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1   YMDDIHEURIADAU Y Cynghorydd Tony Thomas 

2   DATGANIADAU O FUDDIANT Bu datganiad o fuddiant gan y Cynghorwyr Meirick Davies, Peter Scott, Glenn Swingler a Mark 
Young mewn perthynas ag eitem 5 ar y rhaglen – Cynigion Band B Rhaglen Ysgolion yr 21ain 
ganrif. 
 
Datganodd y Cynghorwyr Huw Hilditch-Roberts a Bobby Feeley gysylltiad personol ag eitem 8 
ar y rhaglen (Gweithredu Model Darparu Amgen ar gyfer amrywiol 
weithgareddau/swyddogaethau cysylltiedig â hamdden: prydles eiddo. 

3   MATERION BRYS Ni chodwyd unrhyw fater brys. 

4   COFNODION PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Tachwedd 2019 a’u 
cadarnhau fel cofnod cywir. 

5   RHAGLEN YSGOLION YR 21AIN 
GANRIF - CYNIGION BAND B 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn – 
 

 (a)  Cymeradwyo’r Rhaglen Amlinellol Strategol (Atodiad 1 yr adroddiad) ar gyfer ei 
gyflwyno i Lywodraeth Cymru, a 

 
 (b) chadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad 3 

yr adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau. 

6   CYNIGION I DDIWYGIO CYLCH 
GORCHWYL AR GYFER Y GRŴP 
CYNLLUNIO STRATEGOL 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo Cylch Gorchwyl diwygiedig y Grŵp 
Cynllunio Strategol (Atodiad 1 yr adroddiad). 
 

7   POLISÏAU CYFLOGAETH PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn – 
 

 (a)  cymeradwyo’r polisïau cyflogaeth fel y nodwyd yn yr adroddiad ar gyfer mabwysiadu, a 
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 (b) chadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les 

(atodiad i’r adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau. 

8   GWEITHREDU MODEL DARPARU 
AMGEN AR GYFER AMRYWIOL 
WEITHGAREDDAU/ 
SWYDDOGAETHAU HAMDDEN: 
PRYDLESU EIDDO 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn – 
 

 (a)  rhoi cymeradwyaeth i ganiatáu prydlesi 10 mlynedd i Hamdden Sir Ddinbych Cyf ar 
gyfer pob un o’r safleoedd am rent rhad. Bydd y prydlesi wedi’u seilio ar brydlesi safonol 
(Atodiad 3 yr adroddiad).  Bydd addasiadau penodol i’r safle yn cael eu cynnwys ym 
mhob un o'r prydlesi hyn er mwyn ymgorffori: cytundebau rhannu defnyddwyr 
blynyddol, rhwymedigaethau cyllidwyr grant, gofynion y Comisiwn Elusennau, cyngor 
gan gynghorwyr treth CSDd, meddiannaeth trydydd parti, yn ogystal ag unrhyw 
drefniadau safle lleoledig; gan roi awdurdod dirprwyedig i’r Pennaeth Cyllid a 
Gwasanaethau Eiddo gytuno, mewn ymgynghoriad â’r Aelod Arweiniol Cyllid ac 
Effeithlonrwydd a Phennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, ac 

 
 (b) chadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les 

(Atodiad 4 yr adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau. 

9   ADRODDIAD CYLLID PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn – 
 

 (a)  nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2019/20 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y 
cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb, ac yn  

 
 (b) cymeradwyo Sylfaen y Dreth Gyngor i osod cyllideb 2020/21 fel y manylir yn Atodiad 6 

yr adroddiad. 

10   RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL Y 
CABINET 

PENDERFYNWYD nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet. 
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11   CYNLLUN AMDDIFFYN ARFORDIR 
DWYRAIN Y RHYL 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn – 
 

 (a)  awdurdodi’r amrywiad i’r contract cyn adeiladu, yn seiliedig ar werth contract diwygiedig 
fel y nodir o fewn yr adroddiad, a 

 
 (b) chadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les 

(Atodiad 1 yr adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau. 

12   CYTUNDEB TRWYDDEDU 
MICROSOFT ENTERPRISE 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn – 
 
 (a) cytuno’n ôl-weithredol i ddyrannu'r broses caffael ar gyfer Trwyddedau Microsoft drwy 

Fframwaith Masnachol Crown, a elwir yn RM 3733 ac i ddyfarnu’r contract i Ddarparwr 
Datrys Trwyddedu (fel y manylir o fewn yr adroddiad a rannwyd yn y cyfarfod) er mwyn 
gosod archeb trwyddedu gyda Microsoft, a 

 
 (c) chadarnhau bod yn rhaid gweithredu’r penderfyniad ar unwaith yn unol â pharagraff 

7.25 yng nghyfansoddiad y Cyngor.  

 


