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Mae Cyngor Tref Caerfyrddin yn gwasanaethu ardal Caerfyrddin a’i phoblogaeth o tua 13,000 o drigolion. 
Mae yna 18 o gynghorwyr, yn cynrychioli wardiau Gogledd, De a Gorllewin Caerfyrddin.  
 
 Y Cynghorwyr yn ystod y cyfnod oedd:
 
Emlyn Schiavone (Maer)
Jeff Thomas (Dirprwy Faer)
Angharad Jones-Leefe (Siryf)
Julia Ault
Danny Bartley
Rev Tom Defis
Dr Baba Gana
Phil Grice
Peter Hughes Griffiths
 
 Mae’r Cyngor yn cyflogi 19 aelod o staff llawn a rhan amser a Chlerc y Cyngor yw Alun Harries.
 

CRYNODEB ARIANNOL 2018/19
 
 
 
 
Incwm                                                                                 £         

Praesept y Cyngor (treth y cyngor)
Incwm a gynhyrchir gan wasanaethau
Grantiau ac incwm arall                                  

 
Gwariant

Gweinyddiaeth Gyffredinol
Digwyddiadau
Neuadd Ddinesig San Pedr
Mynwent Caerfyrddin a’r Storfa
Parciau
Basgedi Crog
Trafnidiaeth    
Goleuadau Stryd
Henebion, Rhandiroedd a Chlociau Cyhoeddus 
Grantiau                                                       
                                               

Mae gan y Cyngor £100,000 o gronfa wrth gefn 
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Mabwsyiadodd Cyngor Tref Caerfyrddin y strategaeth pum mlynedd ganlynol yn 2017:
‘Gwella lles pobl Caerfyrddin a bod yn uchelgeisiol yn darparu gwasanaeth rhagorol a gwerth am arian’

Mae Cyngor Tref Caerfyrddin yn gyfrifol am nifer o wasanaethau yn y dref, gan gynnwys:  
Parc Caerfyrddin, gan gynnwys y siop de, y felodrom a’r cae rygbi;  
Parciau cyhoeddus eraill yng Nghaerfyrddin gan gynnwys Parc Tre Ioan, Parc Penllwyn, Parc Hinds, yr ardaloedd     
chwarae yn Nheras Russell, Maes y Wennol ac Allt Ioan;
Llawer o lwybrau troed y dref;
Neuadd Ddinesig San Pedr;
Mynwent Caerfyrddin;
Goleuadau troedffyrdd ar draws y dref;
Digwyddiadau a gweithgareddau yn cynnwys cynnau goleuadau Nadolig a pharêd y ceirw, Gwobrau Chwaraeon
Tref Caerfyrddin, Rasys y Maer ar Ŵyl y Banc mis Mai a dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yng nghanol y dref;
Gweithgareddau a digwyddiadau a gynhaliwyd ym Mharc Caerfyrddin trwy gydol y flwyddyn e.e. rhaglen eang o
adloniant ar hyd yr haf a’r Ŵyl Aeaf;
Cynllun basgedi crog y dref ac arddangosfeydd blodau eraill;
Darparu grantiau ariannol a chymorth arall i sefydliadau lleol ac achosion da.

  
Yn ystod 2018 a 2019 cafodd Cyngor Tref Caerfyrddin ei gydnabod gan Un Llais Cymru am ei safon uchel o
wasanaeth a pherfformiad yn y meysydd canlynol:

Prosiect Treftadaeth Gorau (Ailddatblygu Felodrom Caerfyrddin) - Enillydd 
Menter Cynaladwyedd Orau (Cynllun Grantiau Fferm Solar Red Court) - Enillydd
Prosiect Amgylcheddol Gorau (Cynllun Grantiau Fferm Solar Red Court) - Enillydd
Menter Twristiaeth Orau (Gweithgareddau Taith Prydain) - Enillydd
Menter Ymgysylltu a’r Gymuned Orau (defnyddio cyfryngau cymdeithasol) - Canmoliaeth Uchel
Gwasanaeth Cyngor Lleol Orau (Siop De Caerfyrddin a Rhaglen Digwyddiadau’r Haf) - Canmoliaeth
Adroddiad Blynyddol Gorau - Canmoliaeth Uchel
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SUT MAE’R CYNGOR WEDI MEWNOSOD Y PUM FFORDD O WEITHIO I MEWN I’W
TREFNIADAU CYNLLUNIO A GWEITHIO?
TYMOR HIR - Pwysigrwydd cydbwyso anghenion tymor byr â’r angen i ddiogelu’r gallu hefyd i gwrdd ag
anghenion hir dymor hefyd.
 
Mae Cyngor Tref Caerfyrddin yn ceisio dod o hyd i'r cydbwysedd cywir rhwng dulliau gweithio tymor byr,
canolig a hir.   Ers mabwysiadu egwyddorion Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol mae wedi cymryd golwg hir
dymor tuag at ei rôl yn y gymuned, ac am y cyfnod dan sylw (2018/19) gellir dangos hyn fel a ganlyn: 
 

Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu fframwaith  adrodd newydd  er mwyn dadansoddi'r gwaith y mae’n ei
wneud yn y gymuned er mwyn caniatáu monitro’r buddion llesiant sy’n codi o’r gwaith hwnnw.   Mae’r
adroddiadau hyn yn cael eu cyflwyno a’u hystyried gan gynghorwyr yn fisol ac yna’n hwyluso mesur
canlyniadau yn y tymor byr, canolog a hir.
Yn ddiweddar mae’r Cyngor Tref wedi buddsoddi - o dan nawdd y Rhaglen Arweiniaeth – i ddarparu Wi-Fi
cyhoeddus am ddim yn y dref. Wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen, y bwriad yw y bydd hyn yn darparu data a
fydd yn rhoi gwybodaeth ac yn dylanwadu yn uniongyrchol ar benderfyniadau masnachol eraill yn y
tymor hir.
Mabwysiadodd y Cyngor Tref Strategaeth Datblygu Bioamrywiaeth ac Amgylcheddol yn 2018 gyda’r
bwriad o hyrwyddo a gwella’r amgylchedd naturiol a chynaladwyedd hir dymor ar draws ystâd y Cyngor. 
Mae hyn yn cyd-fynd â Chynllun Grant Fferm Solar Red Court sydd yn darparu grantiau i brosiectau sy’n
hyrwyddo cynaladwyedd, ac yn annog pobl i feddwl am syniadau sydd â manteision hir dymor i
Gaerfyrddin a thu hwnt.
Mae gan Gaerfyrddin Fforwm Adfywio ac mae’r Cyngor Tref (a gynrychiolir gan nifer o gynghorwyr a
swyddogion) yn aelod allweddol o’r grŵp ac ar nifer o’r grwpiau sydd yn ei gefnogi.  Mabwysiadwyd Prif
Gynllun 30 mlynedd i Gaerfyrddin yn 2014, ac mae hwn yn cynnwys cynlluniau strategol uchelgeisiol a
beiddgar ar gyfer datblygiad economaidd ehangach y dre.

1.

2.

3.

4.
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ATAL - Sut i weithredu i atal problemau ddigwydd neu waethygu trwy helpu cyrff cyhoeddus i gyflawni eu
hamcanion.  
 
Nid yw’n hawdd mesur effaith ataliol i lawer o waith y Cyngor, ond mae’r canlynol yn cynrychioli'r prosiectau
allweddol sydd wedi’u hanelu at hybu iechyd a lles ac yna lleihau'r risg o fod yn agored i ymddygiadau
personol a chymdeithasol niweidiol.   
 
1. Rhannu Gwybodaeth:  mae’r Cyngor yn gweithredu fel prif gyfathrebwr gwybodaeth ar draws y dref ac
mae ei amryw lwyfannau cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn ganolbwynt cymunedol at bob pwrpas ar hyn
o beth.  Defnyddir rhain i gyfleu negeseuon allweddol i’r gymuned i hyrwyddo iechyd a lles ac maent hefyd
yn amlygu’r digwyddiadau a’r gweithgareddau sy’n digwydd o fewn y gymuned leol, gan greu cyfleoedd i
bobl i ddod at ei gilydd. Mae’r Cyngor hefyd yn ymweld ag ysgolion, busnesau, grwpiau gwirfoddol a
sefydliadau eraill i helpu i gael negeseuon ataliol allweddol allan i’r gymuned.  Yn 2018 fe wnaeth plant
ysgolion lleol gyfarfod â’r Cyngor ac arweinwyr busnes lleol i drafod ‘Nodau Byd-eang’ a phryderon
ynghylch ymwybyddiaeth o blastig a pha gamau y gellir eu hystyried i atal defnyddio a niweidio gan
ddefnydd sengl o blastig.  
 
2. Ailddatblygwyd Felodrom Caerfyrddin yn 2017 ac erbyn hyn mae’n cynnal nifer o ddigwyddiadau
blynyddol sylweddol ynghyd a sesiynau hyfforddi rheolaidd a gynhelir drwy gydol y flwyddyn.  Mae’r
manteision iechyd a chymdeithasol sy’n dod o gymryd rhan yn y gweithgareddau cymunedol iach hyn yn
helpu atal unigedd, unigrwydd, gordewdra a dibyniaethau niweidiol.  Strategaeth cynllun hir dymor Felodrom
Caerfyrddin yw ymgysylltu gyda seiclwyr a chlybiau lleol, a gweithio ledled Cymru i wella iechyd, lles a
chreu mwy o gyfleoedd yn yr awyr agored i feicwyr  proffesiynol a newydd.
 
3. Mae’r Cyngor yn rheoli nifer o barciau cyhoeddus ac mae’r rhain yn gyfleusterau cymunedol pwysig y
mae’r Cyngor yn eu defnyddio i hyrwyddo iechyd a ffitrwydd ac i wella ymdeimlad pobl o les, gan gynnwys
campfa werdd a chyfleusterau chwarae i blant iau a hŷn.  Mae yna offer chwarae ym mhob un o’r parciau
cyhoeddus, ac mae ei brif barc yn Lôn y Morfa yn darparu lle ac offer ar gyfer pob cenhedlaeth.  Cytunwyd ar
strategaeth newydd i geisio mynd i’r afael â phroblem barhaus baw cŵn I gael ei gyflwyno yn ystod 2019.
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INTEGREIDDIO - Ystyried sut y gall amcanion llesiant corff cyhoeddus effeithio ar bob un o’r nodau llesiant,
ar eu hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill. 
 
Yn dilyn ei adolygiad o Asesiad Lles Sir Caerfyrddin, penderfynodd Cyngor Tref Caerfyrddin groesawu’r
pedwar amcan a fabwysiadwyd gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC).  Felly, mae’r Cyngor Tref yn
cefnogi’r amcanion hynny sydd wedi’u hadnabod gan gyrff cyhoeddus allweddol sydd yn gweithredu yn
Sir Gaerfyrddin.  Mae hyn yn sicrhau ymagwedd gyson a chefnogol i’r materion hynny a nodwyd fel
blaenoriaethau gan y cymunedau lleol.   Rydym yn integreiddio ein gweithgareddau drwy weithio gyda phob
sector gyhoeddus a thrydedd sector.   Mae Gŵyl Afon Caerfyrddin yn enghraifft o hyn lle rydym yn
integreiddio gyda dros hanner cant o sefydliadau lleol a chenedlaethol.  Gyda chefnogaeth llawer o
bartneriaethau busnes allweddol rydym yn hyrwyddo, cysylltu ac yn cefnogi pob grŵp cymunedol
afon leol ac yn creu llwyfan diogel o gwmpas thema diogelwch dŵr ac mae’n darparu cefnogaeth i bawb dan
sylw.   Mae llawer o enghreifftiau eraill yn yr adroddiad hwn o sut mae’r Cyngor yn gweithio’n agos gydag
eraill.  
 
 
 
CYDWEITHIO - Wrth gydweithio gydag unrhyw berson arall (neu unrhyw ran o’r corff ei hun) a allai helpu’r
corff i gyflawni ei amcanion llesiant.
 
Yn ddiweddar dyblodd Cyngor Tref Caerfyrddin oriau gwaith y Swyddog Datblygu Cymunedol i helpu i
ddarparu strategaeth ymgysylltu â’r gymuned gynhwysfawr ac mae hefyd wedi penodi Swyddog Datblygu
Felodrom Caerfyrddin llawn amser i ganolbwyntio ar y manteision lles sy’n deillio o gymryd rhan y beicio a
gweithgareddau eraill yn yr awyr agored.  Mae Swyddogion Datblygu Cymunedol Sir Gaerfyrddin (sy’n
cynrychioli’r cynghorau hynny sydd yn cyrraedd y dyletswydd statudol i adrodd ar y Cynllun Lles) yn
cyfarfod yn rheolaidd i drafod prosiectau, rhannu syniadau a nodi cyfleoedd datrys problemau.  Cynhaliodd
y Cyngor Dref brosiect a noddwyd gan Lywodraeth Cymru i ystyried y posibilrwydd o gyd-weithio gyda
chynghorau tref a chymunedau lleol eraill i sefydlu grwpiau clwstwr i weithio ar wahanol brosiectau
priodol.   Mae’r Cyngor yn gweithio’n agos gyda rhai cynghorau lleol e.e. eu cefnogi i ddosbarthu coed
Nadolig.
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CYNNWYS - Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant a sicrhau bod y
bobl hynny yn adlewyrchu  amrywiaeth yr ardal y mae’r corff yn ei wasanaethu.
 
Mae’r Cyngor yn gweithio’n galed i gynnwys cymaint o bobl amrywiol yn ei gynlluniau i wella Lles lleol. 
 
1. Cynhaliodd y Cyngor  ymgynghoriad yn 2018 a oedd yn targedu’r posibilrwydd o ailddatblygu’r
cyfleusterau presennol ym Mharc Caerfyrddin.  Roedd hyn yn darparu llawer o wybodaeth arwyddocaol am
flaenoriaethau plant ysgol a phobl leol eraill, ac o ganlyniad mae’r Cyngor nawr yn dechrau ar brosiect o
wella’r cyfleusterau yn y Parc.  
 
2. Yn ysgod y flwyddyn mae’r Maer, y Dirprwy Faer a’r Siryf yn ymgymryd â llawer o ymweliadau cymunedol
ac yn aml bydd y rhain yn cynhyrchu cyfnewid gwybodaeth sydd yn hyrwyddo gwaith y Cyngor Tref ac sydd
yn rhoi cyfle i’r arweinwyr dinesig i fynd nôl a gwybodaeth i’r Cyngor i’w ystyried fel rhan o’i rhaglen waith
yn y dyfodol.
 
 3. Mae’r Cyngor yn parhau i ryngweithio â nifer o grwpiau cymunedol i hwyluso buddion cymunedol ac i
rannu gwybodaeth a fydd o gymorth i ddarparu’r ffordd ymlaen i waith y Cyngor.  Mae fwy o wybodaeth am
y  grwpiau hyn yng ngweddill yr adroddiad hwn.
 
4. Am y tro cyntaf, dosbarthodd y Cyngor wybodaeth am ei wasanaethau i bob preswylydd lleol trwy rybudd
blynyddol y cyfraddau treth yn gynnar yn 2019.  Mae hyn yn sicrhau bod y preswylwyr yn fwy ymwybodol o
waith a chyfrifoldebau’r Cyngor Tref, ac mae syniadau newydd wedi cael eu derbyn am sut y gall y Cyngor
gydweithio gyda’r gymuned leol.  
 
5. Datblygwyd cysylltiadau gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sydd yn darparu addysg uwch i dros
fil o bobl ifainc ac oedolion yng Nghaerfyrddin.  Digwyddiad amlasiantaethol yw’r digwyddiad blynyddol
‘Student’s Sell-out’ sy’n hyrwyddo’r dref i’r myfyrwyr ac mae’r Cyngor Tref yn cefnogi prosiect newydd y
‘Big Box’ ym Mharc Caerfyrddin sydd wedi cael ei ddechrau gan un o fyfyrwyr y Brifysgol fel rhan o’i
chwrs.   Bydd hyn yn caniatáu mynediad i’r gymuned at gyfleusterau chwarae ac actifedd am ddim.
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PA DDULL MAE’R CYNGOR WEDI EI GYMRYD I FEWNOSOD AMCANION LLES Y PEDWAR BGC YN EI
GYNLLUNIAU?
 
Mae gan Gyngor Tref Caerfyrddin raglen flynyddol o ddigwyddiadau allweddol sy’n ei helpu i hyrwyddo lles
pobl leol a chymunedau lleol.
  
YN CYNNWYS:
· Gwobrau Chwaraeon Tref Caerfyrddin 
· Wythnos Gŵyl Dewi a Phared 
· Pythefnos Masnach Deg
· Rasys y Maer
· Seremoni Sefydlu’r Maer a Gwasanaeth Dinesig
· Rhaglen Digwyddiadau’r Haf  ym Mharc Caerfyrddin 
· Gŵyl Afon Caerfyrddin 
· Student Sell-out
· Diwrnod Heddwch y Byd
· Noson wobrwyo flynyddol Caerfyrddin yn eu Blodau 
· Arddangosfa Tân Gwyllt
· Gweithgareddau Dydd y Cofio blynyddol 
· Cynnau Goleuadau Nadolig a Phared y Ceirw
 
Gyda’i gilydd mae'r rhain yn trosgynnu’r holl amcanion, cynlluniau a nodau llesiant lleol a chenedlaethol,
ond mae’r enghreifftiau isod yn egluro sut mae'r gweithgareddau hyn a  gweithgareddau eraill yn cyfrannu at
bob un o wahanol elfennau Lles.

ARFERION IACH
Mae gan bobl ansawdd bywyd da, ac yn gwneud dewisiadau iach am eu bywydau a’u hamgylchedd.
 
 Mae Cyngor Tref Caerfyrddin wedi cysylltu â grwpiau rhyng-genedliadol gan gynnwys cartrefi gofal ac
ysgolion lleol;  mae gennym ymagwedd gyson at ymgysylltu iach a chadarnhaol gyda nhw i gyd.    Mae
cyflawni targedau allweddol gyda ymgyrchoedd ‘Blwyddyn Newydd, Chi yn Newid’, ‘Darganfod Caerfyrddin’
wedi bod yn llwyddiannus.  Byddwn yn annog pobl i ymgysylltu â Chynllun Gweithredu yn erbyn Baeddu
Cŵn ar gyfer camau nesa Cyngor Tref Caerfyrddin ar gyfer cyflwyno cymuned iachach gyda ddealltwriaeth
gref am oblygiadau ar iechyd wrth faeddu cwn ar gefn cyngor ac addysg.  Sefydlu cysylltiadau â Marchnad
Caerfyrddin a chysylliadau â digwyddiadau yn y dref. Annog defnyddio cynnyrch iach ac ymgysylltu lleol. 
Annog mentrau chwarae ym mhob un o’n parciau, gan ddechrau gyda chynllun peilot ym Mharc Caerfyrddin
ar gyfer ‘Big Box’; defnydd am ddim o offer chwaraeon i bawb. Mae bod yn gysylltiedig gydag iechyd a Llesi
‘Awaydays Coastcare’ a ‘Branching Out’ yn ein galluogi i ddylanwadu ar y  cysylltiad â Rhagnodi
Cymdeithasol, Asesu Swyddogaethau Cymunedol a’n rôl yng Nghaerfyrddin.  Cefnogi ac ymgysylltu â
phrosiect datblygu cymunedol sy’n cynnwys ieuenctid sy’n agored i niwed yn ein cymunedau.  Ceisio
cefnogi arferion iach a chanlyniadau cadarnhaol trwy strategaethau yn cynnwys cysylltiadau drwy Dr Mz,
Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin a’n cymuned parc sgrialu.  Mae ein cynllun Basgedi Crog yn y dref, addurno’r
strydoedd a chynnal y parciau yn annog pobl i archwilio’r dref a chael gwell safon o fywyd.
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CYSYLLTIADAU CRYF
Pobl, llefydd a sefydliadau sydd wedi’u cysylltu’n gryf ac yn medru addasu i newid. 
 
Yn seiliedig ar wahanol safleoedd ac yn cysylltu cymunedau wedi’u eu rhannu gan rwydweithiau rheilffyrdd,
nod ein prosiectau yw cynnwys y gymuned leol i gyd, meithrin ystwythder gyda phartneriaid allweddol a
datblygu cyswllt amlddiwylliannol gyda phawb sydd yn byw, yn gweithio ac yn dod i Gaerfyrddin.   Mae
cydlynu cymunedol gyda, er enghraifft, pob clwb beicio lleol a chymuned defnyddwyr yr afon ac
ymgysylltiad pellach gyda’r preswylwyr yn parhau.  Mae llwyddiant ein prosiectau yn deillio o gysylltiad
cymunedol cryf, sydd wedi ei gefnogi gan Swyddogion Gorfodaeth Cyngor Sir Caerfyrddin.  Bydd ein
hymgyrch yn erbyn Baeddu Cŵn yn cynnwys pawb yn ein cymuned ac yn hollol gynhwysol. Mae creu
cymunedau sydd yn fwy hydwyth ac sydd yn ymgysylltu â'i gilydd yn darged parhaus.  Ddefnyddio’r
rhwydweithiau addysg er mwyn hyrwyddo ymhellach y cyswllt diwylliant parhaol, hunan hyder a chysylltedd
o fewn ardal ein hunain, a lleihau gwastraff a bwyd.  Rydym yn targedu’r grwpiau hyn gyda’n cynlluniau
grant ac yn gweithio gyda grwpiau lleol fel Seedy Saturday i sicrhau bod ein cymunedau yn gryf ac yn
ymgysylltu.  Opsiynau chwarae cynhwysol a chryfhau cysylltiadau â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant,
Bwrdd Iechyd Hywel Dda a strategaethau’r heddlu lleol.  Yn ddiweddar rydym wedi ymuno â grwpiau dan
arweiniad iechyd meddwl lleol fel Branching Out er mwyn dod a chyfleusterau ac adnoddau i’n tref.  Mae
creu dyfnder mewn cymunedau lleol ar gyfer ymgysylltu pellach wedi gyrru ein gwaith ac rydym bellach yn
gweithio gyda dros gant o grwpiau.  Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin, grwpiau lleol, hyrwyddwyr cymunedol ac
ieuenctid y dref yn gweithio gyda Chyngor Tref Caerfyrddin wrth gefnogi prosiectau fel Prosiect
Cwmoernant a Phrosiect Ieuenctid Caerfyrddin Dr Mz.

YMYRIAD CYNNAR
I sicrhau bod pobl yn cael yr help iawn ar yr amser iawn;  a phryd yn ôl yr angen.
 
Creu partneriaethau llwyddiannus rhwng ysgolion, grwpiau lleol a’r gymuned. Negeseuon cyson gan
gynnwys Blwyddyn Darganfod a gweithredu strategaeth ymwybyddiaeth iach i’w ddefnyddio yn ac o
amgylch y felodrom.   Mae addysg i bawb yn allweddol ac mae’r negeseuon yn cael eu cyflwyno mewn modd
cydlynol i bawb yn ein cymunedau ar wahanol lwyfannau; rydym yn gwneud hyn trwy gyfryngau
cymdeithasol, ar ein gwefan ac mewn cyfarfodydd yr ydym yn mynychu. Cysylltiadau â theuluoedd ifanc, 
gan alluogi pobl i ddeall yr hyn a gynhyrchir yn lleol a chynaladwyedd pellach.  Gweithredu’n gynnar i atal
gordewdra, iselder ac unigedd yn ein cymuned, gyda grwpiau fel Access Cymru yn cefnogi preswylwyr. 
Camau ataliol ar gyfer strategaethau digidol yn y dyfodol, gan gynnwys ymwybyddiaeth o’r rhyngrwyd a
sesiynau cymorth.  Mae cefnogi, meithrin a gofalu am bawb sy’n ymwneud a’r prosiect hwn yn hanfodol at
Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol.  Rydym yn mynychu cyfarfodydd gyda grwpiau lleol e.e.  grwpiau
chwarae, ysgolion, cyfarfodydd henoed a grwpiau sydd yn gofyn am ein cefnogaeth. Mae Ysgol Tre Ioan ar
hyn o bryd yn datblygu prosiect ‘Darganfod Caerfyrddin’ gyda llwybrau a hawliau tramwy.
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POBL A LLEFYDD LLEWYRCHUS  
I uchafu cyfleoedd i bobl a llefydd trefol a gwledig ein sir.
 
Mae hyfforddi hyfforddwyr newydd, arweinwyr clybiau a chydweithio gyda Beicio Cymru yn ein Felodrom yn
darparu llwyfannau i wella sgiliau pobl.  Mae datblygu cyswllt cymunedol, sgiliau ac ymgysylltiad ar gyfer
chwarae, hamdden ac ymwybyddiaeth meddwl iechyd yn cael ei gyflawni gan y  fenter ‘Big Box’ ym Mharc
Caerfyrddin.  Bydd hyn yn arwain at gyfleoedd addysg, ymwybyddiaeth gymunedol a chyfleoedd ariannu
eraill i ddatblygu mewn parciau eraill.  Mae arbenigedd pellach drwy hyfforddiant ac addysg yn hanfodol ac
mae ein staff yn gweithio tuag at amryw gymwysterau.  Bydd gwella ein bywyd gwyllt a bioamrywiaeth yn
cynyddu amlygrwydd ein prosiectau ac rydym wedi cyfarfod gyda swyddogion bioamrywiaeth er mwyn
gwella’r fioamrywiaeth mewn mannau gwyrdd.  Cysylltu er mwyn lles pawb yn y gymuned am ddim, gyda
hyfforddiant, addysg a sgiliau rhwng cenedlaethau yw gwraidd popeth  yr ydym yn eu gwneud.  Rydym yn
darparu cyfleoedd am ddim i grwpiau fel Awaydays i ddysgu sgiliau cyfryngau cymdeithasol a chynyddu eu
hymwybyddiaeth am dechnoleg gwybodaeth.  Dylai’r cynnydd yn nifer yr ymwelwyr i Gaerfyrddin cael effaith
ganlyniadol ar fasnach, hyfforddiant a chyflogaeth, ac rydym wedi helpu Cyngor Sir Gaerfyrddin I sefydlu
WiFi Caerfyrddin am ddim yn y dref.    Dylai bariau, caffis, bwytai a siopau elwa o fwy o ymwelwyr i'r dref a'r
ardal leol.  Mae cynyddu'r diddordeb mewn asedau cymunedol, cyfleoedd creadigol a chyflwyno hyder ym
mrand ein tref a chynnyrch cysylltiedig wedi ein galluogi i dyfu a ffynnu fel tref.

Pa ddull y mae'r Cyngor wedi'i gymryd i ymgorffori'r nodau llesiant cenedlaethol yn ei gynlluniau?
 
Caiff y saith nod llesiant eu hintegreiddio i'n dulliau adrodd ac felly maent yn berthnasol i bopeth a
gyflawnwn fel Cyngor Tref. Rydym yn ceisio cyflawni'r rhan fwyaf o'r nodau yn ein hintegreiddio cymunedol i
gyd ac rydym yn falch o ddweud bod y rhan fwyaf o'n prosiectau'n cyflawni rhwng 90% - 100% o'r saith
targed. Nodwn hefyd ein bod yn cysylltu â dros dri deg pump o'r Dangosyddion Perfformiad Allweddol ar
gyfer Cymru.
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CYFRANIAD TUAG AT Y NODAU LLES CENEDLAETHOL 
 
Cymru Lewyrchus:
Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol a charbon isel sy'n cydnabod terfynau'r amgylchedd byd-eang ac felly'n defnyddio
adnoddau'n effeithlon ac yn gymesur, ac sy'n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy'n creu
cyfoeth ac yn darparu cyfleoedd cyflogaeth, gan alluogi bobl i fanteisio o'r cyfoeth a gynhyrchir trwy sicrhau gwaith
gweddus.
 

Gweledigaeth Cyngor Tref Caerfyrddin yw hyfforddi staff drwy fentrau Llywodraeth Cymru i gryfhau ein
cymunedau ymhellach.  Mae staff yn symud ymlaen trwy hyfforddiant NVQ ac mae hyn yn cael ei annog
ym mhob adran.
Cafodd pob busnes eleni ddiweddariadau rheolaidd ar holl weithgareddau’r dref mewn pecynnau
gwybodaeth.  Roedd y llyfryn gwybodaeth Nadolig yn cynnwys yr holl ddigwyddiadau a gweithgareddau
lleol, ac ailadroddwyd hyn ar gyfer Wythnos Dewi Sant, gyda thros dri chant o gopïau yn cael eu hanfon
allan.   Anfonir gwybodaeth hefyd trwy e-bost a chyfryngau cymdeithasol.
Yng Nghymru, 2018 oedd ‘Blwyddyn y Môr’ a 2019 yw ‘Blwyddyn Darganfod’.  Mae Caerfyrddin wedi
datblygu llawer o gysylltiadau cyfryngau cymdeithasol â Blwyddyn y Môr ac roedd Llwybr Cwrwgl a Gŵyl
yr Afon yn llwyddiannus iawn.  Yn Blwyddyn Darganfod 2019 mae’r ffocws ar ysgolion yn ein
cymunedau, a tharged at wella llwybrau cerdded, hawliau tramwy a mentrau baeddu cŵn yng
Nghaerfyrddin.   Ein nod yw addysgu ein cymuned a datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ar gyfer
cenedlaethau’r dyfodol.
Rydym yn gweithio’n agos gyda sefydliadau i gefnogi iaith a diwylliant Cymru yn y dref ac wedi bod yn
gysylltiedig â Gwobrau Busnes Tref Caerfyrddin Yr Atom.  Mae hyn yn hyrwyddo rhagoriaeth yn y
gweithle ac yn cynnig hyfforddiant a chyngor i entrepreneuriaid lleol.  
Mae’r Cyngor yn defnyddio contractwyr lleol â sgiliau da ar gyfer bron ei holl waith is-gontractio.  O
drydanwyr i gwmnïau ffensio, lle bynnag y bo modd, mae’r cyngor yn defnyddio’r cryfder mewn
busnesau lleol ac adnoddau cyflogaeth, staff sydd wedi’u hyfforddi’n dda ac yn sicrhau bod ei wariant a’i
fuddsoddiad yn aros yn lleol cyn belled ag y bo modd.
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Cymru Gydnerth:
Cenedl sy'n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau gweithredu iach sy'n
cefnogi gwytnwch cymdeithasol, economaidd ac ecolegol a'r gallu i addasu i newid.
 

Cyflwynodd y Cyngor Strategaeth Datblygu Bioamrywiaeth ac Amgylcheddol gyntaf yn 2018, gan
gynnwys plannu 150 o goed yn y fynwent a chynllun gweithredu i adnabod prosiectau priodol ar draws ei
ystâd a’i adnoddau.  
Mae grwpiau cynaliadwy wedi bod yn ynghlwm ym mentrau plannu coed a llwyni, yn cefnogi iechyd
meddwl yng Nghaerfyrddin ac yn cynnwys gwirfoddolwyr a chymunedau.   Yn ddiweddar, mae Sefydliad
y Merched Caerfyrddin a grŵp Cam-drin Cyffuriau ac Alcohol Dyfed wedi plannu coed ym Mharc
Caerfyrddin.
Mae gwirfoddolwyr yn rhan annatod o waith mewnol Caerfyrddin ac mae’r Cyngor yn cefnogi nifer o
grwpiau sydd yn mynd y filltir ychwanegol i’r dref, gan gynnwys ysgolion lleol, grwpiau garddio a
sefydliadau anabledd.
Rydym yn cymryd cyngor gan swyddogion bioamrywiaeth i gynnwys fwy o gynefinoedd ar gyfer
rhywogaethau lleol yn ein parciau.
Mae ein dau brif safle rhandiroedd yn llawn o gannoedd o dyfwyr yn ardaloedd o amgylch y dref, ac mae
hyn yn cael ei rheoli gan ddau bwyllgor sydd yn cynnal y rhandiroedd drwy gydol y flwyddyn.   
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Cymru Iachach:
Cymdeithas lle mae lles corfforol a meddyliol pobl yn cael ei uchafu a lle mae dewisiadau ac ymddygiadau sydd o
fudd i iechyd yn y dyfodol yn cael ei ddeall.
 

Mae parciau Caerfyrddin, gyda’u lefydd agored, cyfleusterau chwaraeon, ardaloedd chwarae ac offer
ffitrwydd yn parhau i ddenu nifer o ddefnyddwyr o ystod eang o ymwelwyr o ystod eang o grwpiau
cymunedol ac unigolion.  Mae’r cyfleusterau hyn am ddim ac ar gael i bawb drwy gydol yr wythnos ac yn
rhoi cyfleoedd i bobl gael actifedd cymdeithasol.  Mae’r cwmpasoedd diogel, gyda seddi a mannau
chwarae dynodedig yn cynnig cynhwysedd, rhyngweithiad cymdeithasol a darpariaeth chwarae i blant
am ddim.  Mae Parc Sglefrio Caerfyrddin yn ased sy’n cael ei defnyddio’n aml iawn.  Mae llawer o blant a
phobl ifanc yn defnyddio’r cyfleuster ac mae Wi-Fi am ddim wedi cael ei osod ym Mharc Caerfyrddin lle
holl ymwelwyr y parc ei gyrchu tra’u bod yn mwynhau actifedd iach.
Strategaeth cynllunio hir dymor Felodrom Caerfyrddin yw gweithio’n agos gyda beicwyr a chlybiau lleol,
ac i weithio ar draws Cymru i wella iechyd, lles ac i greu fwy o gyfleoedd awyr agored i feicwyr
proffesiynol a newydd.  Gan annog cystadleuthau ar ein Felodrom o lefelau lleol a chenedlaethol, byddwn
yn parhau i ddarparu llwyfan hwnnw i bob oedran.
Mae Strategaethau Iechyd Meddwl yn cael eu gweithredu yng Nghaerfyrddin gyda grwpiau fel y Ganolfan
Magu yn gwneud y mwyaf o Daith Gerdded Glan yr Afon i gynyddu’r cyfleodd i rieni  gerdded a rhedeg ar
hyd yr afon gyda chadeiriau gwthio hefyd.  Mae Eiriol, sef elusen meddwl iechyd yng Nghaerfyrddin, wedi
cael cefnogaeth gan Gyngor Tref Caerfyrddin, gyda’u rhandir a lle gwag yn yr ardal leol.  
Yn Medi 2018 fe ddaeth cystadleuaeth feicio Taith Prydain ledled y DU ac awyrgylch arbennig i’r dref,
creu ymdeimlad o le a chynnwys llawer o grwpiau ac unigolion.  Mae’r etifeddiaeth wedi bod yn
sylweddol;  rydym wedi gweld partneriaid allweddol yn cydweithio gyda chlybiau beicio lleol ac mae nifer
yn hyfforddi yn  y Felodrom cyn ac ar ôl y digwyddiad.
Mae’r Cyngor yn ymgysylltu ag arweinwyr cymunedol lleol i ddod â mwy o chwaraeon a gweithgareddau
i’r ardal.  Mae Gwobrau Chwaraeon Tref Caerfyrddin wedi dod yn ddigwyddiad blynyddol mawreddog yn
lleol, ac yn ogystal â chydnabod llwyddiant chwaraeon pobl leol mae’n gweithredu fel catalydd i
hyrwyddo cyfranogiad pellach yn weithgareddau iach.
Mae grwpiau O Gerdded i Redeg yn cael eu darparu yn ein parciau a’n mannau gwyrdd.  Mae’r Cyngor
wedi cefnogi mentrau awyr agored drwy’r flwyddyn er mwyn ysgogi, cefnogi ac ymgysylltu a’n cymuned.
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Cymru Fwy Cyfartal:
Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial beth bynnag yw eu cefndir neu eu hamgylchiadau.
 

Mae prosiect i ddarparu fwy o offer chwarae cynhwysol ym mhob parc wedi cael ei weithredu;  Parc Tre
Ioan oedd y cyntaf i elwa yn ddiweddar a bydd hwn yn cael ei ymestyn i barciau eraill.
Buom yn gweithio gydag Apêl Bocs Teganau Nadolig ar gyfer Sir Gaerfyrddin i ymgysylltu â’r gymuned a
helpu teuluoedd difreintiedig, gan wthio’r negeseuon allweddol i lawer iawn o deuluoedd lleol.  
Cynhaliodd Ysgol Fusnes Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gystadleuaeth arloesi myfyrwyr a
chanmolwyd syniad y myfyrwyr o fenter ‘Big Box’ aym Mharc Caerfyrddin. Gan annog chwarae am ddim
yn ein lleoedd gwyrdd mae’r ‘Big Box’ yn cael ei weithredu yn ein parciau.  Ein nod yw caniatáu
defnyddio peli pêl-droed, peli rygbi, setiau badminton ac eitemau awyr agored am ddim.  
Mae gweithio mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Ddinesig Caerfyrddin a 'Awaydays Coastcare' wedi
ein galluogi i edrych ar wella cynhaliaeth yng nghanol y dref, atal fandaliaeth ein mannau gwyrdd a
hyrwyddo gwell cysylltiadau iechyd meddwl yn y dref.
 Darperir holl ddigwyddiadau Cyngor Tref Caerfyrddin naill ai am ddim neu am gost isel iawn.  Pared y
Ceirw, Cynnau Goleuadau Nadolig, Gŵyl Afon Caerfyrddin, adloniant yn y parc a llawer o ddigwyddiadau
eraill am ddim i bawb. 
Mae’r gystadleuaeth Caerfyrddin yn eu Blodau yn agored i bawb a rhoddir gwobrau am y gerddi ac
ardaloedd gorau yn y dref.  Mae’r gystadleuaeth gynhwysol hon yn sicrhau bod pawb yn gallu cyflawni
eu potensial ac yn darparu llwyfan gref i ddatblygu cysylltiadau cymunedol ymhellach.
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Cymru o Gymunedau Cydlynol:
Cymunedau deniadol, hyfyw, diogel a chysylltiedig da
 

Cynhyrchir rhaglen flynyddol digwyddiadau allweddol Cyngor Tref Caerfyrddin pob blwyddyn gan
gynnwys Wythnos Dewi Sant, Sefydlu’r Maer, Gŵyl yr Afon a digwyddiadau’r Nadolig.  Mae hyn yn
darparu treftadaeth, diwylliant, ardaloedd diogel a deniadol i fyw, weithio a chwarae.
Mae’r Rhaglen Digwyddiadau Haf Parc Caerfyrddin nawr yn ei ddegfed flwyddyn, gydag ystod o
weithgareddau i bawb o adeg y Pasg hyd ddiwedd gwyliau’r haf. Mae mwyafrif o’r digwyddiadau
cynhwysol yma yn y parc am ddim i’r cyhoedd.  Mae gan Barc Caerfyrddin gyda’i Siop De, Felodrom,
Safle Seindorf a chyfleusterau chwarae rhywbeth i bawb am ddim.
Cyflenwodd y Cyngor gasiboau ac adnoddau ar gyfer canolfannau crefyddol lleol gan ddarparu
gweithgareddau am ddim i bawb yn y dref gan gynnwys Capel y Priordy, Canolfan Gristnogol Bethel ac
Eglwys San Pedr.  Rydym yn ymfalchïo fel Cyngor Tref  i gael cydweithio gyda phob grŵp Cristnogol lleol
and gynnwys Cymdeithas Islamaidd a Diwylliannol Gorllewin Cymru.
Drwy weithio gyda chanolfannau teulu Tŷ Ni a Tŷ Hapus, mae’r cyngor wedi cynorthwyo gyda
chysylltiadau cymunedol a phrosiectau cydcenhedlaethau yng Nghaerfyrddin.   Cefnogi hyrwyddo
grwpiau lleol, gweithio mewn partneriaeth allweddol a sicrhau canlyniadau cadarnhaol i bawb tra hefyd
yn cefnogi a chydweithio gyda grwpiau plant. 
Mae’r Post 16 Group yn gweithio’n agos gyda’r Cyngor Tref ac ar hyn y bryd, gyda chefnogaeth y Cyngor,
maent yn gweithio ar wella ardal o’r dref sydd wedi dirywio ym Mhrosiect Pwll Cwmoernant.
Mae Arweiniad y Dref wedi ei argraffu, gyda nawdd oddi wrth fusnesau a gwybodaeth y cyngor ar gael i
bobl leol ac ymwelwyr â’r ardal.  O lwybrau Celfyddydau a Diwylliant i wybodaeth treftadaeth, mae llawer
o ffocws ar yr hyn sydd  gan Gaerfyrddin i’w gynnig i bawb.
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Cymru o Ddiwylliant Bywiog ac Iaith Gymraeg  Ffyniannus:
Lle mae gennym lawer o gyfleoedd i wneud pethau gwahanol a lle gall llawer o bobl siarad Cymraeg
 

Mae Wythnos Gymraeg Dewi Sant wedi dod yn un o ddigwyddiadau allweddol yng nghalendr
cymdeithasol Caerfyrddin.  Gan ddenu pobl o de a gorllewin Cymru, mae nawr wedi dod yn wythnos
bwysig iawn pryd mae grwpiau, sefydliadau, busnesau a’r gymuned yn ymuno mewn amrywiaeth eang o
weithgareddau diwylliannol.  Roedd Pared Wythnos Dewi Sant yn cynnwys llawer o unigolion, busnesau,
grwpiau a sefydliadau i ddathlu amrywiaeth helaeth o ddiwylliant Cymru.  
Mae’r Cyngor Tref wedi mabwysiadu Cynllun Iaith Gymraeg sy’n sicrhau ei fod yn darparu gwasanaeth
dwyieithog i bawb ac yn rhoi’r cyfle i bobl weithio gyda ni yn yr iaith o’u dewis.  Mae hyn yn cynnwys
Facebook, Trydar a Instagram, ac yna’n annog pobl i gyfathrebu’n ffurfiol neu’n fwy cymdeithasol yn y
Gymraeg ar bob cyfle.
Yn 2018 cynhaliwyd Gŵyl Canol Dre, sef dathliad o ddiwylliant Cymru, gydag adloniant a gweithgareddau
i bob oedran, am y tro cyntaf ym Mharc Myrddin gyda chefnogaeth y Cyngor Tref.   Mae Teithiau
Tywysedig y Dref wedi’u creu ac yn cael eu cynnal gan wirfoddolwyr i adrodd hanes ‘Tref Hynaf Cymru’
ac i ddatblygu gwybodaeth am hanes Caerfyrddin.  Mae’r teithiau, sydd am ddim ac yn cael eu cefnogi
gan aelodau o’r cyngor, yn egluro i ysgolion ac ymwelwyr am ein treftadaeth a’n diwylliannau lleol.
Mae’r Cyngor Tref yn parhau i gynnal y traddodiadau dinesig sy’n gysylltiedig â Chaerfyrddin ac mae hyn
yn cynnwys y seremonïau blynyddol a phenodi’r Maer fel ‘Llyngesydd y Porthladd’ a Siryf y Dref,  un o
ddim ond dwy dref yng Nghymru (pymtheg yn genedlaethol) sydd â Siryf.
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Cymru Gyfrifol Fyd-eang:
Lle rydyn yn gofalu am yr Amgylchedd ac n meddwl am bobl eraill ledled y Byd.
 

Strategaeth Datblygu Bioamrywiaeth a’r Amgylchedd.  Cyflwynodd y Cyngor Strategaeth Datblygu
Bioamrywiaeth a’r Amgylchedd gyntaf yn 2018, gan gynnwys cynllun gweithredu yn nodi prosiectau
priodol ar draws ei ystâd ac adnoddau.
Mae Cynllun Grantiau Fferm Solar Red Court yn cynhyrchu incwm ar gyfer prosiectau cymunedol, rydym
yn derbyn ceisiadau am grant gan sefydliadau lleol sy’n chwilio am ffyrdd cynaliadwy i ddatblygu eu
cymunedau.
Mae Pythefnos Masnach Deg yn cymryd lle yn flynyddol yng Nghaerfyrddin ac mae ysgolion, grwpiau a
sefydliadau yn cymryd rhan.  Mae Fforwm Masnach Deg Sir Gaerfyrddin,  yn darparu ymwybyddiaeth fyd-
eang i’m hysgolion, gweithleoedd a chymunedau yn y dref ac yn cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn i
gysylltu partneriaid ar draws y sir ac i’r byd ehangach o fasnach decach.
Cyflwynwyd Ymwybyddiaeth Blastig Fyd-eang yn llawer o ysgolion y dref llynedd, roedd hyn yn cynnwys
ysgolion a sefydliadau lleol gan gynnwys ‘Pride in your Patch’.
Dathlwyd Diwrnod Heddwch y Byd yng Nghaerfyrddin ym mis Medi, ac yn 2018 fe gynnwyd pegwn ar
Ddydd y Cadoediad fel rhan o seremoni gyhoeddus gan y Cyngor Tref i nodi can mlynedd o ddiwedd y
Rhyfel Byd Cyntaf.  Roedd hwn yn rhan o brosiect byd-eang yn y Gymanwlad i nodi’r achlysur
hanesyddol hwn, a chynwyd miloedd o begynau ledled y byd.
Yn ystod y flwyddyn fe blannodd Cyngor Tref Caerfyrddin goed yn y fynwent a’r parc.  Unwaith eto mae
hyn wedi annog grwpiau a sefydliadau fel Sefydliad y Merched i fod yn fwy cyfrifol yn fyd-eang, a
chefnogwyd hyn gan y Cyngor Tref.  Derbyniwyd grantiau i ariannu’r arberetwm yn y fynwent.
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Pa gyfleoedd y mae'r Cyngor wedi dod ar eu traws a sut y defnyddiwyd y rhain orau?
 
O ran darparu gwasanaethau’r cyngor mae wedi bod yn achos o ‘fusnes fel arfer’, gyda bron pob un o
weithgareddau’r Cyngor yn cyfrannu mewn rhyw ffordd at lesiant pobl leol a chymunedau lleol. Mae'r
gofynion adrodd wedi helpu i ganolbwyntio gweithgareddau o dan elfennau priodol amcanion a nodau
Llesiant lleol a chenedlaethol.
 
Pa heriau mae'r Cyngor wedi'u hwynebu a pha fesurau sydd wedi'u rhoi ar waith i'w goresgyn?
 
Un o'r heriau allweddol - heb fod yn gyfyngedig i Lesiant - yw gwneud pobl yn ymwybodol o waith y Cyngor
a chysylltu'r rhain â Lles. Nid yw llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn cyrraedd pawb ac mae'n gynyddol
anodd cael cyfryngau lleol i gynnwys ein datganiadau i'r wasg wedi'u paratoi yn eu cyhoeddiadau.
Mabwysiadwyd Strategaeth Cyfathrebu, Ymgysylltu ac Ymgynghori’r Cyngor yn 2018 i gynorthwyo gyda
hyn, a defnyddiwyd yr hysbysiad ardrethi blynyddol yn 2019 i helpu i rannu gwybodaeth am y Cyngor gyda’r
gymuned leol.
 
A oes unrhyw faterion y gallai'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gefnogi cyflawni / cynnydd arnynt?
 
Yn Sir Gaerfyrddin mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus trwy'r awdurdod lleol wedi cefnogi fforwm sy'n
cynnwys y cynghorau tref a chymuned perthnasol am y tair blynedd diwethaf (sy'n cwrdd â'r meini prawf ar
gyfer adrodd ar les); mae hyn wedi bod o gymorth mawr, gan hwyluso rhannu gwybodaeth yn effeithiol iawn
a rhoi sicrwydd yn ôl yr angen. Mae'n ymddangos bod y dull hwn yn unigryw yng Nghymru.
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