
Mark James  LLM, DPA, DCA
Prif Weithredwr,
Chief Executive,
Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP
County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

DYDD GWENER 11EG O DACHWEDD 2016

AT: HOLL AELODAU’R PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A 
PHLANT

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD 
O’R PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT SYDD I’W 
GYNNAL YN Y SIAMBR, NEUADD Y SIR, CAERFYRDDIN AM 
2:00YP AR DDYDD LLUN 21AIN O DACHWEDD 2016, ER MWYN 
CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA 
ATODEDIG. 

Mark James
PRIF WEITHREDWR

 

AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd: Matthew Hughes
Ffôn (Llinell Uniongyrchol): 01267 224029
E-bost: mahughes@sirgar.gov.uk 
Cyf: AD016-001

mailto:mahughes@sirgar.gov.uk


PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT
13 AELOD O’R CYNGOR, 2 AELOD ANETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS 

A 3 RHIANT-LYWODRAETHWYR ETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS

GRŴP PLAID CYMRU – 6 AELOD

1. Cynghorydd C.A. Campbell
2. Cynghorydd J.M. Charles
3. Cynghorydd W.G. Hopkins
4. Cynghorydd P. Hughes Griffiths
5. Cynghorydd M.J.A. Lewis
6. Cynghorydd J.E. Williams (Cadeirydd)

GRŴP ANNIBYNNOL – 3 AELOD

1. Cynghorydd I.W. Davies
2. Cynghorydd A. James
3. Cynghorydd D.W.H. Richards

GRŴP LLAFUR – 4 AELOD

1. Cynghorydd D.J.R. Bartlett (Is-Gadeirydd)
2. Cynghorydd J.D. James
3. Cynghorydd P.E.M. Jones
4. Cynghorydd J. Williams

AELODAU ANETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS (2)

1. Mrs. V. Kenny Cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig Rufeinig 
2. Canon B. Witt Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru 

RHIANT LYWODRAETHWYR ETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS (3) 
Cyfnod yn y swydd yn dod i ben ar y 31/03/2018

1. Mrs. E. Heyes Ardal 3 – Llanelli 
2. Mrs. K. Hill Ardal 1 – Dinefwr 
3. Mrs. A. Pickles Ardal 2 – Caerfyrddin 



AGENDA  

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

2. DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL 

3. DATGAN CHWIPIAID PLAID SYDD WEDI EU GWAHARDD 

4. CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD 

4 .1 CWESTIWN GAN MS. NIKKI LLOYD  
Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn 
gosod dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i asesu'r galw am 
addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn eu hardal drwy eu Cynlluniau 
Strategol y Gymraeg mewn Addysg (WESPs). Roedd Strategaeth 
Addysg cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn 
ofynnol i awdurdodau lleol gyflwyno Cynlluniau Strategol y 
Gymraeg mewn Addysg, i fesur y galw am addysg drwy gyfrwng y 
Gymraeg ac i amlinellu eu targedau i Lywodraeth Cymru.  O 
edrych ar y sefyllfa bresennol yn Ysgolion Llangennech, ar hyn o 
bryd mae 121 o blant o'r tu allan i'r dalgylch yn dod i Ysgol 
Llangennech, ac, ar yr un pryd, mae 111 o blant yn gadael y 
pentref i gael addysg. Mae'n glir bod y symudiadau hyn yn rhoi 
camargraff o'r galw sydd am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
Llangennech, ac nad oes galw amdani gan y pentref ei hun.  A oes 
asesiad WESP wedi cael ei wneud ar gyfer Llangennech er mwyn 
mesur y galw, ac os felly ble mae'r galw am addysg drwy gyfrwng y 
Gymraeg yn Llangennech?  

4 .2 CWESTIWN GAN MR. STEVE HATTO  
Mae'r Côd Trefniadaeth Ysgolion yn nodi: Lle cynigir ysgol 
newydd, cynnydd mewn capasiti, neu helaethu'r ystod oedran; 

 bod tystiolaeth o angen/galw presennol neu yn y dyfodol yn yr 
ardal am leoedd ychwanegol, o ran categori iaith yr ysgol neu'r 
ysgol arfaethedig, cymeriad crefyddol dynodedig, a rhywedd 
(h.y. cydaddysgol/un rhyw); 

 dylai'r galw am ddarpariaeth ychwanegol o unrhyw fath mewn 
ardal gael ei asesu (sef dalgylch Llangennech YN EIN BARN 
NI) a dylid dangos tystiolaeth ohono (yn achos y ddarpariaeth 
addysg drwy gyfrwng y Gymraeg byddai hyn yn cynnwys 
asesiad o'r galw am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg wedi'i 



gynnal yn unol ag unrhyw reoliadau a wnaed o dan adran 86 o 
Ddeddf 2013).

 a fydd y cynigion yn gwella mynediad i bobl anabl yn unol â'r 
gofynion o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

Yn ôl gwybodaeth a ddarparwyd gan yr Ysgol drwy Ryddid 
Gwybodaeth, cynhaliwyd cynllun peilot i ymchwilio i drochi 
disgyblion yn y Gymraeg yn y dosbarthiadau derbyn. Fodd bynnag, 
rydym yn dal heb weld canlyniadau'r cynllun peilot. Adeg y cynllun 
peilot, dim ond y rhieni a fynychodd y cyfarfod (LLAI NA DWSIN 
HEB FOD GWEDDILL Y RHIENI'N YMWYBODOL OHONO) a 
gafodd wybod amdano ac ni ddosbarthwyd llythyrau. Dylai'r 
dystiolaeth a ganfuwyd o'r cynllun peilot hwn fod wedi cael ei 
chasglu a'i chyflwyno gyda'r cynnig. Yr unig adeg y rhoddwyd 
gwybod inni am y cynllun peilot oedd pan fu inni wneud cais drwy 
Ryddid Gwybodaeth, ac nid yw'r wybodaeth wedi cael ei 
chyhoeddi.  Nid yw'r dystiolaeth na'r canlyniadau wedi cael eu 
cyflwyno gyda'r cynnig ac ni roddwyd gwybod a ydynt yn effeithio 
ar yr angen am newid. A allwch gadarnhau pam nad yw'r asesiad 
hwn wedi'i wneud, ynghyd â'r asesiad cymunedol y mae'r 
Awdurdod wedi gwrthod ei gynnal?

4 .3 CWESTIWN GAN MRS. MICHAELA BEDDOWS  
Mewn cyfarfod blaenorol o'r Pwyllgor Craffu, dywedodd Mr Sully 
mai ei fwriad oedd newid yr holl ysgolion Dwy Ffrwd yn rhai 
cyfrwng Cymraeg a newid yr holl ysgolion cyfrwng Saesneg yn rhai 
Dwy Ffrwd ac yn y blaen....Bydd hyn yn arwain at waredu'r holl 
ysgolion cyfrwng Saesneg sydd yn Sir Gaerfyrddin yn y pen draw. 
A allwch gadarnhau ai hwn yw cynllun addysg yr Awdurdod yn y 
tymor hir?

4 .4 CWESTIWN GAN MRS. SHEENA LEWIS  
Bellach mae'n rhaid inni ofyn y cwestiwn hwn am y trydydd tro, gan 
nad ydych wedi rhoi ateb clir inni o hyd yn ein barn ni. Pan 
ofynnwyd y cwestiwn hwn gennym gyntaf, roedd 1710 o leoedd 
gwag mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin.  
Cafwyd yr un ymateb yn gwmws gennych chi a Mr Jones. 
Dywedodd y ddau ohonoch eich bod wedi llenwi 3500 o leoedd 
mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Nid dyna oedd y cwestiwn 
ofynnwyd. Felly gofynnwn ichi unwaith eto. Faint o leoedd gwag 
sydd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin, ac onid 
ydych yn meddwl y byddai'n fwy buddiol llenwi'r lleoedd hynny cyn 
creu rhagor?

4 .5 CWESTIWN GAN MRS. JULIA REES  
Dim ond 3 uned Arsylwi/Asesu sydd yn Sir Gaerfyrddin. Unedau 
yw'r rhain lle gosodir plant ag anawsterau lleferydd a dysgu, wedi i 
seicolegwyr addysg Cyngor Sir Caerfyrddin benderfynu bod angen 



eu hasesu fel y gellir darparu ar gyfer eu hanghenion ychwanegol 
yn yr ysgol. Mae rhai plant yn symud oddi yma i ysgolion arbennig, 
tra bo eraill yn cael eu rhyddhau i ysgol brif ffrwd gyda chymorth. 
Ar hyn o bryd mae'r tair uned asesu yn Sir Gaerfyrddin yn addysgu 
drwy gyfrwng y Saesneg.  Dywedodd Mr Sully mai nod Cyngor Sir 
Caerfyrddin yw dod â'r ddarpariaeth addysg drwy gyfrwng y 
Saesneg i ben erbyn 2022 a bod Ysgol Llangennech ond yn rhan 
o'r newid hwn. Rwyf yn rhiant i blentyn a gafodd ei gofrestru a'i 
dderbyn i'r ffrwd Gymraeg yn Ysgol Llangennech, ond yn ôl 
cyfarwyddyd arbenigwyr Cyngor Sir Caerfyrddin cafodd ei osod i'w 
asesu mewn uned lle roedd yr addysgu'n digwydd drwy gyfrwng y 
Saesneg. Roedd hyn wedyn yn ei atal rhag dychwelyd i addysg 
drwy gyfrwng y Gymraeg pan gafodd ei ryddhau i addysg brif ffrwd, 
gan mai dim ond Saesneg y gallai siarad. Sut gall Cyngor Sir 
Caerfyrddin ddod â'r ddarpariaeth addysg drwy gyfrwng y Saesneg 
i ben yn Llangennech, a thrwy hynny atal fy mhlentyn rhag 
dychwelyd i addysg yn ei ysgol gymunedol gyda'r posibilrwydd yn y 
tymor hir wedyn o symud gyda chymorth i ffrwd Gymraeg ei ysgol 
leol, pan nad yw'n gallu helpu disgyblion ag anawsterau dysgu sy'n 
siarad Cymraeg i integreiddio i'r cymunedau y maent wedi eu 
dewis?

4 .6 CWESTIWN GAN MRS. KAREN HUGHES  
Yn ystod cyfarfodydd blaenorol, dywedwyd wrthym droeon nad 
yw'n fwriad gan yr Awdurdod i unrhyw blentyn adael Ysgol 
Llangennech ac o'r herwydd nad oedd asesiad trafnidiaeth neu 
asesiad cymunedol yn ofynnol. Fodd bynnag dengys tystiolaeth 
ddiweddar, yn ogystal â'r 91 sydd eisoes wedi ceisio addysg drwy 
gyfrwng y Saesneg yn rhywle heblaw Llangennech, fod dros 20 
disgybl arall wedi cael eu tynnu o'r ysgol neu heb ddechrau yn yr 
ysgol o achos y goblygiadau os daw'r cynnig i rym, a bydd y nifer 
hwn yn parhau i gynyddu. Yr unig ysgol cyfrwng Saesneg a allai 
ddarparu ar gyfer y disgyblion hyn yw Ysgol yr Hendy ond nid oes 
gan yr ysgol hon lwybr diogel i'r ysgol. Yn dilyn cael y wybodaeth 
hon, rydym yn credu bod angen cynnal asesiad cymunedol ac 
asesiad trafnidiaeth o dan Gôd Trefniadaeth Ysgolion 2013 cyn 
bod unrhyw benderfyniad yn cael ei wneud. O ystyried y 
wybodaeth hon, a ydych bellach yn mynd i gynnal asesiad 
cymunedol ac asesiad trafnidiaeth?

4 .7 CWESTIWN GAN MR. DEAN BOLGIANI  
Rhoddwyd gwybod inni o'r blaen nad oedd yr ysgolion cyfrwng 
Saesneg agosaf, sef y Bryn a'r Bynea, yn orlawn. Fodd bynnag, yn 
ôl gwybodaeth a ddaeth i law o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 
2000 yn ddiweddar, mae'r ddwy ysgol wedi gwrthod lleoedd 
eisoes. Rhoddwyd gwybod inni fod y rheswm dros wrthod wastad 
yr un peth, a'u bod ond yn gwrthod derbyn disgyblion os yw'r grŵp 
blwyddyn yn llawn neu'n orlawn. Mynegwyd yn glir yn yr ymateb 
nad ydych erioed wedi gwrthod cais am unrhyw reswm ac eithrio 
bod ysgolion yn orlawn. Cafodd y mater o ddarpariaeth addysg 



drwy gyfrwng y Saesneg amgen i deuluoedd o Langennech ei godi 
hefyd gan ESTYN, fel rhan o'i ymateb i'r ymgynghori cychwynnol. 
A fyddech cystal ag egluro yn awr ym mhle yr ydych yn mynd i 
ddarparu ar gyfer disgyblion sydd am gael addysg drwy gyfrwng y 
Saesneg os caiff ei gwaredu o Langennech?  

4 .8 CWESTIWN GAN MR. DARREN SEWARD  
Fel rhan o'r hysbysiad statudol, rydych yn nodi eich bod yn barod i 
dalu costau cludiant er mwyn i ddisgyblion o'r tu allan i'r dalgylch 
fynychu ysgol Llangennech. Rydych wedi ei gwneud yn glir eich 
bod yn gwrthod talu am gludiant i ddisgyblion sydd am gael addysg 
drwy gyfrwng y Saesneg y tu allan i Langennech. Yn y dyddiau hyn 
o gyfle cyfartal i bawb, beth bynnag eu rhyw, hil, lliw neu gred, sut 
ydych chi'n gallu cyfiawnhau gwneud rhywbeth sydd yn amlwg yn 
gwahaniaethu?  

4 .9 CWESTIWN GAN MR. ROBERT WILLOCK  
Hoffwn nodi fod Mr Dole wedi dweud yn y Llanelli Star dyddiedig 
14eg Hydref 2016 "Byddwn yn ymgynghori â'r cyhoedd bob 
amser". Pam nad oedd neb wedi ymgynghori â'r cyhoedd yn ardal 
Llangennech a pham nad oedd yr Awdurdod wedi ymgynghori ag 
un o'i brif bartneriaid addysg, Ysgol Bryngwyn, ynghylch newid 
iaith Ysgol Llangennech? Dim ond ar ôl i'r wybodaeth hon gael ei 
chynnwys yn y papur lleol y daeth i'r amlwg. Bellach mae gennym 
dystiolaeth gadarn ar ffurf dros 750 o wrthwynebiadau gan y 
gymuned yn Llangennech sy'n cefnogi ein safbwynt, sef y dylid 
cadw'r dewis dwy ffrwd ar gyfer yr ysgol. Gan fod cymaint â hyn o 
wrthwynebiad i'r cynnig, a ydych yn mynd i wrando ar y cyhoedd 
yn Llangennech nawr? 

4 .10 CWESTIWN GAN MRS. JACQUELINE SEWARD  
Tristwch mawr i ni yw gweld i ba raddau y mae ein cymuned, a 
oedd unwaith yn un glos, wedi cael ei rhannu gan y cynnig hwn 
sy'n cael ei hybu gan leiafrif o'r pentref.  Rydym wedi treulio bron 
blwyddyn yn ymgysylltu â'r gymuned, gan guro ar ddrysau a 
gwrando ar yr hyn y mae pobl ei eisiau. Mae'r ymarferiad diwethaf 
wedi rhoi tystiolaeth gadarn inni fod 750 o bobl yn erbyn y cynnig, 
ac mae angen inni roi gwybod ichi mai prin iawn oedd y rhai y 
siaradom â nhw ar drothwy'r drws oedd yn cefnogi'r cynnig, er ein 
bod yn annog pawb i leisio eu barn. Rydym wastad wedi cefnogi 
bod ein plant yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol, ond rydym yn erbyn 
trochi llwyr, heb fod dewis rhieni yn cael ei hyrwyddo o dan y 
cynnig hwn. 

Rydym yn ymwybodol fod nifer fawr o lythyrau sy'n cefnogi'r newid 
wedi cael eu casglu o'r tu allan i'r pentref, ac rydym wedi gwneud 
cais rhyddid gwybodaeth am fanylion ynghylch codau post i weld o 
ble daw'r gefnogaeth a'r gwrthwynebiad, fel y gellir gweld lle yn 
union y casglwyd y gefnogaeth hon. Mae'r dystiolaeth hon yn 



ffactor pwysig o ran galluogi'r aelodau i wneud penderfyniad. 

Oni ddylid gwrando ar lais pobl Llangennech wrth benderfynu ar yr 
hyn sydd orau i drigolion ein cymuned?  Hyd yn oed heb gwestiynu 
o ble y daw'r llythyrau cefnogi, mae'r mwyafrif yn dal i fod o blaid 
cadw'r ddwy ffrwd yn yr ysgol. Yn anffodus, mae'r canlyniadau'n 
siarad drostynt eu hunain ac mae hyn wedi rhannu'r pentref. Felly, 
yr ateb rhesymegol fyddai cadw'r ffrydiau Cymraeg a Saesneg yn 
yr ysgol a darparu ar gyfer pawb.  Felly a ydych yn cytuno mai'r 
ffordd orau o ddelio â hyn yw trwy ohirio'r penderfyniad hwn hyd 
nes ar ôl etholiad Mai 2017, sef oedi o 6 mis yn unig i'r broses 
gyfan, er mwyn gweld yn union beth y mae'r pentref ei eisiau? Fel 
hyn y dylid fod wedi camu ta beth, yn hytrach na gadael pobl o'r tu 
allan i'r pentref i benderfynu ar dynged ein cymuned.
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