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Eitem ar 
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Agenda 

Pwnc Penderfyniad 

 

 

 

1   YMDDIHEURIADAU Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau. 

2   DATGAN CYSYLLTIAD Y Cynghorydd Graham Timms – Cysylltiad Personol – Eitem Rhif 7 ar y Rhaglen 
Y Cynghorydd Bobby Feeley – Cysylltiad Personol – Eitem Rhif 10 ar y Rhaglen 
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Cysylltiad Personol - Eitem Rhif 10 ar y Rhaglen. 

3   MATERION BRYS Ni chodwyd unrhyw fater brys. 

4   COFNODION PENDERFYNWYD derbyn a chadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Rhagfyr 
2019 fel cofnod cywir.  

5   COD YMARFER PRIFFYRDD PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn – 
 

(a)  derbyn yr adroddiad ac yn cadarnhau'r Cod Ymarfer newydd fel y gellir ei weithredu'n 
ffurfiol yn Sir Ddinbych, a 

 
(b) chadarnhau ei fod wedi darllen, deall a chymryd yr Asesiad o’r Effaith ar Les i ystyriaeth 

(Atodiad A o’r adroddiad) fel rhan o'i benderfyniad. 

6   CYNLLUN AILGARTREFU POBL 
DDIAMDDIFFYN O SYRIA 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn – 
 
(a) cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad 1 i’r 

adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau a 
 
(b)  bod y Cabinet yn cytuno i barhau i gefnogi’r setliad ffoaduriaid yn Sir Ddinbych drwy’r 

Cynllun Adsefydlu Byd-Eang yn ddibynnol ar delerau ac ariannu cynllun o’r fath unwaith 
y mae wedi ei gyhoeddi gan y Swyddfa Gartref. 

7   ARDAL GWELLA BUSNES (AGB) 
LLANGOLLEN 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn – 
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(a)  cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les 
(Atodiad 1 yr adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau; 

 
(b) nodi cynnwys y Cynllun Busnes AGB (Atodiad 2 i’r adroddiad) ac argymhelliad y 

swyddog nad oes unrhyw sail i roi feto o dan Ddeddfwriaeth AGB Cymru (2005) 
(Atodiad 3 i’r adroddiad) gan nad yw’n gwrthdaro ag unrhyw bolisïau lleol presennol nac 
yn gosod baich anghymesur ar fusnesau penodol yn yr ardal; 

 
(c) cytuno i gefnogi sefydlu’r AGB trwy bleidleisio 'o blaid' ym mhleidlais yr AGB mewn 

perthynas â phob un eiddo ardrethol cymwys sydd gan y Cyngor yn yr AGB, a 
 
(d) cytuno i roi awdurdod wedi’i ddirprwyo i’r Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a Pharth 

Cyhoeddus i fwrw pleidleisiau mewn perthynas â phob eiddo ardrethol cymwys sydd 
gan y Cyngor yn yr AGB. 

8   GOSOD RHENT TAI A 
CHYLLIDEBAU REFENIW TAI A 
CHYFALAF 2020/21 

PENDERFYNWYD – 
 
(a) mabwysiadu Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2020/21 (Atodiad 1 i’r adroddiad) a 

Chynllun Busnes y Stoc Dai (Atodiad 2 i’r adroddiad); a 
 
(b) cynyddu rhent anheddau'r Cyngor yn unol â Pholisi Llywodraeth Cymru ar gyfer Rhent 

Tai Cymdeithasol i rent wythnosol cyfartalog o £92.35 i’w weithredu o ddydd Llun 6 
Ebrill 2020. 

9   CYLLIDEB 2020/21 – CYNIGION 
TERFYNOL 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn – 
 

(a)  nodi effaith Setliad Drafft Llywodraeth Leol 2020/21; 
 
(b) cefnogi’r cynigion a amlinellir yn Atodiad 1 i’r adroddiad, ac y manylir arnynt yn Adran 4 
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yr adroddiad, ac yn eu hargymell i’r Cyngor llawn er mwyn llunio’r gyllideb yn derfynol ar 
gyfer 2020/21; 

 
(c) argymell i’r Cyngor y cynnydd cyfartalog arfaethedig o 4.3% yn Nhreth y Cyngor;   
 
(d) argymell i’r Cyngor fod awdurdod yn cael ei ddirprwyo i’r Pennaeth Cyllid ac Eiddo 

mewn ymgynghoriad â’r Aelod Arweiniol Cyllid i addasu’r defnydd o arian sydd wedi’i 
gynnwys yng nghynigion y gyllideb o hyd at £500k os oes yna symud rhwng ffigyrau’r 
setliad drafft a’r setliad terfynol er mwyn gallu gosod Treth y Cyngor yn amserol, a 

 
(e) cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiadau o Effaith ar Les a 

gyflwynwyd fel rhan o’r adroddiad hwn.  

10   ADRODDIAD CYLLID PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn – 
 

(a)  nodi’r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2019/20 a'r cynnydd yn ôl y strategaeth y cytunwyd 
arni ar gyfer y gyllideb;  

 
(b) cymeradwyo’r cynnig Cyfrif Refeniw Tai i adeiladu tai Passivhaus yn Fferm Lodge, 

Dinbych (fel y nodir yn Atodiadau 6,7 ac 8 i'r adroddiad; 
 
(c) cymeradwyo’r cynnig i adeiladu canolfan newydd ar gyfer ailgylchu deunyddiau 

gwastraff a bod £63k yn cael ei roi naill ochr yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig i dalu 
am y costau benthyca darbodus blynyddol (fel nodir yn Atodiadau 6 a 9 i’r adroddiad); 

 
(d) cymeradwyo’r cynigion i ddisodli'r llety is-safonol sy'n aneffeithiol yn amgylcheddol yn y 

Gerddi Botanegol, y Rhyl a bod £39k yn cael ei roi naill ochr yn y Cynllun Ariannol 
Tymor Canolig i dalu am y Costau Benthyca Darbodus blynyddol (fel nodir yn Atodiadau 
6 a 10 i'r adroddiad), a 
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(e) cymeradwyo i ddisodli £440k o’r dyraniad ariannol o £616k gyda’r gyllideb sylfaenol i 

helpu i sicrhau cynaliadwyedd y ddarpariaeth SC2 (fel nodir yn Adran 4 yr adroddiad). 

11   RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y 
CABINET 

PENDERFYNWYD nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet. 
 

 


