
 

CABINET CYNGOR GWYNEDD 

 
Adroddiad i gyfarfod Cabinet Cyngor Gwynedd 

 
 

1. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 

1.1. Cymeradwyaeth y Cabinet i ymgorffori’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn 
ein Polisi Caffael Cynaladwy. 
 

1.2. Cymeradwyo ymgyrch i geisio gwahardd pryniant a defnydd o blastig untro. 
 

2. Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD 
 

Polisi a Chanllaw Caffael Cynaladwy 
 

2.1   Rydym wedi ymgorffori’r 7 nod lles i’r polisi a chanllaw caffael cynaladwy 
gan amlygu’r perthnasedd i’r penderfyniadau prynu sydd angen ystyriaeth. 
Mae defnydd o blastig yn un o’r ystyriaethau yma. Mae ein rhestrau gwirio 
yn annog ein prynwyr i ystyried yr effaith gymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol wrth gaffael.   
 

2.2   Mae’r ddeddf llesiant eisoes mewn grym. Bydd ymgorffori’r disgwyliadau 
hyn gyda’r Polisi Caffael Cynaladwy yn helpu prynwyr y Cyngor gwrdd â’r 
ddeddfwriaeth yn ogystal â gallu adrodd ar ein cynnydd fel sefydliad. 
 

2.3  Mae’r gadwyn cyflenwi yn rhan bwysig o’r gallu i gwrdd â’r her, mae’n 
bwysig bod ein gweledigaeth yn eglur a bod hyn yn rhan o’n trefniadau 
cytundebu. 

 

Gwahardd plastig untro 

2.4    Yn dilyn cynnig o rybudd o gyfarfod Cyngor llawn yr 8fed o Fawrth 2018 
cynhaliwyd ymchwiliad i ddefnydd o blastig untro y Cyngor. 

Dyddiad y cyfarfod: 23 Gorffennaf 2019 

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Nia Jeffreys 

Swyddog Cyswllt: Geraint Owen 

Rhif Ffôn Cyswllt: 01286 679 335 

Teitl yr Eitem: Polisi Caffael Cynaladwy Ac Ymgyrch i Wahardd 
Defnydd o Blastig untro 

 



 
2.5   Un o ganfyddiadau’r ymchwiliad oedd bod plastig yn annatod i rai nwyddau 

ac mae’n anodd peidio defnyddio plastig mewn rhai achosion. Serch hyn, 
mae yna gyfleoedd i leihau defnydd o blastig a gwahardd defnydd o blastig 
untro.   
 

2.6 Er enghraifft, wrth adolygu ein cytundeb bwyd gweler bod yna gyfle i 
leihau defnydd o blastig untro. Roedd rhai o’r datrysiadau yn cynnwys ail 
ddefnyddio bocsys cludo, peidio pecynnu ffrwythau a rhai llysiau mewn 
bagiau plastig a newid trefniadau rhannu llefrith i blant mewn ysgolion. 
Mae’r Ysgolion wedi treialu rhannu llefrith i gwpanau yn hytrach a phrynu 
poteli bach unigol. 
 

2.7   Gall newidiadau pellach yn sgil y penderfyniad gael effaith ar 
wasanaethau’r Cyngor, awyrgylch gwaith ein gweithlu, ein cadwyn cyflenwi 
yn ogystal â chymunedau a thrigolion Gwynedd mewn wahanol ffyrdd e.e. 
lleihau y dewis o gynnyrch yr ydym yn ei ddarparu/werthu. Bydd angen felly, 
i wasanaethau ystyried effaith y newid hwn ar y ffordd maent yn darparu 
gwasnaethau. 

 

3. CYFLWYNIAD AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL 

 

Gofynnir am benderfyniad i: 
 

3.1 fabwysiadu’r addasiadau i’r Polisi a Chanllaw Caffael Cynaladwy er mwyn 
annog ein gwasanaethau ystyried materion amgylcheddol, cymdeithasol, 
ac economaidd wrth brynu nwyddau a gwasanaethau yn unol â 
disgwyliadau’r Ddeddf Llesiant. 
 

3.2 sy’n cefnogi sefydlu Grŵp Tasg traws adrannol i adnabod, cydlynu a 
gweithredu ar ddatrysiadau pellach i leihau defnydd o blastig untro. Hynny 
i gynnwys adnabod ffyrdd i fesur effaith ymdrechion y Cyngor yn y maes 
ac i adrodd yn ôl i’r Cabinet ar ganlyniadau’r gwaith.  
 

3.3 awdurdodi adolygiad o’n cytundebau a’n fframweithiau corfforaethol er 
mwyn cynnwys amodau neu’r angen am leihad mewn defnydd o blastig ar 
ein cyflenwyr a’r gadwyn cyflenwi pellach. 

 

4. CAMAU NESAF AC AMSERLEN 
 
4.1  Ar sail y caiff y Polisi Caffael Cynaladwy ei fabwysiadu bydd y gofynion 

ychwanegol yn cael eu rhaeadru a’u gweithredu ar draws holl 
wasanaethau’r Cyngor yn syth.  
 

4.2  Grwp Tasg i ddechrau ar ei waith ym mis Medi, 2019 gyda’r gofyn i 
gyflwyno rhestr o argymhellion cyn diwedd y flwyddyn ariannol bresennol. 
 



 
4.3 Rheolwr Caffael i arwain swyddogion y timau categori ar yr adolygiad o 

gynnwys safonol ein cytundebau i’r dyfodol gyda’r gwaith hwnnw i ddechrau 
rhagblaen.  

 
 

5. UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y 
PENDERFYNIAD 
 

5.1. Barn y Swyddogion Statudol:  

 
i. Y Swyddog Monitro:  

 
Rwy’n cefnogi’r addasiadau i’r Polisi yn benodol gan eu bod yn cyfarch deddfwriaeth ag 
arwyddocâd uniongyrchol i’w amcanion. 
 
 
 

 
ii. Y Pennaeth Cyllid:  

 
Tra gall fod ymhlygiadau ariannol ymylol o weithredu’r Polisi Caffael Cynaliadwy 
ar draws holl wasanaethau’r Cyngor a gwahardd pryniant o blastig un tro, credaf 
medr adrannau’r Cyngor ddygymod gyda’r disgwyliadau o fewn eu hadnoddau 
cyfredol. 

 
 

Atodiadau 

 

1. Polisi a Chanllaw Caffael Cynaladwy 


