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GWYS Y CYNGOR DYDD IAU, 22 MAWRTH 2018

COUNCIL SUMMONS THURSDAY, 22 MARCH 2018, 

Fe’ch gwysir i fynychu cyfarfod CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD, a gynhelir yn 
Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas ar Dydd Iau, 22 Mawrth 2018 am 4.30yp i drafod y 
materion a nodir yn yr agenda atodedig.

Davina Fiore
Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol

Neuadd y Sir 
Caerdydd 
CF10 4UW

Dydd Gwener, 16 Mawrth 
2018

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch at eraill   Gwrthrychedd a priodoldeb   Anhunaoldeb a stiwardiaeth
Uniondeb   Dyletswydd i gynnal y gyfraith   Atebolrwydd a bod yn agored



GWE-DARLLEDU

Caiff y cyfarfod hwn ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw a/neu yn olynol trwy wefan y 
Cyngor.  Caiff yr holl gyfarfod ei ffilmio, heblaw am eitemau eithriedig neu 
gyfrinachol, a bydd y ffilm ar gael ar y wefan am 12 mis.  Cedwir copi o’r 

recordiad yn unol â pholisi cadw data’r Cyngor.

Ar ddechrau’r cyfarfod, bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a gaiff y cyfarfod 
cyfan neu ran ohono ei ffilmio.  Fel rheol, ni chaiff ardaloedd y cyhoedd eu 

ffilmio. Fodd bynnag, wrth fynd i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal 
gyhoeddus, mae aelodau’r cyhoedd yn cydsynio i gael eu ffilmio ac y 

defnyddir y lluniau a recordiadau sain hynny o bosibl at ddibenion gwe-
ddarlledu a/neu hyfforddi.  

Os oes gennych gwestiynau ynghylch gwe-ddarlledu 
cyfarfodydd, cysylltwch â’r Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau ar 02920 

872020 neu e-bost Gwasanethau Democrataidd

mailto:democraticservices@cardiff.gov.uk


Trwy dderbyn y Pecyn Agenda hwn yn electronig, rydych wedi arbed 
yr Awdurdod tua. £14.50 mewn costau argraffu

Eitem Tua 
Amser

Max 
Amser 

1  Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldebau.

2  Datgan Buddiannau 

Derbyn datganiadau buddiannau (i’w gwneud yn unol â 
Chod Ymddygiad yr Aelodau).

4.30pm 5 mun

3  Cofnodion (Tudalennau 9 - 24)

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol fel rhai cywir.

4  Deisebau 

Derbyn deisebau gan Aelodau Etholedig i’r Cyngor.

4.35 pm 5 mun

5  Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer 

Derbyn cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer gan gynnwys 
Cydnabyddiaethau a Gwobrau.

4.40 pm 5 mun

6  Swydd yr Arglwydd Faer 2018-19  (Tudalennau 25 - 26)

Derbyn ac ystyried enwebiadau ar gyfer swyddi’r Arglwydd 
Faer a’r Dirprwy Arglwydd Faer ar gyfer Blwyddyn 
Ddinesig 2018/19.

4.45 pm 10 mun

7  Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – 
Cynllun Busnes Cytundeb Gweithio ar y Cyd 
(Tudalennau 27 - 222)

Cynnig gan y Cabinet 

4.55 pm 30 mun

8  Cynllun Corfforaethol 2018-2021  (Tudalennau 223 - 
312)

Cynnig gan y Cabinet 

5.25 pm 30 mun

9  Cynllun Lles Lleol Caerdydd  (Tudalennau 313 - 450)

Cynnig gan y Cabinet 

5.55 pm 30 mun

10  Datganiad Polisi Cyflog 2018 - 2019  (Tudalennau 451 - 
484)

Cynnig gan y Cabinet. 

6.25 pm 15 mun



11  Argymhellion Pwyllgor y Cyfansoddiad 

Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethiant a 
Gwasanaethau Cyfreithiol 

6.40 pm 10 mun

Egwyl 

12  Datganiadau gan yr Arweinydd ac Aelod Cabinet 

Derbyn datganiadau gan yr Arweinydd ac Aelodau’r 
Cabinet

7.15 pm 45 mun

Rhybudd o Gynnig/Cynigion  

13  Cynnig 1 

Cynigwyd gan: Y Cynghorydd Mike Jones-Pritchard

Eiliwyd gan:            Y Cynghorydd John Lancaster

Bod y cyngor hwn yn cydnabod y difrod mae plastigion 
gwastraff yn ei beri i’r amgylchedd byd-eang, yn cydnabod 
bod mesurau y gallwn eu cymryd yn awr i leihau neu roi 
terfyn ar ein cyfraniad at yr halogiad a’r difrod hynny ac 
ymrwymo i fod yn Ddinas Ddiblastig.

Mae’r Cyngor hwn wedi penderfynu dechrau’r broses i fod 
yn Ddinas Ddiblastig trwy:

 Gefnogi Arfordiroedd Diblastig, ymrwymo i 
ddewisiadau eraill nad ydynt yn defnyddio plastig a 
chefnogi mentrau diblastig yn y ddinas.  Gosod 
esiampl dda ac arwain y ffordd drwy gael gwared â 
phlastigion defnydd untro o safleoedd y Cyngor, 
annog mentrau diblastig ac annog mannau eraill i 
gael gwared â phlastigion defnydd untro.

 Annog busnesau a manwerthwyr lleol i ymatal rhag 
defnyddio a gwerthu eitemau plastig defnydd untro, 
gan eu newid am ddewisiadau cynaliadwy amgen.  

 Creu mannau cymunedol diblastig yn ein parciau, 
ein llyfrgelloedd, ein hybiau a’n canolfannau 
cymuned a hamdden.  

 Gweithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod ysgolion, 
colegau a sefydliadau yn ddiblastig. 

 Hyrwyddo neu drefnu digwyddiadau cymunedol i 
gael gwared â gwastraff plastig o’n harfordir a 
mannau eraill.

8.00 pm 30 mun



 Ceisio trefnu grŵp rhanddeiliaid â busnesau lleol a 
chynrychiolwyr cymunedol i gyflawni’r nod hwn.

Mae enghreifftiau o blastigau defnydd untro a dewisiadau 
amgen yn cynnwys:   

 Gwellt papur yn hytrach na gwellt plastig, 
 Cwpanau y gellir eu hailgylchu neu eu hail-

ddefnyddio 

 Deunydd metel y gellir ei gompostio neu ddeunydd 
arall yn hytrach na chyllyll a ffyrc o blastig

 Dim pecynnau pupur a halen na sawsiau defnydd 
untro

 Ffyn troi y gellir eu compostio neu eu hail-
ddefnyddio

 Deunydd lapio neu fagiau papur yn hytrach na 
phlastig 

 Poteli y gellir eu hail-ddefnyddio yn hytrach na 
phlastig i'w daflu

 Papurau wedi’u tyllu a’u rhwymo yn hytrach na 
phocedi plastig

 Chwilio am ddulliau eraill o lamineiddio hysbysebion 
cyhoeddus ar bapur yn hytrach na phlastig.

Cyfleoedd:
 Polisi diblastig i ysgolion
 Amodau cynllunio, o bosibl â chefnogaeth 

Llywodraeth Cymru, i gynnwys polisïau ar reoli neu 
gael gwared â gwastraff

 Cynyddu ein canran o wastraff y gellir ei ailgylchu, 
gan leihau swm y gwastraff sy’n cael ei losgi neu ei 
anfon i safleoedd tirlenwi 

 Ein swyddfeydd, ein parciau, ein hybiau, ein 
hysgolion, ein llyfrgelloedd, ein canolfannau 
hamdden, ein cerbydau a miloedd o aelodau staff

 Ein pŵer prynu a dylanwadu gyda chyflenwyr, 
partneriaid a rhanddeiliaid

 Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol – rhaid mai hwn yw 
yn un o’r penderfyniadau mwyaf cydymffurfiol posib!

14  Cynnig 2 

Cynigwyd gan:     Cynghorydd Ashley Wood

8.30 pm 30 mun



Eiliwyd gan:        Cynghorydd Emma Sandrey

Mae Cyngor Caerdydd yn nodi bod:

 Mae plastigion defnydd untro’n creu gwastraff 
diangen sy’n cael effaith andwyol ar ein cymunedau 
a’r amgylchedd. 

  Cynhyrchir tua 400 miliwn o dunelli o blastigion 
ledled y byd bob blwyddyn y bwriedir i 40% ohonynt 
fod yn ddefnydd untro [1]. 

 Mae dros 8 miliwn o dunelli o blastigion yn cyrraedd 
cefnforoedd y byd bob blwyddyn, gyda’r rhan fwyaf 
ohonynt yn deillio o’r tir [2].

 Ni all plastigau fel polystyren gael eu hailgylchu. 

 Mae cwpanau coffi papur yn aml yn cynnwys 
polyethylen sy'n ei wneud yn anodd eu hailgylchu. 

 Mae ailddefnyddio’n well nag ailgylchu neu waredu 
gan ei fod angen llai o ynni.

 Mae busnesau bach ar draws De Cymru’n cymryd 
camau rhagweithiol i annog defnyddwyr i 
ddefnyddio llai o blastigion [3]. 

 Mae myfyrwyr Prifysgol Caerdydd hefyd yn arwain y 
ffordd drwy ‘Ymgyrch Di-wellt’ [4]. 

Rydym yn galw ar Gyngor Caerdydd i wneud y canlynol:

 Dirwyn yr holl blastigau defnydd untro i ben, gan 
gynnwys cwpanau, caeadau, poteli plastig, 
cardfwrdd sydd wedi’u leinio â phlastig, a hynny ar 
gyfer yr holl blastigau defnydd untro yn holl eiddo 
Cyngor Caerdydd erbyn diwedd blwyddyn ariannol 
2018-19. 

  Sicrhau bod yr holl sefydliadau sy’n derbyn cyllid 
gan y Cyngor yn ymrwymo i arferion cynaliadwy a’u 
bod yn cael eu hannog i ddechrau’r broses raddol o 
beidio â defnyddio pob eitem blastig defnydd untro. 

 Annog pob busnes mae’r Cyngor yn gweithio gydag 
ef i hyrwyddo proses raddol o beidio â defnyddio 
cynnyrch tebyg yn eu hamgylcheddau busnes, trwy 
ddulliau caffael a rhwydweithiau eraill.

 Darparu cwpanau a llestri y gellir eu hail-ddefnyddio 
yn ôl yr angen a rhoi camau ar waith i lanhau'r 
eitemau hynny.  

 Cefnogi cynlluniau i gyflwyno’r ffynhonnau dŵr a 



safleoedd adlenwi.

 Ymchwilio i gynllun dychwelyd â blaendal ar gyfer 
Caerdydd. 

1. Geyer R, Jambeck JR, Law KL. Production, use, and fate of 
all Plastics ever made. Sci Adv. 2017;3(7).
2. “BBC to ban single-use plastics by 2020 after Blue Planet II”. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43051153
3. “Momentum builds in small businesses to curb plastic use”. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-42832201
4. “Students spearhead anti-plastic movement in Cardiff”.
http://www.jomec.co.uk/intercardiff/environment/students-
spearhead-anti-plastic-movement-in-cardiff

15  Cwestiynau Llafar 

Cwestiynau ar lafar i’r Arweinydd, Aelodau’r Cabinet; 
Cadeiryddion y Pwyllgor a/neu Aelodau enwebedig o’r 
Awdurdod Tân.

9.00 pm 90 mun

16  Materion Brys  10.30 pm 5 mun

Materion y Cyngor nas Gwrthwynebir  

17  Penodiadau Llywodraethwyr Ysgol yr Awdurdod Lleol 
(Tudalennau 485 - 490)

Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethiant a 
Gwasanaethau Cyfreithiol 

10.35 pm 5 mun

18  Aelodaeth y Pwyllgor  (Tudalennau 491 - 492)

Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethiant a 
Gwasanaethau Cyfreithiol.

19  Cwestiynau Ysgrifenedig 

Yn unol â Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, Rheol 17(f), caiff Cwestiynau 
Ysgrifenedig eu hystyried a’r ymateb ei gynnwys fel cofnod yng nghofnodion y 
cyfarfod.


