
GWYS Y CYNGOR DYDD IAU, 14 CHWEFROR 2019

COUNCIL SUMMONS THURSDAY, 14 FEBRUARY 2019, 

Fe’ch gwysir i fynychu cyfarfod ARBENNIG CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD, a 
gynhelir yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, 
Caerdydd, CF10 3ND ar Dydd Iau, 14 Chwefror 2019 am 5.30 pm i drafod y materion a 
nodir yn yr agenda atodedig.

Davina Fiore
Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol

Neuadd y Sir 
Caerdydd 
CF10 4UW

 8 Chwefror 2019

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


Eitem Tua 
Amser

Max 
Amser 

1  Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldebau.

5.30 pm 5 mun

2  Datgan Buddiannau 

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

3  Hysbysiad Cynnig 

I ystyried y Hysbysiad Cynnig canlynol a gyflwynwyd yn ôl 
Rheol 4 (b) a (c) Gweithdrefn Cyfarfod y Cyngor ar 4 
Chwefror 2019. 

Cynigiwyd gan: Y Cynghorydd Joel Williams 
 
Eiliwyd gan: Y Cynghorydd Thomas Parkhill

Mae Bws Caerdydd yn is-gorff y mae Cyngor Caerdydd yn 
berchen arno ac felly Trethdalwyr Caerdydd sy’n berchen 
arno ac fel Cyngor mae dyletswydd arnom i sicrhau bod 
Bwrdd Bws Caerdydd â’r sgiliau sydd eu hangen i ddelio 
gyda heriau busnes yn y presennol ac yn y dyfodol.

Ar hyn o bryd mae Bwrdd Bws Caerdydd yn cynnwys 11 
Cyfarwyddwr ac mae hefyd Ysgrifennydd Cwmni; mae 
pump ohonynt yn Gynghorwyr Sirol Anweithredol sydd 
wedi’u penodi gan y Cyngor Llawn.

Ym mis Tachwedd 2018 cytunodd y Cyngor Llawn yn 
ffurfiol i newid nifer y Cynghorwyr Sirol o saith i bump i 
alluogi penodi dau unigolyn annibynnol ar sail eu sgiliau a 
phrofiad proffesiynol ym meysydd fel rheoli ariannol a 
chyffredinol; llywodraethu corfforaethol; a pholisi a/neu 
reoli trafnidiaeth. 

Er mwyn sicrhau bod gan Fws Caerdydd yr hyn sydd ei 
angen i ddelio gyda heriau busnes yn y presennol a’r 
dyfodol mae’r Cyngor yn cynnig y canlynol yn ffurfiol:

 Cynigir lleihau nifer y Cynghorwyr sy’n cael eu 
penodi’n Gyfarwyddwyr Anweithredol o bump i un er 
mwyn penodi pedwar Cyfarwyddwr Anweithredol 
Annibynnol ychwanegol nad ydynt yn Aelodau 
Etholedig y Cyngor nac yn cyflogeion i’r Cyngor na’r 
Cwmni.

5.35 pm 30 mun



Yn unol ag arfer da o ran llywodraethu corfforaethol, 
byddai’r cynnig i benodi pedwar Cyfarwyddwr Anweithredol 
Annibynnol ychwanegol yn ategu arbenigedd aelodau’r 
Bwrdd, gan greu herio deongliadol a dwyn rheolwyr i gyfrif.

 Cynigir felly fod y Cyngor, fel y rhan ddeiliad, yn 
ysgrifennu’n ffurfiol i’r Cwmni gan roi gwybod iddo am 
y newidiadau arfaethedig i’r Erthyglau, y gall y Cwmni 
eu hystyried yn ffurfiol wedyn yn unol â phroses wneud 
penderfyniadau’r Cwmni. 
Fel yr unig ran ddeiliad, gall y Cyngor ofyn bod newid 
o’r fath yn cael ei wneud i’r Erthyglau.

Ni fyddai’r ddarpariaeth hon yn rhwystro gallu unrhyw 
Gyngor yn y dyfodol rhag penodi hyd at saith Cynghorydd 
fel Cyfarwyddwyr Anweithredol pe bai am wneud hynny. 
Rhaid i’r flaenoriaeth ar yr adeg hon fod ar benodi 
Cyfarwyddwyr Anweithredol ar sail eu sgiliau a phrofiad 
proffesiynol yn unig ond teimlir y dylai fod un Cynghorydd 
Sirol o hyd.

4  Materion Brys 

I dderbyn unrhyw fusnes brys yn ôl 4(d)(iv) gweithdrefn 
Cyfarfod y Cyngor. 

6.05 pm


