
 

 
 

 

CYNGOR SIR 
 

DYDD MERCHER, 13 GORFFENNAF 2016  
 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd E. Morgan (Cadeirydd) 
 
Y Cynghorwyr 
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C.A. Campbell J.M. Charles D.M. Cundy A. Davies 
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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 



 

 
 

 

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; 



 

 
 

 

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 



 

 
 

 

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: 
 



 

 
 

 

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 



 

 
 

 

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 



 

 
 

 

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 



 

 
 

 

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 



 

 
 

 

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 



 

 
 

 

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 



 

 
 

 

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 
 


