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Eitem ar 
yr 

Agenda 

Pwnc Penderfyniad 

 

 

 

1   YMDDIHEURIADAU Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau. 

2   DATGAN CYSYLLTIAD Y Cynghorydd Gill German - Cysylltiad Personol - Eitem 5 
Y Cynghorydd Rhys Thomas – Cysylltiad Personol – Eitem 5 a 7 

3   MATERION BRYS Ni chodwyd unrhyw fater brys. 

4   COFNODION PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Medi 2022 a’u cadarnhau 
fel cofnod cywir. 

5   CYNLLUNIAU AMDDIFFYN YR 
ARFORDIR CANOL Y RHYL A 
CHANOL PRESTATYN 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn: 
 

(a) cadarnhau ei fod wedi ystyried cynnwys yr Asesiadau o Effaith ar Les ar gyfer bob 
cynllun (sydd wedi’u hatodi fel Atodiad 3a ac Atodiad 3b yn yr adroddiad);  

 
(b) yn cefnogi’r cynnig i symud cynllun Amddiffyn Arfordir canol y Rhyl yn ei flaen i’r cam 

adeiladu, gan ddefnyddio’r model cyllid cymorth grant a nodir gan Lywodraeth Cymru ac 
yn cytuno i’r cynnig gael ei gyflwyno i’r Cyngor ar gyfer penderfyniad; 

 
(c) yn cefnogi’r cynnig i symud cynllun Amddiffyn Arfordir canol Prestatyn yn ei flaen i’r cam 

adeiladu, gan ddefnyddio’r model cyllid cymorth grant a nodir gan Lywodraeth Cymru ac 
yn cytuno i’r cynnig gael ei gyflwyno i’r Cyngor ar gyfer penderfyniad, ac 

 
(d) yn dirprwyo awdurdod i Fwrdd Prosiect Amddiffyn yr Arfordir gyflawni’r cynlluniau. 

6   ADOLYGU PENDERFYNIAD Y 
CABINET MEWN PERTHYNAS Â’R 
CYNLLUN PENDERFYNIADAU 
DIRPRWYEDIG ARFAETHEDIG AR 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn - 
 

(a)  cymeradwyo cyflwyno’r cynllun penderfyniadau dirprwyedig newydd ar gyfer caffael tir 
(rhydd-ddaliadol a lesddaliadol) at ddibenion dal a storio carbon a gwelliannau ecolegol 
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GYFER CAFFAEL TIR (RHYDD-
DDALIADOL A LESDDALIADOL) I 
DDIBENION DAL A STORIO 
CARBON A GWELLIANNAU 
ECOLEGOL 

fel y cynigir yn Atodiad 3 yr adroddiad, ac 
 
(b) yn cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiadau o Effaith ar Les, 

fel y manylir yn Atodiad 4 yr adroddiad, fel rhan o'i ystyriaethau. 

7   PROSIECT YSGOL PLAS 
BRONDYFFRYN - ADRODDIAD 
YMGYNGHORI FFURFIOL AR 
DREFNIADAETH YSGOL 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn - 
 
(a) nodi canfyddiadau’r ymgynghoriad ffurfiol i gynyddu’r capasiti o 116 i 220 yn Ysgol Plas 

Brondyffryn; 
 
(b)  cymeradwyo cyhoeddi hysbysiad statudol i Gyngor Sir Ddinbych gynyddu’r capasiti o 

116 i 220 yn Ysgol Plas Brondyffryn o 28 Ebrill 2025 ymlaen.  Bydd gweithredu’r cynnig 
yn amodol ar gytuno ar safle, derbyn caniatâd cynllunio, p’un a fydd cyllid ar gael a p’un 
a fydd yr adeilad newydd yn barod, ac 

 
(c) yn cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiadau o Effaith ar Les, 

fel y manylir yn Atodiad 1 yr adroddiad, fel rhan o'i ystyriaethau. 

8   SYSTEM GWRESOGI ARDAL 
BETWS GWERFIL GOCH 

PENDERFYNIAD - bod y Cabinet yn nodi’r wybodaeth ddiweddaraf am y gweithgaredd 
ymgysylltu ac yn cymeradwyo penodi’r contractwr Kensa i fynd ati gyda cham dylunio’r 
prosiect.  [Bydd y cam hwn yn y prosiect yn cymryd 12-16 wythnos.] 

9   ADRODDIAD BLYNYDDOL 
RHEOLI’R TRYSORLYS 2021/22 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn - 
 

(a)  nodi perfformiad swyddogaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor yn ystod 2021/22 a’i 
chydymffurfiaeth â’r Dangosyddion Darbodus gofynnol, fel yr adroddwyd yn Adroddiad 
Rheoli Trysorlys Blynyddol 2021/22 (Atodiad 1 yr adroddiad), ac 
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(b)  yn cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les 
(Atodiad 2 yr adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau. 

10   ADRODDIAD CYLLID PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn - 
 

(a)  nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2022/23 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y 
cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb; ac 

 
(b)  yn cymeradwyo’r cynlluniau i wario grant cyfalaf Ysgolion (£1.799 miliwn) i wella awyru, 

cefnogi datgarboneiddio a lleihau’r ôl-groniad o waith cynnal a chadw mewn ysgolion, 
fel y nodir yn adran 6.9 ac Atodiad 5 yr adroddiad. 

11   RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y 
CABINET 

PENDERFYNWYD nodi rhaglen gwaith i'r dyfodol y Cabinet. 

 


