, gwell dealltwriaeth a 
hyblygrwydd wrth gyflawni tasgau, gwell pwerau canolbwyntio ac ati.” 
 

5.30. CWESTIWN GAN MR CURTIS ROBERTS I'R CYNGHORYDD 
GARETH JONES, YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS 
ADDYSG A PHLANT 

 
Dywedodd y Cadeirydd nad oedd Mr Roberts yn gallu bod yn bresennol yn y 
cyfarfod heddiw a'i fod wedi gofyn i'r Cadeirydd gyflwyno'r cwestiwn ar ei ran.  
 
“A all y Bwrdd Gweithredol gadarnhau, ar sail eu profiad yn y tymor hir o gyflwyno'r 
Gymraeg i blant ag anghenion addysgol arbennig, gyda llawer ohonynt yn dod o 
gartrefi lle na siaredir Cymraeg, nad yw hyn wedi cael effaith negyddol ar eu 
haddysg na'u datblygiad fel unigolion?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Polisi Cyngor Sir Caerfyrddin yw y dylai ei holl ysgolion fod yn gynhwysol, a bod 
plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu haddysgu mewn lleoliad 
prif ffrwd ochr yn ochr â'u cyfoedion ble bynnag y bo modd. Mae modd gwneud 
hyn yn y rhan fwyaf o ddigon o'r achosion, sydd o fudd i'r holl blant.  
 
Er bod y gyfundrefn wedi'i chynllunio i ddiwallu anghenion dysgwyr drwy 
ymagwedd gyffredinol a chynhwysol, yn achos nifer bychan o blant sydd ag 
anghenion ychwanegol cymhleth a sylweddol nid yw hynny'n bosibl bob amser ac 
mae darpariaeth arbenigol yn gallu cynnig lleoliadau dysgu mwy priodol.  
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Mae'r Adran Addysg a Gwasanaethau Plant yn darparu cymorth ychwanegol 
penodol yn yr ysgolion, lle bo modd, fel bod cynifer o blant â phosibl yn aros yn eu 
hysgol leol.  
 
Mae gan yr holl ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol gynlluniau 
unigol penodol sy'n seiliedig ar eu hamgylchiadau, a darperir rhaglen gymorth 
bwrpasol i gyd-fynd ag anghenion yr unigolyn. Yn gyffredinol nid yw 'angen dysgu 
ychwanegol' yn rhwystr o ran dysgu dwy iaith.  Mae'n bwysig asesu a monitro'r 
cynnydd ym mhob iaith y mae plentyn yn ei defnyddio neu'n ei dysgu, gan 
gynnwys y systemau arwyddion a chyfathrebu â chymorth gweledol sy'n ofynnol ar 
gyfer rhai disgyblion, yn enwedig gan fod modd defnyddio'r iaith sydd wedi ei 
datblygu gryfaf i gefnogi a hybu dysgu drwy gyfrwng yr iaith nad yw wedi'i datblygu 
mor gryf. Mae'n ofynnol i'r staff wahaniaethu'r cwricwlwm a gwneud addasiadau 
rhesymol i'r iaith ddysgu ac ymateb, er mwyn gallu darparu ar gyfer anghenion 
ychwanegol ac er mwyn sicrhau bod mynediad i'r cwricwlwm a bod cynnydd o ran 
y dysgu. Ar brydiau gall fod yn briodol i'r staff dargedu cymorth ychwanegol drwy 
un iaith am gyfnod i gyfnerthu a chyflymu'r dysgu, e.e. o ran llythrennedd. Fodd 
bynnag, bydd achosion prin pan fydd plentyn yn cael diagnosis o gyflwr sy'n 
golygu nad yw addysg gwbl ddwyieithog yn addas i'r plentyn. Dan amgylchiadau 
o'r fath mae ymarferwyr proffesiynol yn llunio pecyn cymorth ac yn ei drafod â'r 
rhieni.  Trefnir bod y plentyn yn mynychu ysgol briodol lle gellir diwallu ei 
anghenion. Mae'n bosibl ar adegau prin na ellir diwallu anghenion plentyn yn yr 
ysgol leol, er gwaethaf ymrwymiad y Cyngor i addysg gynhwysol, gan ei bod yn 
syml ddigon yn anymarferol inni ddarparu ar gyfer pob angen ym mhob ysgol. Yn 
ystod y pum mlynedd diwethaf mae'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg a Phlant wedi 
ymwneud â dim ond un neu ddau achos yn flynyddol pryd y cynghorwyd bod y 
plentyn yn symud i ysgol arall. I roi hyn yn ei gyd-destun, mae cyfundrefn ysgolion 
Sir Gaerfyrddin yn gwasanaethu cyfanswm o ryw 27,000 o ddisgyblion, felly prin 
iawn yw'r troeon y mae disgyblion yn symud oherwydd anghenion dysgu 
ychwanegol. 
 
Ym mhrofiad y Cyngor hwn mae'r mwyafrif llethol o'r disgyblion hynny sydd ag 
ystod eang o anghenion dysgu ychwanegol yn llwyddo yn ein hysgolion ni waeth 
beth fo iaith y dysgu ond mae'r Cyngor yn cydnabod bod, mewn rhai achosion prin 
iawn, blant na ellir diwallu eu hanghenion heblaw trwy ddarpariaeth mewn uned 
arbenigol.”  
 
Diolchodd y Cadeirydd i'r holl bobl oedd wedi dod i'r cyfarfod i ofyn eu cwestiynau, 
a diolchodd i'r Cynghorydd G.O. Jones am ymateb i'r cwestiynau hynny.  
 

6. CWESTIYNAU A GYFEIRIWYD AT Y BWRDD GWEITHREDOL GAN Y 
PWYLLGOR CRAFFU - ADDYSG A PHLANT:- 
 

6.1. CWESTIWN GAN MR DARREN SEWARD 
 
"Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi llunio dogfen sy'n disgrifio ei gynnig i 
GAU/TERFYNU Ysgol Fabanod Llangennech ac Ysgol Iau Llangennech ac i agor 
ysgol gynradd gymunedol newydd drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig yn 
Llangennech. Pam y mae CSC yn gwthio cyfarwyddebau Cynulliad Cymru 
ynghylch y Gymraeg ymlaen cyn belled pan nad yw hynny'n digwydd mewn 
siroedd eraill megis Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot a Chasnewydd??" 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
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Addysg a Phlant:- 
 
“Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin gyfrifoldeb statudol o dan Ran 4 o Ddeddf 
Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 i lunio Cynllun Strategol y 
Gymraeg mewn Addysg ar gyfer ei ardal gyda golwg benodol ar wella'r modd y 
cynllunnir darparu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn codi'r safonau o ran 
addysgu ac o ran dysgu Cymraeg. Mae'n ofynnol i'r Cyngor bennu targedau ar 
gyfer ei amcanion. 
 
Ym mis Ebrill 2014 bu i'r Cyngor Sir fabwysiadu'n ffurfiol strategaeth gynhwysfawr 
ar gyfer datblygu'r Gymraeg yn Sir Gaerfyrddin, gan gymeradwyo argymhellion 
grŵp (oedd yn gytbwys yn wleidyddol) o aelodau etholedig a oedd wedi rhoi sylw i 
statws y Gymraeg yn y sir yn sgil cyfrifiad 2011 o'r boblogaeth.  Mae'r strategaeth 
yn mynnu bod gweithredu'n digwydd o ran 73 o bwyntiau, y mae 21 ohonyn nhw'n 
ymwneud â'r gwasanaeth addysg. Mae'r holl argymhellion a chamau gweithredu 
perthnasol yn y strategaeth wedi'u cynnwys yng Nghynllun Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin.  
 
Mae Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2014-2017 Cyngor Sir 
Caerfyrddin wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru yn unol â gofynion y 
Ddeddf.  
 
Mae'r Cynllun yn ceisio cael y canlyniadau canlynol penodol o ran y cynnig ar 
gyfer ysgol Llangynnech: 
 

• Cynyddu nifer y dysgwyr 7 oed a addysgir trwy gyfrwng y Gymraeg. 

• Cael rhagor o ddysgwyr i ddal ati i wella eu sgiliau iaith wrth iddynt symud 
 o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd. 

• Cael rhagor o fyfyrwyr sydd â sgiliau iaith da yn Gymraeg. 
 
Hefyd mae'r Cynllun yn cynnwys y nod canlynol: 
 

• Cynyddu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin a sicrhau 
 parhad ieithyddol o’r sector meithrin ar hyd y cyfnodau allweddol i’r sector 
 uwchradd fel bod pob disgybl yn datblygu i fod yn rhugl a hyderus yn y 
 Gymraeg a’r Saesneg. 
 
Hefyd mae'r Cynllun yn ceisio cyrraedd y nodau a chael y canlyniadau penodedig 
drwy'r camau gweithredu canlynol: 
 

• Bod y Cyngor Sir yn gweithio’n agos gyda staff a Chyrff Llywodraethu 
 ysgolion ffrydiau deuol Sir Gaerfyrddin er mwyn iddynt ddod yn ysgolion 
 cyfrwng Cymraeg. 

• Targedu tair o ysgolion dwy ffrwd gyda golwg ar iddynt fod yn ysgolion 
 cyfrwng Cymraeg erbyn 2017. 
 
Mae'n bwysig nodi bod Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn mynnu bod 
holl ysgolion cynradd Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys yr ysgolion cyfrwng Saesneg, 
yn symud ar hyd y continwwm iaith, gan ddal i gynyddu cyfran yr addysg a 
ddarperir drwy gyfrwng y Gymraeg, gyda golwg ar sicrhau ymhen amser y bydd yr 
holl blant yn ddwyieithog pan fyddan nhw'n gadael yr ysgol gynradd.  
 
Mae cyfrifoldeb ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i ymateb i'r Ddeddf ac i 
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Strategaeth Llywodraeth Cymru ynghylch Addysg drwy Gyfrwng y Gymraeg, ac 
mae pob awdurdod yn atebol yn unigol i Lywodraeth Cymru." 
 

6.2. CWESTIWN GAN NIKKI LLOYD 
 
“Mae 121 o ddisgyblion yn yr ysgol nad ydynt yn byw yn Llangennech. Ond mae 
96 o blant o’r pentref yn teithio i ysgolion eraill y tu allan i’r ardal. Dim ond 15 o'r 
plant hyn sy'n cael addysg drwy gyfrwng y Gymraeg, felly mae hynny'n golygu bod 
81 ohonynt yn mynychu ysgolion cyfrwng Saesneg eraill. Pam y fath wahaniaeth? 
Gallai rhai o'r rhain fod wedi cael lleoedd yn Llangennech ond gwrthodwyd lle 
iddynt gan beri i'r ffrwd Saesneg ymddangos fel petai'n lleihau." 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
“Y ffigurau a gyflwynwyd yn y Ddogfen Ymgynghori, o ran niferoedd y disgyblion 
yw'r rheiny a oedd yn bodoli ar adeg y cyfrifiad statudol blynyddol o ddisgyblion ym 
mis Ionawr 2015. 
 
Mae'r ffigurau diweddaraf ar gyfer mis Ionawr 2016 fel a ganlyn: 
 
Ysgol Fabanod Llangennech 
 
Cyfanswm nifer y disgyblion yw 210, gyda 161 o blant yn byw yn y dalgylch a 49 o 
ddisgyblion yn byw y tu allan i'r dalgylch. 
 
Ysgol Iau Llangennech 
 
Cyfanswm nifer y disgyblion yw 236, gyda 175 o blant yn byw yn y dalgylch a 61 o 
ddisgyblion yn byw y tu allan i'r dalgylch. 
 
Y Ddwy Ysgol Gyda'i Gilydd 
 
Gyda'i gilydd y cyfanswm ar gyfer y ddwy ysgol yw 446, gyda 336, neu 75% yn 
byw yn y dalgylch a 110 o blant, neu 25% yn byw y tu allan i'r dalgylch. 
 
Ym mis Ionawr 2016, roedd 96 o blant sy'n byw o fewn dalgylch ysgolion 
Llangennech yn mynychu ysgolion eraill. O blith y rhain, roedd 16 o blant yn 
mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg, 7 yn mynychu ysgolion dwy ffrwd a 73 yn 
mynychu ysgolion cyfrwng Saesneg, gyda nifer sylweddol o blant, 39 ohonyn nhw, 
sef dros hanner y rheiny a oedd yn gadael y dalgylch, yn mynychu ysgol y Bryn. 
Roedd 3 o'r plant yn mynychu ysgolion ffydd. 
 
Dymuniad y Cyngor Sir yw bod plant yn mynychu eu hysgol leol, a chynllunnir 
lleoedd mewn ysgolion ar sail yr egwyddor hon.  
 
Fodd bynnag y sefyllfa yw bod rhai rhieni yn dewis ysgol heblaw ysgol ddynodedig 
y dalgylch ar gyfer eu plant, gan wneud hynny am nifer o resymau, e.e. bod rhieni 
sy'n gweithio yn gallu cael cymorth gan eu teulu estynedig, hwylustod cludo plant, 
bod yr ysgol yn agos i'r cartref, enw da, ffydd, ac yn y blaen.   
 
Yr unig rwymedigaeth sydd ar y Cyngor Sir o ran hwyluso dewis y rhieni yw pan 
fo'r dewis hwnnw'n gyson â darparu addysg mewn modd effeithiol a defnyddio 
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adnoddau'n effeithlon. Nid oes gan yr un rhiant hawl i fynnu lle mewn ysgol 
benodol i'w blentyn neu i'w blant.  Caiff y lleoedd yn yr ysgolion eu dyrannu ar sail 
polisi derbyn disgyblion cyhoeddedig y Cyngor, sy'n ffafrio bod plant yn mynychu 
eu hysgol leol neu ysgol "ddynodedig". Derbynnir plant mewn ysgolion heblaw eu 
hysgol ddynodedig pan fo lleoedd ar gael. 
 
Derbyn Plentyn i'r Ysgol: Dywed y llyfryn Gwybodaeth i Rieni - "Gall rhieni fynegi 
eu bod yn dewis ysgol nad yw'n ysgol ddynodedig y dalgylch. Os dilynir y 
gweithdrefnau cywir ac os nad yw nifer y disgyblion yn fwy na'r nifer y caniateir i'r 
ysgol ei derbyn, bydd lle yn cael ei roi.” 
 
Mae'n berthnasol nodi oherwydd cyfluniad dalgylch ysgolion Llangennech, bod 
nifer sylweddol o blant sy'n byw yn ne'r dalgylch yn byw yn agosach at ysgolion 
eraill nag ydyn nhw i ysgolion Llangennech. Yn amlwg ymhlith y rhain mae Ysgol y 
Bryn sy'n derbyn 39 o blant o ddalgylch Llangennech sy'n byw naill ai ar Heol 
Penllwyngwyn, Parc Hendre, Harddfan, y Bryn Uchaf a Heol Pendderi neu'n agos 
atynt ac o ganlyniad yn byw yn llawer agosach i'r ysgol hon.  
 
Mae ysgolion Llangennech yn gallu darparu lle i'r holl blant sy'n byw o fewn y 
dalgylch. Mae'r plant hyn yn cael blaenoriaeth dros blant sy'n byw y tu allan i'r 
dalgylch dan y polisïau derbyn sefydledig.  
 
Nid oes yr un plentyn o ddalgylch ysgolion Llangennech wedi cael gwrthod lle yn 
ysgolion Llangennech gan y Cyngor Sir fel yr Awdurdod Derbyn statudol.  
 
Mae'r Nifer Derbyn a gyhoeddwyd ar gyfer ysgolion Llangennech yn berthnasol i'r 
ysgol gyfan ac nid yw'n ystyried dewis iaith. Yr awdurdod lleol yn unig fel y corff 
derbyn statudol sy'n gallu derbyn plant i'r ysgolion. Nid oes hawl gan ysgolion i 
dderbyn disgyblion eu hunain nac i wrthod lle. Nid yw'r Cyngor Sir wedi gwrthod lle 
i unrhyw blentyn sy'n byw o fewn y dalgylch, beth bynnag yw'r dewis iaith. 
 
Mae'n gyffredin i ddisgyblion symud rhwng dalgylchoedd ysgolion a hynny ledled y 
sir yn yr ardaloedd gwledig a'r ardaloedd trefol.” 
 

6.3. CWESTIWN GAN NIKKI LLOYD 
 
"Gwyddom am un rhiant y gwrthodwyd lle eisoes i'r plentyn yn Ysgol y Bryn gan 
fod 54 o geisiadau am ddim ond 30 o leoedd. Mae'r Hendy yn llawn hefyd, felly 
ymhle rydych yn mynd i ddarparu lleoedd i rieni sy'n dymuno neu sydd ANGEN 
addysgu eu plant drwy gyfrwng y Saesneg?" 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Yn y cylch derbyn disgyblion ar gyfer mis Medi 2016 daeth cyfanswm o 54 o 
geisiadau i law am le yn Ysgol y Bryn o gymharu â Nifer Derbyn o 30. 
 
Dim ond 8 o blith y 54 o geisiadau oedd ar gyfer plant a breswyliai yn nalgylch 
Ysgol y Bryn. Roedd 7 ar gyfer plant oedd yn preswylio yn ardal dalgylch ysgolion 
Llangennech. 
 
Cynigiwyd lleoedd i 30 o blant, hyd at y Nifer Derbyn cyhoeddedig, yn unol â'r 
meini prawf yn y ddogfen "Derbyn Plentyn i'r Ysgol - Gwybodaeth i Rieni 
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2016/2107". 
 
Mae'r broses dderbyn yn mynd yn ei blaen ac ni fydd y sefyllfa derfynol yn hysbys 
am rai wythnosau eto.  
 
Os bydd y patrwm hyn yn parhau yn y dyfodol, mae'n debygol y gallai lleoedd yn 
Ysgol y Bryn fod ar gael i blant sy'n preswylio yn nalgylch Llangennech, ond ni ellir 
gwarantu lleoedd, fel sy'n wir am yr holl ysgolion eraill ledled y sir.  
 
Fodd bynnag bwriad yr Awdurdod Lleol yw bod yr holl ddisgyblion presennol yn 
aros yn Ysgol Llangennech a bod y disgyblion, yn y dyfodol, yn mynychu ysgol y 
pentref gan dderbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn bennaf. Mae'n 
bwysig nodi na fydd y cynnig yn effeithio ar ddisgyblion presennol yr ysgol, a bydd 
y disgyblion sy'n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Saesneg yn dal i wneud 
hynny tan iddyn nhw adael am yr ysgol uwchradd. Bydd yr ysgol yn dal i ddarparu 
digon o gefnogaeth i'r disgyblion presennol drwy gyfrwng yr iaith y maen nhw'n 
cael eu haddysg drwyddi ar hyn o bryd.  
 
Os gweithredir y cynnig rhoddir digon o gefnogaeth i'r holl ddisgyblion newydd sy'n 
astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n bwysig nodi bod disgwyl i'r holl athrawon 
wahaniaethu'r holl ddarnau gwaith ar sail anghenion y disgyblion. Ar hyn o bryd 
mae'r ysgolion yn cynnig amrywiaeth o gymorth i'r disgyblion a'r rhieni o 
deuluoedd di-Gymraeg, ac maen nhw wedi ymrwymo i gynyddu'r ddarpariaeth fel 
bo'r angen er mwyn diwallu anghenion y teuluoedd yn y dyfodol. Mae athrawon 
arbenigol ar gyfer datblygu'r Gymraeg, sef "Athrawon Cymraeg a Dwyieithrwydd", 
yn darparu cymorth i ysgolion ledled y sir. Ar hyn o bryd maen nhw yn yr ysgolion 
ddwywaith yr wythnos, a byddan nhw'n dal i gefnogi'r ysgol drwy gynnig cymorth 
ychwanegol i'r plant fel bo'r angen.  
 
Mae'r holl ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael cymorth 
penodol a glustnodir mewn cynlluniau unigol sy'n seiliedig ar eu hamgylchiadau 
personol. Bydd yr holl gefnogaeth angenrheidiol yn dal i gael ei darparu i'r holl 
ddisgyblion sy'n mynychu ysgolion Llangennech ar hyn o bryd, a hynny drwy 
gyfrwng yr iaith y maen nhw'n cael eu haddysg ar hyn o bryd. Os gweithredir y 
cynnig, bydd yr holl ddisgyblion yn y dyfodol yn cael y gefnogaeth hon drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn bennaf. Yn y rhan fwyaf o achosion nid yw 'angen dysgu 
ychwanegol' yn rhwystr o ran dysgu dwy iaith. Yn ein profiad ni, mae'r mwyafrif 
helaeth o ddisgyblion sydd ag amrywiaeth eang o anghenion dysgu ychwanegol 
yn llwyddo ym mhob un o'n hysgolion, ni waeth beth fo'r iaith addysgu.  Fodd 
bynnag, cydnabyddir o ran nifer bychan o achosion fod anghenion penodol y plant 
unigol yn golygu bod ar y plant hynny angen darpariaeth sy'n anodd ei darparu 
mewn ysgol brif ffrwd gynhwysol. Yn achos yr ychydig blant hyn sicrheir bod 
darpariaeth benodol ar gael mewn ysgol sy'n gallu diwallu anghenion y plentyn. 
Dymuniad yr awdurdod lleol yw bod plant yn mynychu eu hysgol leol ond, yn 
achos nifer bychan o blant sydd ag anghenion penodol, nid yw hyn yn bosibl bob 
amser. Pan fo gan blentyn anghenion penodol yn ôl ymarferwyr proffesiynol, a bod 
ysgol benodol nad yw'n ysgol leol y plentyn yn cael ei chlustnodi oherwydd ei bod 
yn gallu diwallu anghenion y plentyn, mae polisi cludiant y Cyngor yn datgan y 
gallai'r plentyn fod yn gymwys i gael cludiant yn ôl ac ymlaen i'r ysgol."  
 

6.4. CWESTWN GAN ROBERT WILLOCK 
 
"O blith y 121 o blant sydd yn yr ysgol ar hyn o bryd, mae 91 yn cael eu haddysg 
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drwy gyfrwng y Gymraeg. Pam y mae hyn, pan fo 132 o leoedd gwag yn Ysgol 
newydd y Ffwrnes a 38.5 o leoedd gwag yn Ysgol Brynsierfel yn ôl adran 2.3 o'r 
ddogfen ymgynghori. Nid yw nifer y lleoedd gwag yn yr ysgolion cyfrwng Cymraeg 
yn gyson â Chôd Trefniadaeth Ysgolion 2013 sy'n datgan na ddylai'r lleoedd gwag 
fod yn fwy na 10%. Yn ôl y ffigurau a godwyd o wefan Cyngor Sir Caerfyrddin, 
mae 1,710 o leoedd gwag yn yr ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn Sir 
Gaerfyrddin. Felly nid yw hyn yn cyfiawnhau creu rhagor o leoedd. Dywed Côd 
Trefniadaeth Ysgolion 2013 y dylai cyrff perthnasol, wrth ddatblygu cynlluniau, roi 
ystyriaeth i gynlluniau lleol ar gyfer datblygiadau economaidd neu dai. Pam nad 
oes ystyriaeth wedi'i rhoi i'r 91 o dai sy'n cael eu codi yn yr Hendy, a'r 700 a mwy o 
dai sydd yn yr arfaeth ym Mhontarddulais? Mae'n siŵr y byddai hyn yn cael effaith 
fawr ar yr ysgolion cyfagos. Ysgol yr Hendy yw un o'r ysgolion cyfrwng Saesneg 
agosaf os gweithredir y cynnig hwn. Fodd bynnag mae Ysgol Llanedi yn wynebu 
cael ei chau, a'r cyngor yw symud i'r Hendy. Mae Ysgol yr Hendy bron â bod yn 
llawn ac, fel ysgol ddwy ffrwd, fe'i clustnodwyd yn ysgol fyddai'n newid i fod yn 
ysgol drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig. Yr ysgol agosaf arall drwy gyfrwng y 
Saesneg yw Ysgol y Bryn ond mae'r sir wedi bod yn anfon llythyron gwrthod 
eisoes gan fod 54 o geisiadau wedi dod i law hyd yn hyn am ddim ond 30 o 
leoedd. Yn ogystal â bod yr ysgol newydd arfaethedig yn anaddas i'r diben gan 
nad yw'n gwasanaethu'r gymuned y mae hi i fod i'w chefnogi, ymddengys nad oes 
ysgolion eraill yn y cyffiniau i blant Saesneg eu hiaith?"  
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Yn Nhymor y Gwanwyn 2016 roedd cyfanswm o 446 o blant yn mynychu ysgolion 
Llangennech, 210 yn yr ysgol fabanod a 236 yn yr ysgol iau.  
 
Ar y cyfan, gan ystyried y ddwy ysgol gyda'i gilydd ac eithrio'r plant sydd yn y 
dosbarthiadau derbyn, mae 73% o'r plant yn y ffrwd Gymraeg ac mae 27% yn y 
ffrwd Saesneg. 
 
Mae'r plant yn mynychu'r ffrydiau iaith yn unol â dewis y rhieni ac fel y cytunwyd 
rhwng yr ysgol a'r rhieni. Mae'r data'n cadarnhau bod nifer a chyfran y plant sy'n 
mynychu'r ffrwd Gymraeg wedi bod yn cynyddu'n gyson dros y blynyddoedd 
diwethaf a bod nifer a chyfran y plant sy'n mynychu'r ffrwd Saesneg wedi bod yn 
lleihau.  
 
Codwyd adeilad newydd Ysgol y Ffwrnes i sicrhau bod digon o le yno er mwyn 
diwallu'r rhagamcanion yn ardal Llanelli lle mae'r galw am addysg gynradd drwy 
gyfrwng y Gymraeg wedi bod yn cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf.  Roeddid 
yn llwyr gydnabod y byddai lleoedd gwag yn Ysgol y Ffwrnes adeg ei hagor, ond y 
byddai'r rhain yn cael eu llenwi dros ychydig flynyddoedd.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i awdurdodau lleol ymdrechu i reoli'r lleoedd 
gwag yn eu hysgolion, a hynny o fewn goddefiant o 10% ar draws yr holl ysgolion, 
gan dderbyn bod y niferoedd mewn ysgolion unigol yn amrywio oherwydd nifer o 
ffactorau. Yn ôl y Côd Trefniadaeth Ysgolion "mae rhai lleoedd dros ben yn 
angenrheidiol er mwyn galluogi ysgolion i ymdopi â'r amrywiadau o ran niferoedd 
disgyblion". Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried bod gormod o leoedd gwag mewn 
ysgol unigol os oes ganddi fwy na 25% o leoedd gwag. 
 
Mae'n wir fod lleoedd gwag yn nifer o ysgolion cyfrwng Cymraeg Sir Gaerfyrddin. 
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Ysgolion mewn ardaloedd gwledig yw'r rhain yn bennaf lle mae lleihad wedi bod 
yn nifer y teuluoedd ifanc ac yn nifer y plant. Nid yw'r sefyllfa hon yn dangos bod 
lleihad o ran y galw am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ond mae'n dangos bod 
newid demograffig yn wynebu llawer o gymunedau gwledig lle mae poblogaeth 
hŷn. 
 
Dros y 15 mlynedd diwethaf mae Cyngor Sir Caerfyrddin, drwy'i Raglen 
Moderneiddio Addysg, wedi gwaredu rhyw 3150 o leoedd gwag o'i ystad ysgolion 
cynradd a hynny'n bennaf yn yr ardaloedd gwledig. Mae hyn yn amlygu bod 
Cyngor Sir Caerfyrddin yn effeithiol o ran rheoli lleoedd gwag.  
 
Mae'r cynigion ynghylch trefniadaeth ysgolion gan y Cyngor hwn yn rhoi ystyriaeth 
yn rheolaidd i ddatblygiadau tai yn y dyfodol ac i'r galw am leoedd mewn ysgolion 
y gall y datblygiadau hyn ei greu. Nod cynigion y Cyngor ar gyfer ysgolion 
Llangennech yw bod y plant lleol yn mynychu ysgol Llangennech yn y dyfodol. Nid 
yw'n fwriad gan y Cyngor fod unrhyw blentyn lleol yn ceisio am le mewn ysgol y tu 
hwnt i Langennech, ac eithrio o ran yr achosion prin mewn perthynas ag angen 
dysgu ychwanegol penodol pryd y bydd y Cyngor yn cydweithio â'r rhieni i 
glustnodi'r trefniant mwyaf priodol. Am y rheswm hwnnw, nid oes cyfeiriad yn y 
ddogfen ymgynghori at ddatblygiadau tai posibl yn yr Hendy nac mewn unrhyw 
ardal ysgol arall. 
 
Bydd y Cyngor Sir yn dal i fonitro'r galw am leoedd yn Ysgol yr Hendy, yn enwedig 
mewn perthynas â'r datblygiadau tai newydd sy'n cael eu codi yn y cyffiniau yn y 
dyfodol ac mewn perthynas â'r adolygiad o Ysgol Llanedi, a bydd yn ymateb mewn 
modd priodol. Mae darpariaeth yn Rhaglen Moderneiddio Addysg y Cyngor ar 
gyfer buddsoddi yn Ysgol yr Hendy yn y tymor canolig er mwyn helaethu a 
moderneiddio adeiladau a chyfleusterau'r ysgol, a dylai fod modd cysoni'r 
buddsoddiad hwn â'r angen am gynyddu'r lleoedd petai galw am hynny.  
 
Mae disgwyl y caiff y fersiwn adneuol drafft o Gynllun Datblygu Lleol Dinas a Sir 
Abertawe ei gyhoeddi yn ystod haf 2016 er mwyn ymgynghori yn ei gylch. Mae'r 
cynllun drafft hwn yn cynnwys dyraniad sylweddol o fwy na 700 o unedau preswyl 
ym Mhontarddulais. Mae'r trafodaethau gyda swyddogion Dinas a Sir Abertawe yn 
cadarnhau eu bod yn bwriadu datblygu ysgolion yng nghymuned Pontarddulais er 
mwyn diwallu'r holl alw fydd yn deillio o Gynllun Datblygu Lleol yr awdurdod maes 
o law, fel sy'n ofynnol gan yr amserlen ddatblygu. Mater i awdurdod lleol Abertawe 
ei ddatrys yw hwn." 
 

6.5. CWESTIWN GAN JACQUELINE SEWARD  
 
"Ar ôl cau ysgol a cholli ffrwd iaith yn sgil hynny dylid, yn ôl Côd Trefniadaeth 
Ysgolion 2013, gynnig darpariaeth sy'n cyrraedd o leiaf yr un safonau i'r dysgwyr. 
Fodd bynnag, mae Llangennech yn Wyrdd ar hyn o bryd. Mae'r Hendy yn felyn ac 
mae'r Bryn yn ambr. Sut mae hyn yn gyfwerth?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Mae'r holwr yn nodi categorïau ysgolion Llangennech, y Bryn, a'r Hendy yn 2015 
yn gywir.  
 
Bwriad y Cyngor Sir yw y dylai plant Llangennech dderbyn eu haddysg gynradd yn 
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yr ysgol leol, y mae ei pherfformiad o safon ar hyn o bryd ac yn y categori Gwyrdd. 
 
Os bydd rhieni'n dewis gosod eu plant mewn ysgolion eraill, byddan nhw'n 
gwneud hynny ar ôl rhoi ystyriaeth lawn i'r holl ffactorau perthnasol, gan gynnwys 
safonau'r ysgolion eraill, y goblygiadau o ran cludiant, ac ati. 
 
Nid yw'r Cyngor Sir yn cynnig dewisiadau eraill heblaw ysgol Llangennech ar gyfer 
y plant lleol. Bwriad yr Awdurdod Lleol yw bod yr holl ddisgyblion presennol yn 
aros yn yr ysgol, a bod y plant lleol yn y dyfodol yn mynychu ysgol y pentref gan 
dderbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn bennaf.  
 
Mae ysgolion eraill drwy gyfrwng y Saesneg wedi'u rhestru yn y Ddogfen 
Ymgynghori fel sy'n ofynnol gan y Côd Trefniadaeth Ysgolion, ynghyd â'r holl 
wybodaeth berthnasol at ddibenion cymharu, ond nid yw'n fwriad gan y Cyngor fod 
plant o Langennech yn chwilio am ysgol arall." 
 

6.6. CWESTIWN GAN NIGEL HUGHES 
 
“Mae'r ddogfen ymgynghori yn ddogfen wallus sydd heb gydnabod y rheiny o 
bentref Llangennech sy'n cael eu rhoi dan anfantais gan y cynigion.  Mae datgan 
nad oes neb yn cael ei effeithio gan y newidiadau arfaethedig hyn yn beth naïf ac 
anwybodus ac yn dangos nad yw'r Awdurdod wedi rhoi 'sylw dyledus' o dan y 
Ddeddf Dyletswydd Cyhoeddus i'r rheiny a effeithiwyd, wrth ddweud yn grwn nad 
ydynt yn bodoli.    Drwy wneud hyn nid ydynt wedi cwmpasu'r agweddau Iechyd a 
Diogelwch neu broblemau lleoedd yn yr ysgolion eraill. Wrth gerdded i'r Hendy, er 
enghraifft, bydd croesi ffordd ddeuol yn peryglu bywydau.   Mae CrashMap ar gael 
ar-lein sy'n dangos bod un ddamwain yn digwydd bob deufis ar gyfartaledd ar y 
ffordd benodol honno.   Felly, mae'r ymgynghoriad hwn yn amlygu'r brys i 
gyrraedd canlyniad a bennwyd ymlaen llaw, waeth beth fo'r safbwyntiau a 
gasglwyd yn ystod y broses. Credwn y gallwn ddangos tystiolaeth bod naill ai'r 
Awdurdod Addysg Lleol neu'r corff llywodraethu, neu'r ddau, wedi methu â 
chydymffurfio â Chôd Trafnidiaeth Ysgolion 2013 ac o bosibl y gyfraith. Ydych chi 
o'r farn ei bod hi'n dderbyniol peryglu plant bach yn ddyddiol fel hyn?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Mae'r Ddogfen Ymgynghori a'r broses ymgynghori'n cydymffurfio â gofynion y 
Côd Trefniadaeth Ysgolion. 
 
Bwriad cynnig y Cyngor Sir yw bod plant Llangennech yn mynychu'r ysgol leol. 
 
Os gweithredir y cynnig bydd y plant sy'n preswylio yn nalgylch ysgol Llangennech 
ac sy'n mynychu ysgol Llangennech yn cael budd o bolisi derbyn disgyblion a 
pholisi cludiant i'r ysgol yr awdurdod lleol, sy'n rhoi sylw llawn i'r ystyriaethau 
diogelwch.  
 
Fodd bynnag os bydd rhieni'n dewis gosod eu plant mewn ysgolion eraill, byddan 
nhw'n gwneud hynny ar ôl rhoi ystyriaeth lawn i'r holl ffactorau perthnasol, gan 
gynnwys y goblygiadau o ran cludiant, ac ati.” 
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6.7. CWESTIWN GAN DARREN SEWARD 
 
“A oes angen lleoedd meithrin ychwanegol yn yr ardal pan fo gennym ddau 
ddarparwr eisoes? Mae angen rhoi ystyriaeth i ffactorau penodol mewn perthynas 
â chynigion i ychwanegu neu i waredu dosbarthiadau meithrin fel yr amlinellwyd 
yng Nghôd Trefniadaeth Ysgolion 2013. Dylai cyrff perthnasol roi ystyriaeth i 
ffactorau penodol: safon yr addysg feithrin a digonolrwydd yr adeiladau a'r 
cyfleusterau a gynigir yn yr ystafell ddosbarth a'r tu allan, a hyfywedd unrhyw ysgol 
sydd am ychwanegu lleoedd meithrin; a oes angen rhagor o leoedd meithrin yn yr 
ardal?; lefel y galw am rai mathau o addysg feithrin e.e. cyfrwng Cymraeg neu 
ddarpariaeth ac iddi natur grefyddol; effaith y cynigion ar sefydliadau eraill, gan 
gynnwys darparwyr sector preifat a thrydydd sector; ac i ba raddau y bydd 
cynigion yn cydblethu addysg y blynyddoedd cynnar â gwasanaethau gofal plant, 
neu'n gydnaws â dull integredig. Nid oes tystiolaeth yn y ddogfen ymgynghori fod y 
rhain, ac effaith y cynigion ar ddarparwyr sector preifat eraill, wedi'u hystyried?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Mae 4 o ddarparwyr gofal plant cofrestredig yn Llangennech ar hyn o bryd, y mae 
2 ohonyn nhw wedi'u comisiynu i ddarparu addysg feithrin ran-amser ac y mae 1 
ohonyn nhw'n gallu darparu hynny drwy gyfrwng y Gymraeg.  
 
Mae'r Cyngor Sir yn cydnabod y bydd goblygiadau i'r 2 ddarparwr hyn os 
gweithredir y cynnig gan y bydd y cyllid y maen nhw’n ei gael ar hyn o bryd am 
ddarparu addysg feithrin ran-amser yn peidio. 
 
Er bod addysg feithrin ledled Sir Gaerfyrddin yn cael ei darparu drwy fodel 
"economi cymysg" sef gan ysgolion, cyrff sector annibynnol a chwmnïau preifat, 
barn y Cyngor Sir yw y darperir addysg feithrin yn fwy effeithiol mewn ysgol, lle 
bynnag y bo hynny'n ymarferol, a hynny o dan gyfarwyddyd proffesiynol athrawon 
cymwysedig ac o dan arweiniad pennaeth proffesiynol. Yn gyffredinol ystyrir ei bod 
yn well lleoli'r ddarpariaeth feithrin ar safle ysgol gan fod hynny'n hwyluso 
mynediad y plentyn i addysg amser llawn mewn modd mwy effeithiol. Ar y cyfan 
dyma'r model a ffefrir yn ysgolion Sir Gaerfyrddin." 
 

6.8. CWESTIWN GAN MICHAELA BEDDOWS 
 
“Anghenion Addysgol Arbennig: Ni roddwyd unrhyw ystyriaeth i blant sydd ag 
anghenion addysgol arbennig a gynghorir fel arfer i fynd i ffrwd Saesneg yn unig, 
neu ffrwd iaith yr aelwyd. Mae plant sydd ag oedi cyffredinol yn cael trafferth 
gydag un iaith heb sôn am ddwy, felly drwy waredu’r ffrwd ddeuol byddai hyn yn 
eithrio’r plant hyn rhag mynychu’r ysgol. Ni all plant sydd ag Anhwylder ar y 
Sbectrwm Awtistig ymdopi â newid mewn trefn, felly petaent yn cychwyn ac wedyn 
yn cael trafferth mewn ysgol Cyfrwng Cymraeg ac wedyn yn gorfod symud i ysgol 
Cyfrwng Saesneg, byddai’r newid hwnnw yn cael effaith enfawr arnynt. Sut yr 
esgeuluswyd hyn a pham nad aethpwyd i’r afael â hyn?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
“Polisi Cyngor Sir Caerfyrddin yw y dylai ei holl ysgolion fod yn gynhwysol, a bod 
plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu haddysgu mewn lleoliad 
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prif ffrwd ochr yn ochr â'u cyfoedion lle bynnag y bo modd. Mae modd gwneud hyn 
yn y rhan fwyaf o ddigon o'r achosion, sydd o fudd i'r holl blant.  
 
Mae cyfundrefn ysgolion Sir Gaerfyrddin yn gwasanaethu cyfanswm o ryw 27,000 
o ddisgyblion, ac er bod y gyfundrefn wedi'i chynllunio i ddiwallu anghenion 
dysgwyr drwy ymagwedd gyffredinol a chynhwysol, yn achos nifer bychan o blant 
sydd ag anghenion ychwanegol cymhleth a sylweddol nid yw hynny'n bosibl bob 
amser ac mae darpariaeth arbenigol yn cynnig lleoliadau dysgu mwy priodol.  
 
Er mwyn gallu sicrhau y caiff anghenion yr holl ddysgwyr eu diwallu, mae'r 
gyfundrefn ysgolion yn Sir Gaerfyrddin yn cynnwys darpariaeth helaeth ar gyfer 
plant sydd ag anghenion ychwanegol. Cynigir addysg mewn ysgol arbenigol i'r 
plant sydd â'r anghenion mwyaf difrifol neu gymhleth pan na fo lleoliad prif ffrwd yn 
addas i'w hanghenion neu pan fo'n well gan y rhieni'r math hwn o leoliad. Mae gan 
rai ysgolion uwchradd a chynradd ledled y sir unedau arbenigol ar gyfer plant sydd 
ag anghenion penodol, megis awtistiaeth, namau synhwyraidd, neu oedi o ran 
lleferydd ac iaith. Mae'r Adran Addysg a Gwasanaethau Plant yn darparu cymorth 
ychwanegol penodol yn yr ysgolion, lle bo modd, fel bod cynifer o blant â phosibl 
yn aros yn eu hysgol leol. Er ei bod yn well gan y Cyngor ddiwallu anghenion yr 
holl blant mewn ysgol brif ffrwd pryd bynnag y bo modd, nid yw hyn yn ymarferol 
bob amser.  
 
Mae gan yr holl ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol gynlluniau 
unigol penodol sy'n seiliedig ar eu hamgylchiadau, a darperir rhaglen gymorth 
bwrpasol i gyd-fynd ag anghenion yr unigolyn. Yn gyffredinol nid yw 'angen dysgu 
ychwanegol' yn rhwystr o ran dysgu dwy iaith.  Fodd bynnag, bydd achosion prin 
pan fydd plentyn yn cael diagnosis o gyflwr sy'n golygu nad yw addysg gwbl 
ddwyieithog yn addas i'r plentyn. Dan amgylchiadau o'r fath mae ymarferwyr 
proffesiynol yn llunio pecyn cymorth ac yn ei drafod â'r rhieni.  Trefnir bod y 
plentyn yn mynychu ysgol briodol lle gellir diwallu ei anghenion. Mae'n bosibl ar 
adegau prin na ellir diwallu anghenion plentyn yn yr ysgol leol, er gwaethaf 
ymrwymiad y Cyngor i addysg gynhwysol, gan ei bod yn syml ddigon yn 
anymarferol inni ddarparu ar gyfer pob angen ym mhob ysgol.  
 
Ym mhrofiad y Cyngor hwn mae'r mwyafrif llethol o'r disgyblion hynny sydd ag 
ystod eang o anghenion dysgu ychwanegol ac sy'n amrywio o ran eu gallu, yn 
llwyddo yn ein hysgolion ni waeth beth fo iaith y dysgu ond mae'r Cyngor yn 
cydnabod bod, mewn rhai achosion prin iawn, blant na ellir diwallu eu hanghenion 
heblaw trwy ddarpariaeth mewn uned arbenigol.   
 
O ran y cynnig ar gyfer Llangennech, bydd y ddarpariaeth a roddir i'r plant sydd ag 
anghenion ychwanegol yn parhau drwy gyfrwng yr iaith y maen nhw'n cael eu 
haddysg ar hyn o bryd. Os gweithredir y cynnig, bydd yr holl ddisgyblion yn y 
dyfodol yn cael y gefnogaeth hon drwy gyfrwng y Gymraeg yn bennaf.” 
 

6.9. CWESTIWN GAN STEVE HATTO 
 
“Mae'r ffigurau wedi'u gweithio - O'r wybodaeth a ddarparwyd gan yr Awdurdod 
Addysg Leol, mae'n amlwg bod y ffigurau wedi cael eu trin gan unigolion i gryfhau 
sefyllfa benodol.  Gallwn ddangos tystiolaeth fod y ffrwd Saesneg bresennol yn yr 
ysgol yn cynnwys mwy na 30% o gyfanswm y disgyblion. Dywed yr ymgynghoriad 
fod cyfanswm nifer y disgyblion yn y ffrwd Gymraeg yn Ysgol Fabanod 
Llangennech yn 2015 yn 186. Nid yw'r ffigur hwn yn gywir gan ei fod yn cynnwys 
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yr holl ddisgyblion yn nosbarthiadau Derbyn 1 a 2, sef cyfanswm o 94 o 
ddisgyblion, heb ystyried a ydyn nhw wedi'u cofrestru i gamu ymlaen i'r ffrwd 
Saesneg neu beidio. Maen nhw wedi'u cam-glustnodi'n ddisgyblion sydd yn y ffrwd 
Gymraeg at ddibenion y ddogfen ymgynghori. Hefyd os ystyriwn y 27% sy'n dod 
o'r tu hwnt i'r ardal, ynghyd â'r posibilrwydd y collir y ffrwd Saesneg, dengys y 
rhagamcanion presennol y bydd mwy na 50% o ddisgyblion Ysgol Llangennech yn 
dod o'r tu hwnt i'r ardal. A ydych chi'n credu felly fod gennym 'yr ysgol iawn yn y lle 
iawn' ac a ydych chi'n gallu cadarnhau bod y ffigurau hyn yn gywir?" 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Mae'r ffigurau yn y ddogfen ymgynghori yn fanwl-gywir, fel roedden nhw ym mis 
Ionawr 2015. Mae'r pwynt a wnaed gan yr holwr, sef bod yr holl blant yn 
nosbarthiadau Derbyn 1 a Derbyn 2 yn cael addysg ddwyieithog, ond bod hynny'n 
bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg, a bod dewis o ran y ffrwd iaith ar gael wrth i'r 
plant gamu i Flwyddyn 1, yn gywir.  
 
Nid oes dim ffrydiau ar wahân yn y dosbarthiadau derbyn. Mae'r holl blant yn elwa 
ar gael eu trochi mewn darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn bennaf, a 
defnyddir Saesneg i gefnogi mynediad i'r Gymraeg drwy drawsgyfeirio.  
 
Mae’r ffigurau presennol fel a ganlyn: 
 
Ysgol Fabanod Llangennech 
 
Dysgir pob un o'r 118 o ddisgyblion sydd yn y dosbarthiadau derbyn drwy gyfrwng 
y Gymraeg yn bennaf, a defnyddir Saesneg fel cyfrwng hwyluso yn ôl anghenion y 
plant unigol. 
 
O blith y cyfanswm o 116 o ddisgyblion sydd yn nosbarthiadau Blwyddyn 1 a 
Blwyddyn 2, mae 88, neu 76%, yn y ffrwd Gymraeg ac mae 28, neu 24%, yn y 
ffrwd Saesneg. 
 
Ysgol Iau Llangennech 
 
O blith y cyfanswm o 235 o ddisgyblion, mae 167, neu 71%, yn y ffrwd Gymraeg 
ac mae 68, neu 29%, yn y ffrwd Saesneg. 
 
Y Ddwy Ysgol Gyda'i Gilydd 
 
Gan ystyried y ddwy ysgol gyda'i gilydd ac eithrio'r plant sydd yn y dosbarthiadau 
derbyn, mae 73% o'r plant yn y ffrwd Gymraeg ac mae 27% yn y ffrwd Saesneg. 
 
Mae'r ffigurau hyn yn cadarnhau bod mwyafrif sylweddol o'r rhieni, y mae llawer 
ohonyn nhw heb fod yn siaradwyr Cymraeg, yn ffafrio darpariaeth drwy gyfrwng y 
Gymraeg.  
 
Cred yr Adran fod creu ysgol Gymraeg ei chyfrwng yn ardal Llangennech yn 
darparu'r ysgol iawn yn y lle iawn, gan olygu bod yr holl ddisgyblion yn cael cyfle i 
ymddatblygu'n bobl ifanc gwbl ddwyieithog erbyn iddyn nhw gamu ymlaen i'r ysgol 
uwchradd." 
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6.10. CWESTIWN GAN KAREN HUGHES 
 
“Mae oddeutu 11 o ysgolion dwy ffrwd yn Sir Gaerfyrddin sydd, yn ôl Strategaeth 
yr Iaith Gymraeg, yn cael eu clustnodi ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg yn unig. 
Rhaid cydnabod na fyddai'r ysgolion hyn i gyd yn addas, ar sail logisteg, oherwydd 
maen nhw'n ysgolion dwy ffrwd am reswm, felly sut a phwy sy'n asesu'r galw a'r 
priodoldeb? A gynhaliwyd ymarfer i fwrw golwg ar y gorwel o ran cymuned 
Llangennech? h.y. i asesu sut le fydd pentref/poblogaeth Llangennech ymhen 5, 
10, 15 mlynedd?  Wrth i ragor o dai newydd gael eu hadeiladu, y mewnlifiad o 
bobl, lleoliad y pentref wrth goridor yr M4, a allwn ni ddweud yn hyderus y bydd 
Cyfrwng Cymraeg yn Unig yn bodloni'r gofynion hyn o ystyried bod 80% o'r 
boblogaeth eisoes yn siarad Saesneg yn unig. Wedi'r cyfan, daw 27% o'r 
disgyblion o'r tu hwnt i'r pentref ac nid yw ffigurau'r pentref yn dangos bod cynnydd 
yn y galw am y Gymraeg. Hefyd nid yw'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg wedi cael ei 
hasesu'n gywir, os o gwbl. Nid oes cyfeiriad at siaradwyr Saesneg yn 
gwerthfawrogi treftadaeth ddiwylliannol Cymru yn llai os ydynt yn mynychu ffrwd 
Saesneg yn Unig; mae mwy o bobl yn debygol o roi cynnig ar y ffrwd Gymraeg os 
ydynt yn gwybod y gallant gwympo'n ôl ar y Saesneg yn yr un ysgol.  Bydd hyn yn 
cael effaith i'r gwrthwyneb. Mae'r defnydd o'r Gymraeg yn y gymuned yn fach ac 
nid yw'n cyd-fynd â'r ddemograffeg ieithyddol nac ystadegau cyfrifiad 2011. Pam 
nad yw'r ffactorau hyn yn cael eu hystyried?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Mae 10 o ysgolion dwy ffrwd yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd, fel y bu i'w cyrff 
llywodraethu eu categoreiddio, gan gynnwys y ddwy ysgol yn Llangennech. 
 
Mae'r cynigion wedi cael eu llunio mewn ymateb i Gynllun Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin a Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg 
Llywodraeth Cymru. Mae gan yr awdurdod lleol gyfrifoldeb o ran “cynyddu 
darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin a sicrhau parhad 
ieithyddol o’r sector meithrin ar hyd y cyfnodau allweddol i’r sector uwchradd fel 
bod pob disgybl yn datblygu i fod yn rhugl a hyderus yn y Gymraeg a’r Saesneg.” 
Er mwyn gallu cynyddu'r ddarpariaeth addysg drwy gyfrwng y Gymraeg 
penderfynwyd bod “y Cyngor Sir yn gweithio’n agos gyda staff a Chyrff 
Llywodraethu ysgolion ffrydiau deuol Sir Gaerfyrddin er mwyn iddynt ddod yn 
ysgolion cyfrwng Cymraeg.” 
 
Caiff yr holl ysgolion eu hasesu ar yr adeg briodol er mwyn penderfynu ar eu gallu 
i ddatblygu darpariaeth iaith.  
 
Yn ychwanegol at gynigion ar gyfer ysgolion Ffrydiau Deuol mae Cynllun Strategol 
y Gymraeg mewn Addysg yn disgwyl i bob ysgol, gan gynnwys ysgolion sydd ar 
hyn o bryd wedi’u dynodi yn ysgolion cyfrwng Saesneg, wneud cynnydd ar hyd y 
continwwm iaith, er mwyn cynyddu cyfran yr addysg a ddarperir drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Yn amlwg, bydd pa mor gyflym y gall ysgolion ehangu dwyieithrwydd ac 
addysg cyfrwng Cymraeg yn dibynnu ar amgylchiadau lleol ond mae’r disgwyl am 
gynnydd yn berthnasol i bob ysgol. Mae’r ysgolion yn Llangennech wedi’u nodi fel 
rhai sydd â’r potensial i symud yn gyflym i fod yn gyfrwng Cymraeg oherwydd y 
cynnydd yn niferoedd y ffrwd Gymraeg dros y blynyddoedd diwethaf, fel y tystia’r 
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data. 
 
Barn y Cyngor Sir yw bod pob plentyn yn elwa ar addysg wirioneddol ddwyieithog, 
sy’n darparu datblygiad sgiliau ehangach, megis gwell gallu gwybyddol, gwell 
dealltwriaeth a hyblygrwydd wrth gyflawni tasgau, gwell pwerau canolbwyntio ac 
ati, ac y dylai pob plentyn dderbyn y cyfleoedd hyn. 
 
Rydym yn nodi bod rhai pobl yn y gymuned yn methu siarad Cymraeg a bod llawer 
o'r plant sy'n mynychu'r ysgol yn dod o gefndiroedd di-Gymraeg. Felly mae'n 
bwysig bod yr awdurdod lleol yn cynyddu'r ddarpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg 
er mwyn hybu dwyieithrwydd yn yr ardal ac er mwyn sicrhau bod pob disgybl yn 
rhugl ac yn hyderus yn y Gymraeg a'r Saesneg.  
 
Mae blaenoriaeth genedlaethol yng Nghymru, a arddelir gan Gyngor Sir 
Caerfyrddin, i gynyddu nifer y bobl yn ein cymunedau sy'n gallu siarad Cymraeg 
ac sy'n defnyddio'r iaith wrth fyw eu bywydau beunyddiol. Ystyrir bod ysgolion yn 
elfen hanfodol bwysig yn natblygiad plant er mwyn iddyn nhw fod yn gwbl 
ddwyieithog erbyn eu bod yn gadael yr ysgol gynradd. Mae’r dystiolaeth 
ryngwladol, fel y'i dyfynnir gan Lywodraeth Cymru yn y dogfennau a gyhoeddwyd 
ganddi, yn cadarnhau mai’r ffordd fwyaf effeithiol i ddatblygu plant dwyieithog yw 
eu trochi yn yr iaith sy’n llai cyffredin tra datblygir hefyd eu sgiliau yn yr iaith sy’n 
fwy cyffredin. Hefyd mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo, yn achos plant sydd o 
deuluoedd di-Gymraeg, fod trochi plant yn y Gymraeg yn hynod o bwysig er mwyn 
gwreiddio’r iaith.  
 
Mae'r Cyngor Sir yn cydnabod bod cymunedau'n newid gyda threigl amser a bod 
symudedd cymdeithasol yn dal i gynyddu. Mae'r Cyngor Sir yn ystyried bod y 
pwynt hwn yn cyfnerthu'r angen am wreiddio addysg drwy gyfrwng y Gymraeg 
mewn cynifer o gymunedau â phosibl er mwyn cryfhau'r iaith ac er mwyn sicrhau 
bod cynifer o blant â phosibl yn cael cyfle i ymddatblygu'n ddinasyddion 
gwirioneddol ddwyieithog ac yn elwa ar y manteision personol a ddaw yn sgil 
dwyieithrwydd.  
 
Dros gyfnod ystyrir dwyieithrwydd yn gynyddol fel sgìl ar gyfer cyflogaeth. Er 
enghraifft, mae'r holl sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru yn gorfod cydymffurfio 
â safonau statudol newydd o ran y Gymraeg, a thros gyfnod bydd mwyfwy o 
angen iddyn nhw benodi nifer cynyddol o siaradwyr Cymraeg i ddarparu eu 
gwasanaethau. Bydd meddu ar sgiliau Cymraeg yn rhoi mantais gystadleuol i 
unigolion wrth chwilio am swydd.  
 
Yn hytrach na bod yn rhwystr, mae nifer o brifysgolion, yng Nghymru a'r tu hwnt, 
yn ystyried bod meddu ar sgiliau Cymraeg yn sgìl ychwanegol sy'n gallu bod yn 
fanteisiol pan fo pobl ifanc yn cystadlu am le astudio." 
 

6.11. CWESTWN GAN ROBERT WILLOCK 
 
“Nid yw'r Asesiad o'r Effaith ar y Gymuned yn Asesiad o Effaith o gwbl. Nid yw 
wedi clustnodi unrhyw risgiau nac wedi cynnal asesiad risg ohonyn nhw (drwy roi 
dyfarniad cadarnhaol, negyddol neu niwtral). Byddid yn disgwyl y byddid wedi rhoi 
ystyriaeth i'r effaith ar yr ysgolion cyfagos, yr effaith ar y rhieni a'r teuluoedd, yr 
effaith ar y disgyblion, y goblygiadau o ran teithio, yr effaith ar ddemograffeg y 
gymuned, yr effeithiau amgylcheddol, yr effaith ar weithgareddau cymunedol, a'r 
effaith ar y trigolion. Y rhain yw'r meysydd sy'n debygol o gael eu hasesu'n 
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negyddol, ac maen nhw wedi'u diystyru'n llwyr! Pam?” 
 
Ymateb y Cynghorydd G.O. Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant:- 
 
"Mae'r Asesiad o'r Effaith ar y Gymuned a'r asesiadau eraill a amlinellwyd yn y 
Ddogfen Ymgynghori wedi'u datblygu yn unol â gofynion y Côd Trefniadaeth 
Ysgolion, sef y safon sy'n berthnasol o ran datblygu cynigion trefniadaeth 
ysgolion." 
 
Diolchodd y Cadeirydd i'r holl bobl oedd wedi gofyn cwestiynau, a diolchodd i'r 
Cynghorydd G.O. Jones am ymateb i'r cwestiynau hynny.   
 

7. GOHIRIAD  
 
Yn y man hwn yn y cyfarfod tynnodd y Cadeirydd sylw'r aelodau at yr amser, gan 
gynnig bod y cyfarfod yn cael ei ohirio er mwyn cael cinio.  
 
Gan nad oedd y Cynghorydd Devichand yn gallu dychwelyd i'r cyfarfod ar ôl y 
gohiriad gofynnodd am ganiatâd gan y Cadeirydd i ofyn ei chwestiwn cyn i'r 
cyfarfod dorri.  
 
Yn unol â Rheol Gweithdrefn Gorfforaethol 11.1 gofynnodd y Cynghorydd 
Devichand a oedd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn cytuno nad bwriad 
Llywodraeth Lafur Cynulliad Cymru na Bwrdd yr Iaith oedd gwaredu'r dewis oedd 
gan gymuned ynghyd â'i hawl ddemocrataidd i newid categori iaith yr ysgol heb roi 
ystyriaeth briodol i'r effeithiau niweidiol ar gymuned Llangennech?   
 
Dywedodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant nad oedd ef yn 
gallu siarad ar ran y Llywodraeth Lafur ond ei fod yn aros am gyfarwyddyd gan 
Gaerdydd ynghylch symud ar hyd y continwwm iaith.  
 
Gofynnodd y Cynghorydd Devichand a oedd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn 
cytuno na ddylai'r iaith fod yn rhwystr oedd yn peri pryder a rhaniadau mewn 
cymuned gan gyfyngu ar ddewisiadau pobl o ran eu bywyd academaidd neu o ran 
eu gwaith?   
 
Dywedodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ei fod yn cytuno a phwysleisiodd fod yr 
ymgynghoriad yn cael ei gynnal am y rheswm hwnnw, sef sicrhau bod y plant yn 
cael y cyfleoedd gorau posibl yn y dyfodol.  
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ohirio gweddill y materion ar yr agenda 
tan 1.50pm y diwrnod hwnnw. 
 

8. Y CYFARFOD YN AILYMGYNNULL  
 
Yr oedd y Cyngor wedi ailymgynnull yn y Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin am 
1.50pm. 
 
YN BRESENNOL: Y Cynghorydd. E. Dole [Cadeirydd] 
 
Y Cynghorwyr:  
H.A.L. Evans, L.D. Evans, D.M. Jenkins, G.O. Jones, T.J. Jones, P.A. Palmer, 
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L.M. Stephens a J. Tremlett 
 
Yn bresennol fel sylwedyddion: 
Y Cynghorwyr S.M. Caiach, D.M. Cundy, J.S. Edmunds, W.G. Hopkins a G. 
Thomas 
 
Yr oedd y swyddogion canlynol yn bresennol yn y cyfarfod: 
Mr M. James   -  Y Prif Weithredwr 
Mr C. Moore    -  Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol 
Mr J. Morgan   -  Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol 
Ms R. Mullen   -  Cyfarwyddwr yr Amgylchedd 
Mr R. Sully    -  Y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant 
Mr P. Thomas   -  Y Prif Weithredwr Cynorthwyol 
Ms W. Walters   -  Y Prif Weithredwr Cynorthwyol 
Mr J. Fearn    -  Y Pennaeth Cynnal a Chadw Eiddo ac Adeiladu 
Mr S. Pilliner    -  Y Pennaeth Trafnidiaeth a Pheirianneg 
Ms L. Rees Jones   -  Y Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith 
Mr G. Morgans   -  Y Prif Swyddog Addysg 
Mr S. Davies   -  Y Rheolwr Moderneiddio Ysgolion 
Mrs D. Hockenhull  - Y Rheolwr Marchnata a'r Cyfryngau 
Mr I. Llewellyn   -  Y Rheolwr Blaen-gynllunio 
Mr G. Williams   -  Cyfreithiwr Cynorthwyol 
Mrs M. Evans Thomas -  Pen-swyddog Gwasanaethau Democrataidd  
 
Y Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin : 1.50pm - 3.30pm. 
 
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
 
Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd M. Gravell.  
 

9. Y RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG – CYNNIG I GAU YSGOL FABANOD 
LLANGENNECH AC YSGOL IAU LLANGENNECH A SEFYDLU YSGOL 
GYNRADD GYMUNEDOL LLANGENNECH 
 
Bu'r Bwrdd yn ystyried adroddiad a chyflwyniad a roddai fanylion y cynnig i gau 
Ysgol Fabanod Llangennech ac Ysgol Iau Llangennech ac i sefydlu Ysgol 
Gynradd Gymunedol Llangennech. 
 
Yn dilyn ymddeoliad pennaeth Ysgol Fabanod Llangennech ar ddiwedd tymor yr 
haf 2013 sefydlwyd ffederasiwn llac gyda phennaeth Ysgol Iau Llangennech.  Ar 
24ain Medi 2014, penderfynodd Cyrff Llywodraethu'r ddwy ysgol ffedereiddio'n 
ffurfiol o fis Ebrill 2015 ymlaen.   
 
Ar hyn o bryd yr oedd yr Awdurdod Lleol yn cynnig darpariaeth amser llawn ar 
gyfer plant 4-11 oed drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn Ysgol Fabanod ac 
Ysgol Iau Llangennech sydd wedi'u ffedereiddio.  Y bwriad yn yr ysgol gynradd 
newydd i ddisgyblion 3–11 oed, a fyddai'n cynnwys darpariaeth feithrin, fyddai 
newid categorïau ieithyddol presennol Ysgol Fabanod Llangennech (Dwy Ffrwd – 
(DFf)) ac Ysgol Iau Llangennech (Dwy Ffrwd – (DFf)) i greu ysgol newydd categori 
Cyfrwng Cymraeg (CC) a fyddai'n cynyddu'r ddarpariaeth o ran addysg drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn Sir Gaerfyrddin. Hefyd byddai'n sicrhau bod cynnydd o ran 
dwyieithrwydd yn ardal Llangennech.  Byddai'n sicrhau bod parhad ieithyddol o'r 
sector meithrin ar hyd y cyfnodau allweddol i'r sector uwchradd er mwyn i bob 
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disgybl ddod yn rhugl ac yn hyderus wrth ddefnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg, yn 
unol â'r hyn a nodwyd yng Nghynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2014–
17. 
 
Yn sgil estyniad bychan i'r cyfnod ymgynghori, yn sgil y cyfnod cyn yr etholiad, ac 
yn sgil y nifer mawr o ymatebion a ddaethai i law yn ystod y cyfnod ymgynghori, yr 
oedd dyddiadau'r cynnig wedi newid. Yr oeddid wedi gwneud hyn er mwyn sicrhau 
bod digon o amser ar gael i bobl fynegi eu barn ac er mwyn sicrhau nad oedd 
cyfnod gwyliau'r ysgolion yn tarfu ar y broses.  Felly yr oeddid yn cynnig:- 
 

(i) cau Ysgol Fabanod Llangennech ar 31ain Awst, 2017; 
(ii) cau Ysgol Iau Llangennech ar 31ain Awst, 2017; 
(iii) o 1af Medi, 2017 ymlaen sefydlu Ysgol Gynradd Gymunedol, ynghyd â 

darpariaeth feithrin, drwy gyfrwng y Gymraeg (CC) i ddisgyblion 3-11 oed (a 
elwir o hyn ymlaen yn Ysgol Gynradd Gymunedol Llangennech) ar 
safleoedd ac yn adeiladau presennol Ysgol Fabanod Llangennech ac Ysgol 
Iau Llangennech.  Byddai nifer y lleoedd yn y ddwy ysgol yn aros yr un fath 
ond byddai'r nifer yn cael ei adolygu a'i addasu'n unol â hynny petai galw yn 
y dyfodol. 

 
Yn unol â chyfarwyddiadau'r Bwrdd Gweithredol yn y cyfarfod oedd wedi'i gynnal 
ar 4ydd Ionawr 2016 (gweler cofnod 15), yr oedd ymgynghoriad ffurfiol wedi'i gynnal 
rhwng 25ain Ionawr a 18fed Mawrth, 2016, yr oedd y canlyniadau ynghlwm wrth yr 
adroddiad.  
 
Pe byddid yn penderfynu cyhoeddi Hysbysiad Statudol, byddid yn ei gyhoeddi yn 
ystod yr wythnos fyddai'n dechrau ar 5ed Medi, 2016.  Pe byddid, ar ôl i gyfnod yr 
Hysbysiad Statudol orffen, yn cymeradwyo'r adroddiad gwrthwynebiadau oedd yn 
crynhoi unrhyw wrthwynebiadau a gawsid gan randdeiliaid, byddai'n cael ei 
gyflwyno i'r Pwyllgor Craffu - Addysg a Phlant, i'r Bwrdd Gweithredol, ac yn y pen 
draw, i'r Cyngor i benderfynu'n derfynol yn ei gylch. 
 
Yn unol â Rheol Gweithdrefn Gorfforaethol 11.1 gofynnodd y Cynghorydd D.M. 
Cundy - pe byddid yn gwaredu'r gyfundrefn ddwy ffrwd yn Llangennech, gan beri 
bod pwysau aruthrol o ran y lleoedd yn yr ysgolion lleol drwy gyfrwng y Saesneg 
yn y Bynea, y Bryn a'r Hendy o fis Medi eleni ymlaen, o ystyried y datblygiadau 
oedd newydd eu cwblhau a'r datblygiadau adeiladu newydd arfaethedig yn yr 
ardal, ynghyd â'r plant ychwanegol o Langennech fyddai am gael addysg drwy 
gyfrwng y Saesneg - beth oedd y cynllun a'r gyllideb ar gyfer y gwaith gwella 
anochel fyddai'n angenrheidiol yn yr ysgolion hyn yn ystod yr ychydig flynyddoedd 
nesaf? 
 
Esboniodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol fod cynigion yr Awdurdod ynghylch 
trefniadaeth ysgolion yn rhoi sylw i ddatblygiadau tai yn y dyfodol, gan ystyried y 
galw y gallent ei beri am leoedd yn yr ysgolion. Nod cynigion y Cyngor ar gyfer 
Ysgol Llangennech yw bod y plant lleol yn mynychu'r ysgol honno yn y dyfodol.  
Eglurwyd nad oedd yn fwriad gan y Cyngor fod unrhyw blant lleol yn chwilio am le 
mewn ysgolion y tu hwnt i Langennech. Dywedwyd y byddai'r Cyngor yn dal i 
fonitro'r galw am leoedd yn Ysgol yr Hendy, gan roi sylw penodol i'r datblygiadau 
tai newydd yn y cyffiniau. Yr oedd y Rhaglen Moderneiddio Addysg yn cynnwys 
darpariaeth ar gyfer buddsoddi yn Ysgol yr Hendy er mwyn ei helaethu a'i 
moderneiddio, a dylai fod modd cysoni'r buddsoddiad hwn â'r angen am gynyddu'r 
lleoedd petai galw am hynny.  Dywedwyd taw mater i Ddinas a Sir Abertawe oedd 
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y datblygiad preswyl ym Mhontarddulais.            
 
Yn unol â Rheol Gweithdrefn Gorfforaethol 11.1 gofynnodd y Cynghorydd J.S. 
Edmunds i'r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant a fyddai'r Bwrdd 
Gweithredol yn ystyried caniatáu i'r sefyllfa bresennol barhau yn Llangennech, a 
thrwy hynny osgoi effeithiau andwyol y cynigion ar gymuned Llangennech, ynghyd 
â mabwysiadu meddylfryd mwy strategol ar gyfer y 9 mis oedd yn weddill gan y 
weinyddiaeth er mwyn i'r sefyllfa bresennol beidio â digwydd mewn mannau eraill 
yn Sir Gaerfyrddin.   
 
Atgoffwyd y Cynghorydd Edmunds gan yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros 
Addysg a Phlant fod y broses yn un ddemocrataidd iawn a bod sawl cyfnod 
ymgynghori cyn i'r Cyngor Llawn benderfynu'n derfynol ar y mater.  
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL  
 
7.1 nodi'r sylwadau a ddaethai i law ar ôl y cyfnod ymgynghori 
 cychwynnol ac ymatebion yr Awdurdod iddynt;  
 
7.2        bod hysbysiad statudol i weithredu'r cynnig yn cael ei gyhoeddi. 
 

10. ADRODDIAD TERFYNOL 2015/16 GRŴP GORCHWYL A GORFFEN Y 
PWYLLGOR CRAFFU – DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD: 
TALIADAU AM BARCIO CEIR 
 
Rhoddwyd gwybod i'r Bwrdd Gweithredol fod y Pwyllgor Craffu - Diogelu'r 
Cyhoedd a'r Amgylchedd, yn ei gyfarfod ar 15fed Mai, 2015, wedi cytuno i sefydlu 
Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ymchwilio i'r gwahanol ymagweddau at daliadau am 
barcio ceir y gellid eu rhoi ar waith yn y sir. 
 
Ar ôl ystyried yr adroddiad am Feysydd Parcio yn Llanelli yn ei gyfarfod ar 28ain 

Medi, 2015 (cofnod 14) yr oedd y Bwrdd Gweithredol wedi gofyn i'r Grŵp roi sylw 
hefyd i'r dewisiadau o ran cyflwyno system talu wrth adael ym maes parcio aml-
lawr Llanelli yn lle'r system talu ac arddangos/talu ar droed.  
 
Daethai'r adolygiad i ben ag 11 o argymhellion a oedd wedi eu llunio yn sgil 
ystyried amrywiaeth o dystiolaeth mewn cyfres o gyfarfodydd a gynhelid rhwng 
Medi 2015 ac Ebrill 2016.  
 
Diolchodd Cadeirydd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen i bawb oedd wedi bod yn 
gysylltiedig â hyn.  
 
Nodwyd y byddai angen i'r argymhellion dan sylw gael eu cloriannu mewn 
perthynas â'r goblygiadau o ran yr adnoddau. 
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r argymhellion yn adroddiad 
Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Pwyllgor Craffu – Diogelu'r Cyhoedd a'r 
Amgylchedd: Taliadau am Barcio Ceir, fel y manylwyd arnynt yn yr 
adroddiad.  
 

11. STRATEGAETH DIOGELWCH FFYRDD SIR GAERFYRDDIN 
 
Bu'r Bwrdd yn ystyried Strategaeth Diogelwch Ffyrdd Sir Gaerfyrddin 2016-2020 a 
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oedd wedi ei llunio er mwyn ceisio lleihau nifer y bobl oedd yn cael eu lladd neu eu 
hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd y Sir, yn unol â'r targedau cenedlaethol o ran lleihau 
nifer y clwyfedigion oedd wedi'u pennu gan y Fframwaith Diogelwch Ffyrdd ar 
gyfer Cymru yr oedd rhaid eu cyrraedd erbyn 2020. 
 
Nodwyd y byddai'r Awdurdod yn dal i fuddsoddi mewn diogelwch ffyrdd drwy 
gyllido addysg ynghylch diogelwch ffyrdd, gwaith gwerthuso a gwaith peirianegol, 
a thrwy ddal i estyn cefnogaeth i gamau gorfodi gan yr Heddlu. Hefyd byddai'r 
swyddogion yn dal i fod yn gysylltiedig â threfniadau cydweithio a gweithio mewn 
partneriaeth er mwyn cynnal mentrau addysg ynghylch diogelwch ffyrdd ac er 
mwyn clustnodi safleoedd ar gyfer gwaith gorfodi ac ymyriadau peirianegol.  
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod Strategaeth Diogelwch Ffyrdd Sir 
Gaerfyrddin 2016/2020 yn cael ei chymeradwyo. 
 

12. Y RHAGOLYGON O RAN CYLLIDEB REFENIW 2017/18 TAN 2019/20  
 
Bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad am y rhagolygon ariannol presennol 
a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y model ariannol presennol ar 
gyfer y tair blynedd ariannol nesaf.  Yr oedd yr adroddiad yn amlinellu'r cynigion o 
ran paratoi'r gyllideb am y tair blynedd nesaf sef 2017/18, 2018/19 a 2019/20. 
 

PENDERFYNWYD  

9.1    nodi'r rhagolygon cyllidebol cychwynnol a'r heriau ariannol sylweddol 
oedd ynghlwm wrthynt; 

9.2    cadarnhau'r dull a gynigiwyd o ran clustnodi'r arbedion angenrheidiol; 

9.3    cadarnhau'r dull a gynigiwyd o ran ymgynghori ynghylch y gyllideb. 
 

13. ADRODDIAD BLYNYDDOL YNGHYLCH DANGOSYDDION DARBODAETH A 
RHEOLI'R TRYSORLYS 2015/16 
 
Atgoffwyd y Bwrdd Gweithredol fod y Cyngor, yn ei gyfarfod ar 24ain Chwefror 
2015 (gweler Cofnod 8), wedi mabwysiadu'r Polisi a'r Strategaeth Rheoli'r 
Trysorlys.  Yn unol â'r polisi hwnnw, cafodd y Bwrdd yr Adroddiad Blynyddol 
ynghylch Dangosyddion Darbodaeth a Rheoli'r Trysorlys a oedd yn amlinellu 
gweithgareddau Rheoli Trysorlys yr Awdurdod yn ystod 2015/16 ac yn crynhoi'r 
gweithgareddau oedd wedi digwydd yn ystod 2015/16 o dan y penawdau canlynol: 
Buddsoddiadau; Benthyca; Dangosyddion Darbodaeth Rheoli'r Trysorlys; 
Dangosyddion Darbodaeth; Prydlesu ac Aildrefnu.  

PENDERFYNWYD ARGYMELL I'R CYNGOR ei fod yn derbyn Adroddiad 
Blynyddol 2015/16 ynghylch Dangosyddion Darbodaeth a Rheoli'r Trysorlys. 

14. PROSIECT SOLAR FFOTOFOLTAIDD (PV) 
 
Cafodd y Bwrdd grynodeb o'r broses ers y penderfyniad, yn ei gyfarfod ar 27ain 
Gorffennaf, 2015 (gweler Cofnod 3), i gamu ymlaen â'r Prosiect Solar 
Ffotofoltaidd.  
 
Yr oedd y Cyngor wedi ystyried adroddiad ychwanegol ar 10fed Mawrth, 2016 
(gweler Cofnod 11) pryd yr oeddid wedi cytuno i gyllido'r cynllun fel rhan o'r 
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Rhaglen Gyfalaf, ac yr oedd y Cynghorydd D.M. Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd 
Gweithredol dros Adnoddau, wedi ei benodi i fod ar Fwrdd y Gymdeithas Budd 
Cymunedol, Egni Sir Gâr. 
 
Er i benderfyniad gael ei wneud ynghylch y dylai'r Cyngor fuddsoddi'n 
uniongyrchol yn Egni Sir Gâr, a hynny hyd at uchafswm o £1.5 miliwn, nid oedd 
caniatâd i'r Cyngor brynu cyfranddaliadau yn Egni Sir Gâr.  
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod y Cyngor yn prynu cyfranddaliadau yn 
Egni Sir Gâr sef am werth y buddsoddiad olaf, a hynny hyd at uchafswm o 
£1.5 miliwn.  
 

15. PRIF GYNLLUN PARC HOWARD 
 
Bu'r Bwrdd yn ystyried prif gynllun diwygiedig ar gyfer Parc Howard yn Llanelli. 
Eglurwyd bod y parc yn cael ei reoli gan Adran yr Amgylchedd a bod y Plasty (yr 
Amgueddfa) yn cael ei reoli gan yr Is-adran Hamdden o fewn yr Adran 
Cymunedau. 
 
Er bod elfennau o'r prif gynllun yn ddyheadau tymor hirach a fyddai'n cael eu 
gwireddu o bosibl drwy Gymdeithas Parc Howard neu Gyfeillion Grŵp Parc 
Howard, neu law yn llaw â'r rhain, yr oedd pum maes blaenoriaeth wedi eu 
clustnodi ar gyfer cael sylw ar unwaith:- 
 

- Cyfleusterau chwarae newydd ar gyfer plant bach, plant iau a phlant yn eu 
harddegau yn y parc; 

- Cyfleuster parcio ceir a fyddai'n fodd i annog mwyfwy o bobl i ddefnyddio'r 
cyfleusterau ac a fyddai'n hanfodol er mwyn i ddatblygiad y parc yn 
fasnachol ddigwydd mewn modd sensitif. 

- Bod datblygiad masnachol llawr isaf y plasty ac efallai'r ardd furiog yn y 
cefn yn digwydd mewn modd sensitif.  

- Ailwampio'r llecyn arddangos ar y llawr cyntaf, gan gynnwys ystafell 
gymunedol, a gwireddu prosiect y 6 Threftadaeth (sef prosiect ar y cyd gan 
yr Archifau, yr Amgueddfeydd a'r Llyfrgelloedd gyda golwg ar ddatblygu 
gwefan i ddigideiddio treftadaeth Sir Gaerfyrddin drwy gyfrwng gwefan gan 
y gymuned sy'n seiliedig ar 6 thema: Pobl, Lleoedd, Digwyddiadau, 
Cyfnodau, Diwydiant a Chwaraeon); 

- Ailwampio'r bandstand. 
 
Dywedwyd bod £150,000 wedi'i neilltuo yn y cronfeydd adrannol ar gyfer gwella'r 
lle chwarae.  Byddai angen cadarnhau costau gwella'r maes parcio ond yr oeddid 
yn rhagweld y byddent tua £100,000.  Ar ôl y buddsoddiad cyfalaf cychwynnol, 
dylai'r defnydd masnachol o lawr isaf y plasty a'r ardd furiog ddod ag incwm i'r 
parc a ddylai helpu i leihau'r costau cynnal yn y dyfodol. Yr oeddid yn rhagweld y 
byddai cost ailwampio'r amgueddfa a chynnal prosiect y 6 Threftadaeth yn rhyw 
£30,000.  Nid oedd cadarnhad hyd yn hyn ynghylch cost atgyweirio'r bandstand 
ond byddai'n debygol o fod tua £50,000 (mwy na thebyg drwy gyflwyno cais am 
grant neu gyllid allanol ar y cyd â Chymdeithas Parc Howard). 
 
PENDERFYNWYD  
 
13.1 derbyn Prif Gynllun Parc Howard; 
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13.2 cymeradwyo dyrannu £150,000 o'r cronfeydd adrannol er mwyn gosod 
dau le chwarae newydd yn y parc; 
 
13.3 adolygu/diddymu'r is-ddeddfau lleol yn y parc fel eu bod yn gyson â'r 
defnydd presennol a'r defnydd yn y dyfodol; 
 
13.4 adolygu'r ddarpariaeth parcio yn y parc ac o'i gwmpas, ac archwilio 
cyfleoedd datblygu masnachol sensitif ar gyfer llawr isaf y plasty a'r ardd 
furiog yn y cefn. 
 

16. PRIF GYNLLUN PARC GWLEDIG PEN-BRE 
 
Bu'r Bwrdd yn ystyried fersiwn drafft cyntaf y prif gynllun diwygiedig ar gyfer Parc 
Gwledig Pen-bre.  Y bwriad wrth lunio'r ddogfen ddrafft oedd sbarduno rhagor o 
drafod gan roi amcan sut y gellid datblygu parthau yn y parc. Byddai angen 
gwneud llawer mwy o waith manwl i'r prif gynllun yn enwedig o ran cynllunio a 
dylunio. Hefyd byddai angen i'r prif gynllun fod yn rhan o'r prif gynllun adfywio 
ehangach ar gyfer Penrhyn Pen-be ac Ardal Arfordirol Llanelli. 
 
Yr oedd tri maes blaenoriaeth wedi eu clustnodi gyda golwg ar weithredu'n 
ddiymdroi:-  
 

- Gwelliannau i fynedfa'r safle ac i'r arwyddion yn y parc; 
- Adeilad toiledau a chawodydd newydd ar gyfer y safle carafannau a 

gwersylla; 
- Canolfan ymwelwyr a chaffi yn y parc. 

 
Yn ogystal byddid yn rhoi sylw i'r meysydd canlynol o ran gwneud rhagor o waith 
dylunio a phennu costau:- 
 

- Yr oeddid yn rhagweld y gellid gosod cladin newydd ar adeilad y bwyty, a 
oedd yn adeilad helaeth a chadarn, ynghyd â'i ailwampio er mwyn cynnwys 
gweithgareddau dan do yr oedd eu mawr angen ar y parc e.e. chwarae 
meddal, dringo dan do, gemau bwrdd, muriau antur, arcêd fechan;  

- Creu parth chwaraeon traeth newydd yng nghyffiniau'r caban ger y traeth, 
ynghyd â chyfleuster chwarae newydd a llecyn chwarae pêl foli / pêl-droed 
ar y traeth. 

 
Dywedwyd bod amcangyfrif y costau yn anodd ar hyn o bryd heb wneud unrhyw 
waith archwilio ar y safle a heb fanylebau manwl. Gallai rhai o'r dyheadau yn y prif 
gynllun gael eu gwireddu yn y camau diweddarach drwy gael buddsoddiad gan y 
sector preifat neu drwy fuddsoddiad mewnol er mwyn arbed ceisiadau. Yr oedd 
angen dylunio'r cyfleusterau newydd yn y parc mewn modd sensitif gan fod yn 
gyson o ran brandio. Dewis posibl fyddai camu ymlaen i'r gwaith dylunio ac yna'r 
gwaith gwneud a hynny â chyllidebau penodedig ar gyfer pob datblygiad. Gallai'r 
costau posibl fod o fewn y terfynau canlynol:- 
 

- Y fynedfa tua £75,000 
- Yr adeilad cawodydd a thoiledau tua £200,000 
- Canolfan ymwelwyr a chaffi tua £600,000 
- Canolfan gweithgareddau dan do tua £450,00 
- Parth chwaraeon traeth newydd tua £250,000 
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Eglurwyd bod £250,000 wedi'i neilltuo eisoes yn rhaglen gyfalaf 2016/17 ar gyfer 
Parc Gwledig Pen-bre; fodd bynnag, yr oedd cyfran o'r swm hwn wedi ei glustnodi 
eisoes ar gyfer gwaith (tua £30,000) yng nghaffi'r Ganolfan Sgïo ac yr oedd 
£50,000 wedi ei wario eisoes ar osod cyfarpar chwarae newydd yn y lle chwarae i 
blant iau.  Y bwriad oedd buddsoddi rhagor yn y Ganolfan Sgïo a Gweithgareddau, 
gan greu cyfleusterau ar gyfer gweithgareddau antur newydd megis wal ddringo, 
llecyn chwarae antur, gwifren wib, ac yn y blaen.  
 
Byddai angen gwneud cryn waith o ran dylunio a chynllunio yn achos yr holl 
bethau uchod. Yn ddelfrydol byddai'r datblygiadau blaenoriaeth yn barod ar gyfer 
tymor y Gwanwyn/Haf 2017, ond byddai hynny'n dipyn o her. Gallai defnyddio 
partneriaid fframwaith neu bartneriaid datblygu allanol fod o gymorth mawr o ran 
datblygu'r elfennau hyn yn gyflym.  
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL  
 
14.1 derbyn y fersiwn drafft o Brif Gynllun Parc Gwledig Pen-bre; 
 
14.2 nodi'r goblygiadau o ran adnoddau mewn perthynas â'r canlynol:- 
 

- ailwampio mynedfa'r parc, gan gynnwys arwyddion a system atalfa - 
tua £75,000;  

- adeilad toiledau a chawodydd newydd ar gyfer y safle carafanio a 
gwersylla - tua £200,000; 

- canolfan ymwelwyr a chaffi - tua £600,000. 
 

17. CLYMOG JAPAN A PHLANHIGION ANFRODOROL YMLEDOL ERAILL 
 
Rhoddwyd gwybod i'r Bwrdd fod Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu 
a Phlismona 2014 wedi cyflwyno newidiadau mawr o ran y pwerau sydd ar gael i 
fynd i'r afael â phroblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Yr oedd y llywodraeth 
wedi cyflwyno'r ddeddf hon heb ddarparu dim adnoddau ychwanegol ar gyfer ei 
gweithredu.  
 
Yr oedd pwerau'r Ddeddf uchod yn cynnwys "Hysbysiadau Amddiffyn Cymunedol" 
y gallai Cynghorau, yr Heddlu a landlordiaid cymdeithasol dynodedig eu defnyddio 
lle'r oedd ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithio'n andwyol ar ansawdd bywyd 
y gymdogaeth ac yn gyson ac afresymol.  Gallai hysbysiadau o'r fath fynnu bod 
unigolyn yn rhoi'r gorau i'r ymddygiad tramgwyddus, neu roi bod i gamau 
cadarnhaol i atal rhagor o ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
 
Yr oedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi newid trefniadau'r swyddogaeth 
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol drwy dynnu cyllid yn ei ôl oddi ar bob un o'r 
cynghorau yn rhanbarth Dyfed-Powys (a oedd yn darparu swyddogion Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol penodol) ac wedi cyfnerthu'r rôl hon yn nwylo Gwalia yn 2015.  
Eglurwyd taw rôl swyddogion Gwalia yw helpu asiantaethau eraill mewn perthynas 
â chyfarfodydd Grwpiau Datrys Problemau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ac o 
ran estyn cymorth i ddioddefwyr; fodd bynnag nid oes ganddynt rôl orfodi fel oedd 
gan y trefniadau blaenorol.  
 
Gan nad oes gan swyddogion Gwalia rôl orfodi, mater i'r Cyngor neu Awdurdod yr 
Heddlu yw unrhyw orfodi.  
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Gan roi sylw i blanhigion anfrodorol ymledol, gan gynnwys clymog Japan, yr oedd 
canllawiau'r Swyddfa Gartref yn awgrymu y gellid defnyddio'r pŵer hwn (cyflwyno 
Hysbysiadau Amddiffyn Cymunedol) i fynnu bod perchenogion tir yn cymryd 
camau i reoli planhigion o'r fath ar eu tir. Gan taw canllaw oedd hwn, nid oedd 
rheidrwydd cyfreithiol ar asiantaethau i weithredu hyn ac i gymryd camau gorfodi,  
 
Yr oedd anawsterau ymarferol ynghlwm wrth ddefnyddio'r pŵer hwn:- 
 

(a) Prin yw'r dulliau sydd ar gael i berchenogion tir i fynd i'r afael â chlymog 
Japan, a gwan yw eu heffaith. Yr oedd yn ddigon posibl na fyddai'r gofynion 
mewn hysbysiad yn gweithio; 

(b) Hefyd mae'r dulliau sydd ar gael yn ddrud, gan olygu bod gan dderbynnydd 
hysbysiad reswm dilys dros apelio; 

(c) Os ceir cwyn bod clymog Japan wedi ymledu o eiddo arall i dir yr 
achwynydd, byddai'n rhaid cyflwyno hysbysiadau i'r ddau berchennog tir; 

(d) Byddai'r ffactorau uchod yn rhoi bod i ymchwiliad, a byddai'r camau gorfodi 
i unioni'r sefyllfa yn cymryd llawer iawn o amser ac felly'n dipyn o dreth ar 
adnoddau'r swyddogion; 

(e) Dim ond pan fo'r cyfryw blanhigion wedi eu symud yn anghyfreithlon y 
byddai Awdurdod yr Heddlu yn cymryd camau gorfodi; 

(f) Yr oedd gan yr Awdurdod wybodaeth am blanhigion anfrodorol ymledol ar y 
wefan, ynghyd â chyfeiriadau/dolenni cyswllt at wybodaeth ychwanegol 
ynghylch dulliau rheoli; 

(g) Yr oedd gan yr Awdurdod raglen ar waith i reoli unrhyw blanhigion 
anfrodorol ymledol ar dir y Cyngor.  

 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL  
 
15.1  Ni fydd yr Awdurdod yn ymateb i geisiadau ynghylch clymog Japan a 
 phlanhigion anfrodorol ymledol eraill ar eiddo preifat nac yn cymryd 
 unrhyw gamau ffurfiol mewn perthynas â'r mater hwn; 
15.2 Bydd yr Awdurdod yn cyfeirio cwsmeriaid at y canllawiau sydd ar gael 
 ar wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ynghylch 
 difa a gwaredu planhigion o'r fath yn ddiogel; 
15.3   Bydd yr Awdurdod yn dal i weithredu ei raglen rheoli phlanhigion 
 anfrodorol ymledol ar ei eiddo ei hun; 
15.4 Bydd yr Awdurdod yn cyflwyno sylwadau i Gymdeithas Llywodraeth 
 Leol Cymru ynghylch bod angen rhagor o gyllid ar Awdurdodau Lleol i 
 reoli planhigion ymledol. 
 

18. FERSIWN DRAFFT O'R CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL - CYNLLUN 
DATBLYGU LLEOL SIR GAERFYRDDIN 
 
Atgoffwyd y Bwrdd fod y Cyngor, yn ei gyfarfod ar 11eg Tachwedd, 2015 (gweler 
Cofnod 12), wedi cymeradwyo cyhoeddi'r fersiwn drafft o'r Canllawiau Cynllunio 
Atodol at ddibenion ymgynghori ffurfiol.  Yr oedd y cyfnod ymgynghori wedi ei 
gynnal rhwng 24ain Chwefror ac 8fed Ebrill, 2016. Yr oedd cyfanswm o 59 o 
sylwadau wedi dod i law gan amrywiaeth o gyrff, pobl oedd a wnelont â'r mater, a'r 
cyhoedd, ac yr oedd y sylwadau ar gael yn Atodiad 1 i'r adroddiad.  
 
Nodwyd bod y fersiwn drafft o'r Canllawiau Cynllunio Atodol wedi ei lunio i ategu'r 
polisïau a'r darpariaethau oedd yng Nghynllun Datblygu Lleol (CDLl) Sir 
Gaerfyrddin ac i ymhelaethu arnynt. Nid diben y Canllawiau Cynllunio Atodol oedd 
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datganoli materion polisi o'r Cynllun Datblygu Lleol nac o'r polisi cenedlaethol. 
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ARGYMELL I'R CYNGOR  
 
16.1 Nodi'r sylwadau oedd wedi dod i law; 
 
16.2     Bwrw ati i fabwysiadu'n ffurfiol y Canllawiau Cynllunio Atodol i 

Gynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin gan gynnwys y newidiadau 
arfaethedig;  

 
16.3     Rhoi awdurdod dirprwyedig i'r swyddogion gywiro unrhyw wallau 

teipio neu ramadeg. 
 

19. POLISI AMSER O’R GWAITH (ENGHREIFFTIOL) AR GYFER YSGOLION 
 
[SYLWER:  Yr oedd y Cynghorwyr L.D. Evans a G.O. Jones wedi datgan buddiant 
yn yr eitem hon yn gynharach.] 
 
Bu'r Bwrdd yn ystyried y Polisi Amser o’r Gwaith (Enghreifftiol) ar gyfer Ysgolion, a 
oedd yn addasiad o'r Polisi Amser o’r Gwaith Corfforaethol. 
 
Eglurwyd bod gan yr Awdurdod amrywiaeth o bolisïau a gweithdrefnau ynghylch 
amser o'r gwaith a oedd yn rhoi manylion am y mathau o amser o'r gwaith y gall 
gweithwyr wneud cais amdanynt yn statudol ac yn unol â'u contract gan eu 
rheolwyr llinell.   Dywedwyd bod yr holl bolisïau hyn wedi eu rhestru ar wahân ar 
hyn o bryd ymhlith y polisïau a'r canllawiau Adnoddau Dynol ar Fewnrwyd y 
Cyngor, ac y gallai fod angen i reolwyr ddarllen nifer o ddogfennau i gael hyd i'r 
polisi sy'n berthnasol i'w sefyllfa hwy.   
 
Er bod ysgolion yn gallu cyrchu'r dogfennau hyn, byddai angen i gyrff llywodraethu 
ysgolion fabwysiadu pob un o'r polisïau hyn yn unigol.  Eglurwyd bod y Polisi 
Amser o’r Gwaith (Enghreifftiol) ar gyfer Ysgolion wedi ei lunio ar ffurf dogfen 
gyfeirio hawdd ei defnyddio gan gwmpasu'r holl drefniadau amser o'r gwaith y 
gallai gweithwyr ofyn amdanynt.  
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo mabwysiadu'r Polisi Amser 
o’r Gwaith (Enghreifftiol) ar gyfer Ysgolion.   
 

20. POSIBILRWYDD O GAFFAEL NEUADD SIROL CAERFYRDDIN 
 
Dywedodd y Cadeirydd ei fod am i'r eitem hon gael ei thrafod yn gyhoeddus, ac 
felly cynigiodd fod yr eithriad yn cael ei godi.  
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL godi'r eithriad ac ystyried yr adroddiad yn 
gyhoeddus. 
 
Bu'r Bwrdd yn ystyried adroddiad am y dewisiadau o ran y posibilrwydd o brynu 
Neuadd Sirol Caerfyrddin.   
 
Yn sgil y penderfyniad gan Wasanaeth Llysoedd ei Mawrhydi i gau'r Neuadd Sirol 
ac i'w gwaredu, yr oedd nifer o fudiadau a chynghorwyr ynghyd â'r cyhoedd wedi 
mynegi barn bendant ynghylch cadw'r Neuadd Sirol ym meddiant y cyhoedd, a 
hynny oherwydd ei phwysigrwydd hanesyddol ac oherwydd ei phensaernïaeth 

Tudalen 129



 
 

 
 

ysblennydd, gan sicrhau ei bod ar gael er budd pobl Sir Gaerfyrddin.  
 
Eglurwyd bod swyddogion yr Awdurdod wedi bod yn cynnal trafodaethau helaeth 
gyda'r asiantiaid oedd yn gweithredu ar ran Gwasanaeth Llysoedd ei Mawrhydi 
gyda golwg ar brynu'r adeilad o bosibl.  Yn sgil derbyn cyfarwyddyd ar y cyd gan y 
Cyngor a'r perchenogion, yr oedd y Prisiwr Dosbarth wedi ymgymryd â phrisiad 
annibynnol gan bennu bod y Neuadd Sirol yn werth £225,000. Er yr heriau a'r 
cyfyngiadau oedd ynghlwm wrth yr adeilad, yr oedd y Prisiwr Dosbarth yn dal o'r 
farn, oherwydd pwysigrwydd y neuadd yn hanesyddol, fod y prisiad yn unol â 
gwerth yr adeilad ar y farchnad agored. Gan ei fod yn adeilad rhestredig Gradd 2 
nad yw ei isadeiledd yn unol â gofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 
ac sydd â dyluniad braidd yn gyfyngedig, ni fyddai'r defnydd o'r adeilad a fyddai'n 
cael ei ffafrio gan y Cyngor yn glir hyd nes y byddid wedi ymgynghori'n llawn â'r 
rhanddeiliaid perthnasol.  Er mwyn ei helpu i benderfynu ar y mater, yr oedd yn 
rhaid i'r Cyngor wneud nifer o dybiaethau ar sail defnydd posibl. Fodd bynnag, 
petai'r Cyngor yn penderfynu mynd ar drywydd y mater hwn, byddai angen 
gwneud gwaith manwl er mwyn canfod pa ddefnydd a allai fod yn briodol a pha 
ddefnydd a allai fod yn amhriodol, a hynny o ran ymarferoldeb ac o ran yr hyn a 
ystyrid yn briodol gan CADW/y cynllunwyr.  
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL brynu'r Neuadd Sirol am y pris a bennwyd 
gan y Prisiwr Dosbarth. 
 

21. GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD 
 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, 
fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 
(Amrywio) (Cymru) 2007, orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod tra oedd yr 
eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan fod yr adroddiadau'n cynnwys 
gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym Mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 
12A i'r Ddeddf. 
 

22. CYFFORDD STRYD Y GWYNT - LÔN TIR-Y-DAIL, RHYDAMAN - PRYNU TIR 
 
Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN 
UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng Nghofnod 21 uchod, 
ystyried y mater hwn yn breifat gan orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod, 
gan y byddai'r drafodaeth yn datgelu gwybodaeth eithriedig ynghylch 
materion ariannol neu faterion busnes unrhyw unigolyn penodol (gan 
gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno). 
Bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad oedd yn gofyn am gymeradwyo 
dechrau prynu tir a defnyddio pwerau Prynu Gorfodol, yn ôl yr angen, mewn 

perthynas â phrif gynllun ailddatblygu. 

 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL  
 
20.1 cymeradwyo cychwyn prynu'r tir sydd ei angen ar gyfer y prosiect; 
 
20.2 cymeradwyo, mewn egwyddor, ddefnyddio pwerau Prynu Gorfodol yn 
 ôl yr angen. 
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23. MAES PARCIO CYHOEDDUS NEWYDD ARFAETHEDIG, STRYD Y BRENIN, 
TALACHARN 
 
[SYLWER:  Gan ei bod wedi datgan buddiant personol a rhagfarnol yn y mater 
hwn yn gynharach, gadawodd y Cynghorydd J. Tremlett y cyfarfod cyn i'r Pwyllgor 
ystyried y mater a phenderfynu arno.] 
 
Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN 
UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng Nghofnod 21 uchod, 
ystyried y mater hwn yn breifat gan orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod, 
gan y byddai'r drafodaeth yn datgelu gwybodaeth eithriedig ynghylch 
materion ariannol neu faterion busnes unrhyw unigolyn penodol (gan 
gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno). 
 
Bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad oedd yn gofyn am gymeradwyo 
dechrau prynu tir a defnyddio pwerau Prynu Gorfodol, yn ôl yr angen, mewn 
perthynas â phrif gynllun ailddatblygu. 

 
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ddal ati â'r buddsoddiad cyfalaf yn y maes 
parcio cyhoeddus newydd yn Stryd y Brenin, Talacharn, yn unol â'r telerau 
oedd yn yr adroddiad. 

 
[Mae'r cofnodion hyn yn dilyn trefn y materion oedd ar agenda'r cyfarfod, a allai 
fod yn wahanol i drefn y materion mewn unrhyw weddarllediad gan fod gan y 
Cadeirydd, a bod angen, ryddid yn y cyfarfod i amrywio trefn y materion ar yr 
agenda.] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________    __________________ 
Y CADEIRYDD      Y DYDDIAD 
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Y BWRDD GWEITHREDOL 

 

Dydd Mawrth, 23 Awst 2016 
 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd E. Dole (Chair) 
 
Y Cynghorwyr:  
H.A.L. Evans, L.D. Evans, D.M. Jenkins, G.O. Jones, T.J. Jones, P.A. Palmer, 
L.M. Stephens a/ac J. Tremlett 
 
Yn bresennol fel sylwedyddion:- 
Y Cynghorwyr T. Devichand a J.S. Edmunds. 
 
Roedd y swyddogion canlynol yn bresennol yn y cyfarfod: 
Mr. M. James  –  Y Prif Weithredwr 
Mr. C. Moore  –  Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol 
Ms R. Mullen  –  Cyfarwyddwr yr Amgylchedd 
Ms L. Rees Jones –  Pennaeth Gweinyddiaeth a’r Gyfraith 
Mr. S. Pilliner  – Pennaeth Trafnidiaeth a Pheirianneg  
Ms D. Williams         –   Rheolwr Marchnata a'r Cyfryngau Cynorthwyol 
Mr. K. Thomas  –  Swyddog Gwasanaethau Democrataidd 
 
Siambr, Neuadd y Sir - 11.00  - 11.10 am 
 
1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB. 

 
Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd M. Gravell.  
 

2. DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL. 
 
Ni ddatganwyd dim buddiannau personol yn y cyfarfod. 
 

3. CWESTIYNAU Â RHYBYDD GAN AELODAU 
 
Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau â rhybudd wedi cael eu cyflwyno 
gan yr Aelodau. 
 

4. CWESTIYNAU A RHYBYDD GAN Y CYHOEDD 
 
Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau â rhybudd wedi dod i law gan y 
cyhoedd. 
 

5. TREFNIADAU LLYWODRAETHU AR GYFER PANEL YR AELODAU O RAN 
APELIADAU CLUDIANT O'R CARTREF I'R YSGOL 
 
Atgoffwyd y Bwrdd Gweithredol fod y Cyngor, yn ei gyfarfod ar 13eg Ebrill, 2016 
wedi penderfynu “sefydlu panel apêl i ymdrin â Chludiant o'r Cartref i'r Ysgol, gan 
roi rôl ymgynghorol i swyddogion perthnasol, ochr yn ochr ag aelodau â phleidlais 
– yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Drafnidiaeth, yr Aelod o'r Bwrdd 
Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant a'r aelod lleol ar gyfer y ward 
berthnasol”.  
 
Rhoddwyd gwybod i'r Bwrdd Gweithredol, gan mai swyddogaeth weithredol fyddai 

Eitem Rhif  10.2
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penderfynu ar yr apeliadau, y byddai angen iddo fabwysiadu trefniadau 
llywodraethu a fanylai ar y ffordd y byddid yn gwneud penderfyniadau apêl. I'r 
perwyl hwnnw, rhoddodd y Bwrdd ystyriaeth i'r trefniadau llywodraethu arfaethedig 
a oedd wedi'u nodi yn yr adroddiad.  
 
PENDERFYNWYD cymeradwyo'r trefniadau llywodraethu arfaethedig ar 
gyfer y Panel Apêl Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.  
 

6. TIR A DDELIR MEWN YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL- CANIATÂD 
YMDDIRIEDOLWR 
 
Rhoddodd y Bwrdd Gweithredol ystyriaeth i adroddiad ar gais a oedd wedi dod i 
law gan Fforwm Trimsaran am i'r Cyngor, yn rhinwedd bod yn Ymddiriedolwr Maes 
Hamdden Trimsaran, roi caniatâd i'r Fforwm, yn unol â phrydles ddyddiedig 25ain 
Gorffennaf, 2000, is-osod gwagle'r to yng Nghanolfan Hamdden Trimsaran i Awel 
Aman Tawe, elusen ynni gymunedol, at ddibenion gosod paneli haul.  
 
PENDERFYNWYD bod Cyngor Sir Caerfyrddin, fel Ymddiriedolwr Maes 
Hamdden Trimsaran, yn rhoi caniatâd i Fforwm Trimsaran is-osod gwagle'r 
to yng Nghanolfan Hamdden Trimsaran i Awel Aman Tawe at ddibenion 
gosod paneli haul.  
 
 
 
 
 
 

 
________________________    __________________ 
CADEIRYDD       DYDDIAD 
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