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1   YMDDIHEURIADAU Y Cynghorydd Barbara Smith 

2   DATGAN  CYSYLLTIAD Ni chafodd unrhyw gysylltiad personol na rhagfarnol ei ddatgan. 

3   MATERION BRYS Ni chafwyd unrhyw fater brys.  

4   COFNODION PENDERFYNWYD y dylid cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Tachwedd 
2014 fel cofnod cywir ac y dylai’r Arweinydd eu llofnodi. 

5   YMGYNGHORIAD- YSGOL ESGOB 
MORGAN 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo cyhoeddi hysbysiad statudol ar gyfer y 
cynigion canlynol - 
 

 Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn cau Ysgol Esgob Morgan ar 31 Awst 2015; a 
 

 Bydd Esgobaeth Anglicanaidd Llanelwy yn agor Ysgol Ffydd Anglicanaidd newydd a 
Reolir yn Wirfoddol i wasanaethu cymunedau Llanelwy a'r ardaloedd cyfagos ar 1 Medi 
2015 ar safle Ysgol Esgob Morgan. 

6   CYNLLUN TRWYDDEDU 
YCHWANEGOL AR GYFER TAI 
AMLFEDDIANNAETH 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn - 
 

(a)  cymeradwyo ail-ddynodi cynllun trwyddedu ychwanegol ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth 
yn y Rhyl am 5 mlynedd arall fel y nodir yn Atodiad 1; 

 
(b)  cymeradwyo’r Amodau i'w gosod fel rhan o Gynllun Trwyddedu "Ychwanegol” a 

“Gorfodol" fel y nodir yn Atodiad 2; 
 
(c) cymeradwyo’r Ffioedd i'w gosod fel rhan o Gynllun Trwyddedu "Ychwanegol” a 

“Gorfodol" fel y nodir yn Atodiad 3; 
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(d) cefnogi’r syniad na ddylai’r dyddiad gweithredu fod yn hwyrach nag 1 Ebrill 2015 sy’n 
cydymffurfio â’r isafswm cyfnod statudol o 3 mis rhwng dynodiad cymeradwy a 
gweithredu. 

7   AMRYWIO CYTUNDEBAU 
TENANTIAETH TAI CYNGOR 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn mabwysiadu'r fersiwn derfynol ddiwygiedig o’r Cytundeb 
Tenantiaeth Tai Cyngor gyda Rhybudd Terfynol o Amrywio fel y nodwyd yn yr adroddiad. 

8   DADELFENNU NEWIDIADAU 
GWASANAETH AR GYFER 
TENANTIAID Y CYNGOR 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cytuno ar yr egwyddorion allweddol a fydd yn penderfynu 
sut y bydd taliadau gwasanaeth yn cael eu cyfrifo a'u gweithredu o renti o fis Ebrill 2015 
ymlaen fel y nodwyd yn yr adroddiad, yn benodol i - 

 

 fabwysiadu polisi Codi Tâl Amrywiol ar gyfer dosraniad ac adennill i bob Tenant sy’n 
derbyn gwasanaethau, a 

 

 bod rhenti unigol yn cael eu lleihau yn y flwyddyn gyntaf gan gyfanswm y 
gwasanaethau y gellir codi tâl amdanynt y mae tenantiaid yn eu derbyn. 

 
 bod y Cabinet yn nodi y bydd papur arall yn cael ei ystyried ar y taliadau terfynol fel 

rhan o broses bennu rhent tai cyngor blynyddol y cyngor ym mis Chwefror 2015. 
 

9   ADRODDIAD Y CYNLLUN Y 
CYNLLUN CORFFORAETHOL 
(CHWARTER 2 2014 – 15) 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn nodi'r cynnydd a wnaed o ran cyflawni'r Cynllun 
Corfforaethol. 
 

10   ADRODDIAD CYLLID PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn - 
 
(a)  nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2014/15 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y 

cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb; 
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(b) cymeradwyo trosglwyddo £20,000 i Gronfa Gwasanaeth y Crwner; a 
 
(c) bod y Cyngor yn ysgrifennu at holl Aelodau'r Cynulliad yng ngogledd Cymru i ofyn am 

eu barn am y gostyngiad yn y cyllid a roddir i briffyrdd Sir Ddinbych a’r cyllid a 
ddyrannwyd ar gyfer y gwelliannau i’r M4. 

11   RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y 
CABINET 

PENDERFYNWYD nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet. 
 

12   DYFODOL GWASANAETHAU 
GOFAL CYMDEITHASOL MEWNOL 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cytuno i - 
 

(a)  yn unol â'r fframwaith statudol priodol, ymgynghori â phob defnyddiwr gwasanaeth 
unigol a'u teulu o ran y cynigion y cyfeirir atynt yn yr adroddiad i gynnwys asesiad o'u 
hanghenion ac argaeledd darpariaeth arall addas i ddiwallu'r anghenion hynny; 

 
(b)  cynnal ymarfer ymgynghori cyhoeddus ehangach ar foderneiddio gwasanaethau 

cymdeithasol yn y dyfodol; 
 
(c) cyflwyno adroddiad/adroddiadau ar ganlyniadau'r ymgynghoriadau y cyfeirir atynt yn (a) 

a (b) uchod i'r Grŵp Tasg a Gorffen cyn iddynt gael eu cyflwyno i'r Cabinet gydag 
arfarniad opsiynau ar gyfer pob un o'r gwasanaethau; a 

 
(d) bod y Cabinet yn cadarnhau na fydd unrhyw ddefnyddiwr gwasanaeth unigol yn cael ei 

symud oni bai bod darpariaeth arall addas yn cael ei nodi. 

13   MORFA LODGE, FFORDD 
ABERGELE, RHUDDLAN A'R TIR YN 
FFORDD ABERGELE, RHUDDLAN 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo datgan Morfa Lodge Farm, a thir yn Ffordd 
Abergele (ag ymyl coch ar Atodiad A ynghlwm wrth yr adroddiad) fel tir dros ben a 
chymeradwyo cael gwared ar y fferm ar y farchnad agored trwy arwerthiant. 
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