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1   YMDDIHEURIADAU Dominic Oakes (Is-gadeirydd) a'r Cynghorydd Rachel Flynn 

2   DATGANIADAU O FUDDIANT Datganodd y Cynghorydd Ellie Chard gysylltiad personol fel Llywodraethwr Ysgol Tir 
Morfa 

3   MATERION BRYS FEL Y'U 
CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD 

Ni chodwyd unrhyw fater brys. 

4   COFNODION Y CYFARFOD 
DIWETHAF 

Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws.  Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol. 
 
PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod CYSAG a 
gynhaliwyd 5 Chwefror 2020 fel cofnod cywir.  

5   ADRODDIAD BLYNYDDOL 
DRAFFT CYSAG 2019/20 

Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws.  Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol. 
 
PENDERFYNWYD – 

 
(a)  cymeradwyo Adroddiad Blynyddol CYSAG Sir Ddinbych 2019 – 2020 fel cofnod 

cywir o waith CYSAG, a 
 
(b)  gwneud cais i’r Awdurdod Addysg Lleol drefnu cyfieithiad, argraffiad a 

dosbarthiad o’r adroddiad i bob ysgol a choleg yn Sir Ddinbych a derbynyddion 
eraill, fel sy’n ofynnol gan y gyfraith ac fel y nodwyd yn yr adroddiad. 

6   DADANSODDIAD O 
ADRODDIADAU AROLYGU 

Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws.  Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol. 
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PENDERFYNWYD – 
 

(a)  bod yr adroddiad yn cael ei dderbyn a’i nodi; 
 
(b)  bod llythyr yn cael ei anfon i bob ysgol i roi gwybod iddyn nhw bod Adroddiad 

o’u Harolwg  wedi ei ystyried, gan eu llongyfarch am yr elfennau da a nodwyd, 
ac i’w hatgoffa bod yr Ymgynghorydd Addysg Grefyddol a’r Swyddogion Gwella 
Ysgolion ar gael i gynorthwyo gydag unrhyw faes sydd angen ei ddatblygu neu 
unrhyw fater allweddol sydd angen mynd i’r afael ag ef, a 

 
(c)  bod yr Awdurdod Lleol yn cael cais i ddosbarthu’r llythyrau uchod. 

7   CWRICWLWM CYMRU 2022 Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws.  Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol. 
 
PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chofnodi’r diweddariad ar lafar gan yr 
Ymgynghorydd AG. 

8   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF Roedd dyddiadau’r cyfarfodydd CYSAG yn 2021 wedi’u cadarnhau fel a ganlyn -  
2 Chwefror (dydd Mawrth), 24 Mehefin (dydd Iau) a 20 Hydref (dydd Mercher). 

 


