CYNGOR SIR Y FFLINT
18 MEHEFIN 2019
Cofnodion cyfarfod Cyngor Sir y Fflint Cyngor Sir y Fflint a gynhaliwyd yn Siambr
y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA Dydd Mawrth, 18 Mehefin 2019
YN BRESENNOL: Cynghorydd Marion Bateman (Cadeirydd)
Cynghorwyr: Mike Allport, Bernie Attridge, Janet Axworthy, Glyn Banks,
Haydn Bateman, Sean Bibby, Chris Bithell, Sian Braun,
Helen Brown,
Derek Butler, Clive Carver, Geoff Collett, Bob Connah, David Cox, Paul
Cunningham,
Jean Davies,
Rob Davies,
Ron Davies,
Chris Dolphin,
Rosetta Dolphin, Ian Dunbar, Andy Dunbobbin, Mared Eastwood, Carol Ellis,
David Evans, Veronica Gay, George Hardcastle, David Healey, Gladys Healey,
Patrick Heesom, Cindy Hinds, Andrew Holgate, Dave Hughes, Kevin Hughes,
Ray Hughes, Joe Johnson, Paul Johnson, Christine Jones, Richard Jones,
Colin Legg, Brian Lloyd, Richard Lloyd, Dave Mackie, Hilary McGuill, Billy Mullin,
Ted Palmer, Mike Peers, Michelle Perfect, Vicky Perfect, Neville Phillips, Mike
Reece, Ian Roberts, Tony Sharps, Aaron Shotton, Paul Shotton, Ralph Small, Ian
Smith, Carolyn Thomas, Owen Thomas, Martin White, Andy Williams, David
Wisinger ac Arnold Woolley
YMDDIHEURIADAU:
Cynghorwyr: Adele Davies-Cooke, Dennis Hutchinson,
Rita Johnson, Tudor Jones, Mike Lowe, a David Williams

Tudor

Jones

HEFYD YN BRESENNOL:
Prif Weithredwr; Prif Swyddog (Llywodraethu); Prif Swyddog (Tai ac Asedau); Prif
Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd a’r Economi); Prif Swyddog (Gwasanaethau
Cymdeithasol); Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid); Prif Swyddog (Strydwedd a
Chludiant); Rheolwr Cyllid Corfforaethol; Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd;
Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol, Swyddogion
Gwasanaethau Democrataidd; a’r Cynghorydd y Parchedig Hainsworth i offrymu’r
weddi.
Cyn dechrau’r cyfarfod ymddiheurodd y Cynghorydd Tony Sharps am fod
yn absennol o’r ddau gyfarfod diwethaf o’r Cyngor oherwydd ei iechyd ef a’i
wraig. Manteisiodd ar y cyfle i longyfarch y Cynghorydd Ian Roberts ar gael ei
benodi’n Arweinydd y Cyngor, a diolchodd i’r Cynghorydd Paul Cunningham am
ei gyfnod fel
Cadeirydd y Cyngor. Hefyd estynnodd longyfarchiadau i’r
Cynghorydd Marion Bateman ar gael ei phenodi’n Gadeirydd newydd y Cyngor.
13.

COFNODION
Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 19 Chwefror, 28 Chwefror,
9 Ebrill a 7 Mai 2019.
Materion yn codi
7 Mai 2019, tudalen 38, eitem 8, cyfeiriodd y Cynghorydd Clive Carver at
benodiad i’r Cabinet gan Arweinydd y Cyngor a dywedodd fod hyn wedi’i eilio gan

y Cynghorydd Sean Bibby cyn bwrw pleidlais. Dywedodd fod hyn yn anarferol ac
nad oedd cofnod o’r bleidlais, a’i fod yn newid yn y cyfansoddiad.
Cydnabu Prif Swyddog (Llywodraethu) y pwynt a wnaed a dywedodd fod
yr Arweinydd wedi rhoi gwybod i’r Cyngor am y Cynghorwyr a ddewiswyd i
wasanaethu ar y Cabinet ac eglurodd fod y bleidlais wedi’i chymryd yn y cyfarfod
i nodi’r Cynghorwyr a ddewiswyd. Cytunodd y gallai’r penderfyniad fod wedi cael
ei dderbyn gan y Cyngor a dywedodd yn y dyfodol y byddai’r eitem hon yn cael ei
derbyn heb gymryd pleidlais.
PENDERFYNWYD:
Fod y cofnodion yn cael eu cymeradwyo a’u llofnodi gan y Cadeirydd fel cofnod
cywir.
14.

DATGAN CYSYLLTIAD
Nododd y Prif Swyddog y byddai datganiad personol yn cael ei gofnodi ar
ran yr holl Aelodau’n bresennol o safbwynt eitem 12 ar y Rhaglen, Rhestr
Taliadau Cydnabyddiaeth ar gyfer 2019/20.
Bu i’r Cynghorydd Chris Bithell ddatgan cysylltiad ag eitem 9 ar y rhaglen,
Rhybudd o Gynnig – Codi Ymwybyddiaeth o Drais yn erbyn Merched a Chamdrin yn y Cartref, gan ei fod yn ymddiriedolwr ac yn aelod o fwrdd yr Uned Camdrin yn y Cartref a Diogelwch.

15.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD
Roedd copi o Gyhoeddiadau'r Cadeirydd wedi ei ddosbarthu i bob aelod
cyn y cyfarfod. Dywedodd y Cadeirydd ei bod hi a’i chonsort, y Cynghorydd
Haydn Bateman, wedi bod yn falch iawn o gynrychioli’r Awdurdod yn y gwahanol
ddigwyddiadau a gynhaliwyd yn ystod y mis diwethaf.
Cyfeiriodd y Cynghorydd Ian Roberts at y tywydd gwael diweddar a thalodd
deyrnged i staff a fu’n gweithio’n galed i gynnal y ddarpariaeth gwasanaeth drwy’r
cyfnod, gan ddyfynnu staff Gwasanaethau Cymdeithasol, gweithredwyr
Strydwedd, canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu, fel enghreifftiau, a gwnaeth gais i
ddiolch ar ran y Cyngor i bob tîm oedd wedi helpu cymunedau i ymdopi â’r
amodau heriol.
Hefyd talodd y Cynghorydd Carolyn Thomas a’r Cynghorydd Christine
Jones deyrnged i staff a fu’n gweithio ddydd a nos mewn tywydd anodd ac
anarferol i gynnal gwasanaethau a chynnig cymorth a chefnogaeth uniongyrchol i
drigolion Sir y Fflint.
Awgrymodd y Cynghorydd Paul Shotton eu bod yn rhoi gwybod i’r
cyfryngau lleol am waith y Cyngor yn ystod y tywydd gwael diweddar i dynnu sylw
at y gwasanaethau a ddarparwyd gan yr Awdurdod. Cytunodd y Prif Weithredwr y
byddai datganiad yn cael ei ddarparu i’r wasg a fyddai’n cynnwys yn sylwadau
cadarnhaol a wnaed gan Aelodau.

Hefyd talwyd teyrnged gan y Cynghorydd Neville Phillips i’r Swyddog
Etholiadau a’i dîm am gynnal yr Etholiadau Ewropeaidd ar 26 Mai 2019, a
dywedodd eu bod wedi’u trefnu’n dda gyda chynnydd rhagorol. Diolchodd hefyd
ar ran y Cynghorydd Tudor Jones fel asiant etholiadol.
16.

DEISEBAU
Cyflwynodd y Cynghorydd Sian Braun ddeiseb gan drigolion Abbey Drive,
Gronant, i gyflwyno cyfyngiad cyflymder o 20 milltir yr awr ar hyd Abbey Drive,
Gronant, mor fuan â phosibl i leihau peryglon traffig i drigolion a defnyddwyr
ffordd bregus.
Eglurodd Prif Swyddog (Llywodraethu) y broses ar gyfer delio â deisebau,
a dywedodd, ar ddiwedd y flwyddyn fwrdeistrefol y byddai adroddiad yn cael ei
ddarparu i’r Cyngor i egluro’r camau ar gyfer pob deiseb a dderbyniwyd yn ystod
y flwyddyn.

17.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD
Ni dderbyniwyd cwestiynau.

18.

CWESTIYNAU
Ni dderbyniwyd cwestiynau.

19.

CWESTIYNAU GAN AELODAU AM GOFNODION PWYLLGORAU
Ni dderbyniwyd cwestiynau.

20.

RHYBUDD O GYNNIG
Derbyniwyd tri Rhybudd o Gynnig:
(i)

Cyfyngu ar Gynnydd yn Nhreth y Cyngor - Cynghorwyr Bernie Attridge,
Carol Ellis, Helen Brown a George Hardcastle

‘Galwn ar Gyngor Sir y Fflint i roi mandad clir i’r Cabinet a’r uwch dîm
rheoli fod Treth y Cyngor yn cael ei gapio ar 4.5% ar gyfer y broses gosod
cyllideb nesaf.
Galwn am hyn yn sgil y sylwadau a wnaed gan nifer o drigolion yn Sir y
Fflint fod y cynnydd o 8.75% a osodwyd ar gyfer 2019/20 yn achosi caledi a thlodi
o fewn ein Sir.’
Wrth siarad o blaid y Cynnig, dywedodd y Cynghorydd Helen Brown fod y
cynnydd o 8.75% yn Nhreth y Cyngor eleni yn ormod i nifer o drigolion yn Sir y
Fflint a bod pobl yn flin ynghylch y cynnydd. Dywedodd nad oedd cyflogau wedi
codi ar yr un raddfa â hyn a chyfeiriodd at y cynnydd mewn costau byw

beunyddiol ar gyfer tanwydd, gwasanaethau, bwyd a dillad. Hefyd cyfeiriodd at y
cynnydd posibl mewn costau ar gyfer cludiant ysgol, a’r bwriad i roi’r gorau i
drwyddedau teledu am ddim i bobl dros 75 oed. Hefyd dywedodd y Cynghorydd
Brown fod cynnydd mewn tlodi pant a’i bod yn annheg roi mwy o bwysau ar
dalwyr treth y cyngor Sir y Fflint i gau’r bwlch ariannol ar gyfer yr Awdurdod.
Gofynnodd i Aelodau gefnogi’r Cynnig ar ran trigolion Sir y Fflint.
Cynigiwyd y cynnig gan y Cynghorydd Helen Brown a chafodd ei eilio gan
y Cynghorydd Carol Ellis.
Wrth siarad o blaid y Cynnig, dywedodd y Cynghorydd Carol Ellis fod angen i
Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru roi arian digonol i awdurdodau lleol. Dywedodd
nad oedd y fformwla ariannol yn “addas i’r pwrpas” a dyfynnodd enghraifft, sef nad oedd
yr Awdurdod yn derbyn arian ar gyfer cost sylweddol lleoliadau y tu allan i’r sir. Aeth
ymlaen gan ddweud nad oedd y Fformwla’n ystyried mai yn Sir y Fflint oedd y boblogaeth
oedrannus oedd yn tyfu gyflymaf yn ôl canran, ac effaith hynny ar gostau gofal
cymdeithasol. Dywedodd fod LlC wedi creu Deddf Llesiant a bod yn rhaid i’r
gwasanaethau a ddarperir gan yr Awdurdod o dan y Ddeddf gael eu hariannu o
gyllidebau presennol. Soniodd am y caledi gwirioneddol a wynebir gan rai trigolion oedd
yn byw ‘o’r llaw i’r genau’ a chyfeiriodd at y defnydd cynyddol o fanciau bwyd. Gofynnodd
y Cynghorydd Ellis i Aelodau gefnogi’r Cynnig ar ran trigolion Sir y Fflint ac ailadroddodd
na ddylid disgwyl i dalwyr treth y cyngor ariannu’r diffyg ariannol ar gyfer awdurdodau lleol
ac mai cyfrifoldeb llywodraeth genedlaethol yw sicrhau cyllid digonol i LlC ei drosglwyddo i
awdurdodau lleol.
Dywedodd y Cynghorydd Mike Peers y byddai cytuno â’r Cynnig ar hyn o
bryd yn rhoi mwy o bwysau ar y Cyngor yn sgil nifer o ‘ffactorau anhysbys’ ynglŷn
â’r broses gosod y gyllideb. Cynigiodd welliant i’r Cynnig, bod gwybodaeth yn
cael ei rhoi i Aelodau yng nghyfarfod nesaf y Cyngor am unrhyw ganlyniadau
posibl yn sgil cynnydd o 5% yn nhreth y cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 20202021. Cynigiwyd hyn gan y Cynghorydd Richard Jones.
Dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts nad oedd yn gallu cefnogi’r gwelliant
i’r Cynnig gan y Cynghorydd Peers a soniodd am waith cydweithredol cadarnhaol
y Gweithgor Trawsbleidiol i ddod i ddatrysiad ar gyfer y materion a godwyd.
Dywedodd y Cynghorydd Roberts ei fod yn awyddus i gynnig gwelliant pellach i’r
Cynnig.
Dywedodd y Cynghorydd Chis Bithell ei fod yn credu ei bod yn gynamserol
cytuno â’r Cynnig a gwelliant ar hyn o bryd. Dywedodd ei bod yn rhy fuan i osod
cyfradd Treth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn nesaf gan nad oeddent yn gwybod
beth fyddai’r Setliad a’r grant incwm i’r Cyngor gan y DU a LlC.
Rhoddodd y Prif Weithredwr ateb amlinellol i’r gwelliant a gynigiwyd gan y
Cynghorydd Peers oedd yn gofyn am ddarparu gwybodaeth i Aelodau ynghylch
unrhyw newidiadau posibl yn sgil cynnydd o 5% yn Nhreth y Cyngor ar gyfer
2020-2021. Yn ystod y cyfnod hwn eglurodd bod y Cyngor yn arfer gosod canllaw
ar gyfer Treth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Nid oedd y Cyngor yn gallu
gosod ei Dreth y Cyngor yn ffurfiol nes ei fod yn gwybod ei ofynion cyllidebol ar
gyfer y flwyddyn dan sylw h.y. lefel cyfanswm yr incwm oedd ei angen i gwrdd â
gwariant a gynlluniwyd ar ôl ystyried yn ofalus holl bwysau costau, arbedion
effeithlonrwydd a gostyngiad/toriadau yn y gyllideb. Dywedodd y byddai gosod

Treth y Cyngor nawr yn rhy fuan gan nad oeddent yn gwybod yn union beth oedd
y gofynion cyllidebol ac nid oedd y Cyngor wedi cael gwybod yn bendant gan
lywodraethau cenedlaethol beth i’w ddisgwyl o ran Setliad Llywodraeth Leol.
Ailadroddodd ei bod yn gam cynamserol, ac y byddai’n gosod cyfeiriad heb yr
wybodaeth angenrheidiol.
Cadarnhawyd yr ymateb a roddwyd gan y Prif Weithredwr gan y Rheolwr
Cyllid Corfforaethol a dywedodd nad oedd y sefyllfa genedlaethol yn glir.
Mynegwyd pryder y gallai’r Setliad gael ei ohirio oherwydd datblygiadau
gwleidyddol cenedlaethol.
Yn dilyn yr ymateb a’r sylwadau gan Aelodau i’w welliant eglurodd y
Cynghorydd Peers nad oedd yn ceisio gosod Treth y Cyngor ar 5%. Yn hytrach,
pan fyddai’r broses gyllidebol yn dechrau, a lefel y cronfeydd, gwaith y gweithgor
trawsbleidiol a’r setliad dangosol yn hysbys, roedd yn holi beth fyddai’r
canlyniadau posibl. Y bwriad oedd hysbysu’r Cyngor fod Aelodau’n awyddus i
ddatgan mewn da bryd eu bod am weld y Cyngor yn gosod dim mwy na 5% o
gynnydd yn lefel Treth y Cyngor.
Cyfeiriodd y Prif Weithredwr at ragolygon y gyllideb, yr opsiynau i gau'r
bwlch, a’r broses Cam 1 a Cham 2 o osod y gyllideb. Ymrwymodd i barhau â’r
arfer arferol ac ym mhob cam o’r broses o osod y gyllideb i ddangos a rhoi
arweiniad i Aelodau ynghylch y dewisiadau a’r amrywiannau yn cynnwys Treth y
Cyngor.
Dywedodd y Cynghorydd Mike Peers ei fod yn croesawu’r ymrwymiad a
wnaed gan y Prif Weithredwr ac felly tynnodd ei welliant yn ôl.
Dywedodd y Cynghorydd Richard Jones fod angen i Swyddogion weithio
tuag at sicrhau’r posibilrwydd o osod Treth y Cyngor ar 5% drwy gydol y broses
o osod y gyllideb yn uno â gwaith y gweithgor trawsbleidiol.
Cynigiodd y Cynghorydd Ian Roberts welliant pellach i’r Cynnig, sef;
“Galwn ar Gyngor Sir y Fflint i osod disgwyliad y bydd Treth y Cyngor yn cael ei
gyfyngu i’r lefel isaf bosibl sydd ei hangen fel rhan o broses gosod y gyllideb ar
gyfer y flwyddyn nesaf. Ymhellach i’r pwynt hwn, galwn ar Lywodraeth y DU i
gwblhau adolygiad gwariant sy’n rhyddhau cyllid ychwanegol ar gyfer
gwasanaethau cyhoeddus drwy’r DU ar gyfer 2020/21 ymlaen, ac ariannu’n llawn
y dyfarniadau tâl y cytunwyd yn genedlaethol arnynt a chanlyniadau adolygiadau
cyfraniad cyflogwr y sector cyhoeddus at y gronfa bensiwn. Galwn ar Lywodraeth
Cymru i ddarparu cyllid digonol i lywodraeth leol yng Nghymru rhag gorddibynnu
ar Dreth y Cyngor wrth osod eu cyllidebau blynyddol o 2020/21.”
Cefnogwyd y gwelliant gan y Cynghorydd Carolyn Thomas.
Wrth siarad o blaid y gwelliant hwn, dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts
fod y broses o osod Treth y Cyngor ar gyfer 2019/20 wedi bod yn benderfyniad
anodd i’r Cyngor. Fodd bynnag, roedd yn rhaid dewis rhwng codi Treth y Cyngor
neu golli gwasanaethau. Soniodd am y caledi a’r tlodi a fyddai’n deillio o golli
gwasanaethau mewn hamdden, addysg, a gofal cymdeithasol, fel enghreifftiau.
Ailadroddodd y Cynghorydd Roberts ei fod wedi bod yn ddewis anodd codi Treth
y Cyngor ac ymddiheurodd ei fod wedi achosi caledi ond credai mai hwn oedd y

penderfyniad cywir er mwyn diogelu gwasanaethau hanfodol ar gyfer trigolion Sir
y Fflint. Diolchodd y Cynghorydd Roberts i bawb a fu’n ymwneud â gwaith y
Gweithgor Trawsbleidiol.
Dywedodd y Cynghorydd Tony Sharps na allai gefnogi’r Rhybudd o
Gynnig gan y byddai’n gynamserol ac anghyfrifol gosod Treth y Cyngor ar hyn o
bryd nes bod y broses o osod y gyllideb wedi dechrau a’r Setliad yn hysbys.
Roedd y Cynghorydd Patrick Heesom o blaid y Cynnig a dadleuodd fod
Treth y Cyngor yn system annheg a negyddol ac na ddylid ei hystyried fel ‘cronfa
wrth gefn’ i’r Cyngor ei defnyddio i gydbwyso’r gyllideb.
I helpu Aelodau crynhodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) brif bwyntiau
canlynol y gwelliant a gynigiwyd gan y Cynghorydd Ian Roberts: y byddai Treth y
Cyngor yn cael ei osod mor isel â phosibl; y dylai llywodraeth y DU gynnal
adolygiad gwariant i allu gosod y terfynau ariannol ar gyfer LlC; a bod LlC yn
darparu cyllid digonol rhag gorddibynnu ar Dreth y Cyngor.
Soniodd y Prif Weithredwr am drydydd cyfarfod diweddar y Gweithgor
Trawsbleidiol a dywedodd fod consensws cryf yn y Grŵp ynglŷn â risgiau
gorddibynnu ar Dreth y Cyngor yn y broses gynllunio ariannol yn y DU a
Chymru, a bod pawb wedi cytuno ar yr angen i fwydo’n ôl i’r ddwy lywodraeth fel
y gofynnwyd yn y gwelliant arfaethedig a gynigiwyd gan y Cynghorydd Ian
Roberts.
Siaradodd y Cynghorydd Clive Carver yn erbyn y gwelliant. Dywedodd y
gellid gosod cap ar Dreth y Cyngor ar hyn o bryd ar y lefel uwch o 5% a’i dynnu’n
ôl yn ddiweddarach. Byddai hynny’n dangos difrifoldeb y mater i LlC. Eglurodd y
byddai hyn yn hwyluso penderfyniad y gellid ei newid yn ddiweddarach pe bai
angen, oherwydd gallai gohirio’r eitem tan fis Medi achosi cymhlethdodau
oherwydd y rheol chwe mis.
Gofynnodd y Cynghorydd Richard Jones a oedd yn bosibl newid y
gwelliant arfaethedig gan y Cynghorydd Roberts yn hytrach na gosod Treth y
Cyngor ar y lefel isaf bosibl, y gellid ei gapio ar 5%.
Ni dderbyniodd y Cynghorydd Ian Roberts y newid a awgrymwyd.
Cytunodd y Cynghorydd Rosetta Dolphin â’r safbwyntiau a fynegwyd gan
y Cynghorydd Richard Jones am yr angen i osod Treth y Cyngor ar y lefel isaf
bosibl. Fodd bynnag, nid oedd o blaid y gwelliant oherwydd teimlai y gallai’r
cynnig arwain at gynnydd o 8.75% neu uwch yn Nhreth y Cyngor y flwyddyn
nesaf.
Ailadroddodd y Cynghorydd Carol Ellis mai cyfrifoldeb llywodraeth
genedlaethol a LlC oedd darparu cyllid digonol i awdurdodau lleol i’w galluogi i
ddarparu gwasanaethau. Gofynnodd am eglurhad ynghylch lefel yr incwm oedd
ei angen o Dreth y Cyngor i bontio’r bwlch ariannol yn 2020/21. Dywedodd
Swyddogion fod Treth y Cyngor o 1% yn gyfystyr â thua £700k o incwm.
Siaradodd y Cynghorydd Glyn Banks o blaid y gwelliant. Cyfeiriodd at y
gwaith cadarnhaol a wnaed yn y Gweithgor Trawsbleidiol gan bob grŵp

gwleidyddol a dywedodd ei fod yn dal yn fwriad gan y Cyngor i osod Treth y
Cyngor ar y lefel isaf bosibl gan ddiogelu gwasanaethau, a dyfynnodd addysg a
gwasanaethau cymdeithasol yn benodol. Soniodd y Cynghorydd Banks am rai o’r
pwysau ar gyfer eleni a chyfeiriodd at bwysau ar wahân i ysgolion o £4.4m oedd
yn cynnwys £2.1m ar gyfer dyfarniadau tâl y NJC, pwysau ysgolion o £6.5m ar
gyfer dyfarniadau tâl a phensiynau athrawon, gofynion gwasanaeth oedd yn
cynnwys £2.8m ar gyfer lleoliadau y tu allan i’r sir a gwasanaethau plant, a £0.5m
ar gyfer newidiadau deddfwriaethol. I grynhoi, dywedodd y Cynghorydd Banks
fod y pwysau’n dod i gyfanswm o fwy na £13m.
Pwysleisiodd y Cynghorydd Derek Butler nad oedd unrhyw awgrym hyd
yma gan lywodraeth y DU neu LlC o’r Setliad a’i fod yn rhy fuan i osod ffigwr ar
gyfer Treth y Cyngor ar hyn o bryd.
Soniodd y Cynghorydd Chris Bithell am y newid o ariannu cenedlaethol i
drethu lleol i ariannu’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan awdurdodau lleol.
Gan siarad o blaid y gwelliant, dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge
mai bwriad y Rhybudd o Gynnig gan Grŵp Annibynnol Sir y Fflint oedd anfon
neges glir i lywodraeth genedlaethol a LlC na fyddai’r Awdurdod yn pontio’r bwlch
ariannol trwy gynnydd o 8.75% yn Nhreth y Cyngor gan y byddai’n achosi caledi i
drigolion Sir y Fflint.
Siaradodd y Cynghorydd Mike Peers am y gwelliant a dywedodd y gallai
gosod y lefel isaf bosibl o Dreth y Cyngor, o ystyried y “ffactorau anhysbys” am
incwm a gwariant, arwain at gynnydd yn Nhreth y Cyngor oedd yn uwch na’r
llynedd ac felly ni allai gefnogi’r gwelliant am y rheswm hwn. Cadarnhaodd ei fod
wedi tynnu’n ôl ei welliant i’r Rhybudd o Gynnig yn sgil yr ymrwymiad a roddwyd
gan y Prif Weithredwr a’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol i ddarparu mwy o
wybodaeth.
Dywedodd y Cynghorydd Helen Brown na allai gefnogi’r gwelliant
arfaethedig gan y Cynghorydd Ian Roberts gan wyddid ar ba lefel y byddai Treth
y Cyngor yn cael ei gosod ac am na fyddai hynny’n ddiogel.
Atgoffwyd Aelodau gan y Prif Weithredwr mai cyfrifoldeb y Cabinet oedd
arwain y broses gyllidebol ac mai cyfrifoldeb swyddogion oedd cynghori’r Cabinet
a’r Aelodau. Cyfrifoldeb y Cyngor yn unig oedd gosod cyllideb gyfreithiol a gosod
Treth y Cyngor - fel rhan o’r broses gyllidebol. Roedd y penderfyniadau hyn yn
faterion wrth gefn.
Cofnodwyd y bleidlais i’r gwelliant arfaethedig gan y Cynghorydd Ian
Roberts. Wrth ofyn am bleidlais wedi’i chofnodi safodd y 10 aelod angenrheidiol i
gefnogi’r cynnig.
Crynhodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) mai’r gwelliant oedd bod Treth y
Cyngor yn cael ei osod ar y lefel isaf bosibl; bod Llywodraeth y DU yn cwblhau’r
adolygiad gwariant i hysbysu LlC; a bod LlC yn darparu cyllid digonol i
awdurdodau lleol rhag gor-ddibynnu ar godi incwm drwy Dreth y Cyngor.
Ychwanegodd y Prif Weithredwr, wrth gyfeirio at yr adolygiad gwariant, fod y
gwelliant hefyd yn gofyn i Lywodraeth y DU ariannu’n llawn y dyfarniadau tâl y

cytunwyd arnynt yn genedlaethol a chanlyniadau adolygiadau cyfraniad cyflogwr
y sector cyhoeddus at y gronfa bensiwn.
Pleidleisiodd y Cynghorwyr canlynol o blaid y gwelliant:
Cynghorwyr: Janet Axworthy, Glyn Banks, Haydn Bateman, Sean Bibby, Chris
Bithell, Derek Butler, Geoff Collett, David Cox, Paul Cunningham, Jean Davies,
Ron Davies, Chris Dolphin, Ian Dunbar, Mared Eastwood, David Evans,
David Healey, Gladys Healey, Cindy Hinds, Dave Hughes, Kevin Hughes, Joe
Johnson, Paul Johnson, Christine Jones, Colin Legg, Richard Lloyd, Hilary
McGuill, Billy Mullin, Ted Palmer, Michelle Perfect, Vicky Perfect, Neville Phillips,
Ian Roberts, Tony Sharps, Aaron Shotton, Paul Shotton, Ian Smith, Carolyn
Thomas, Martin White, Andy Williams, a David Wisinger
Pleidleisiodd y Cynghorwyr canlynol yn erbyn y gwelliant:
Cynghorwyr: Mike Allport, Bernie Attridge, Sian Braun, Helen Brown, Clive
Carver, Bob Connah, Rob Davies, Rosetta Dolphin, Carol Ellis, Veronica Gay,
George Hardcastle, Patrick Heesom, Andrew Holgate, Richard Jones, Brian
Lloyd, Dave Mackie, Mike Peers, Ralph Small, Owen Thomas, and Arnold
Woolley
Bu i’r Cynghorydd canlynol atal ei phleidlais: Cynghorydd Marion Bateman
Pasiwyd y gwelliant.
Dywedodd Prif Swyddog (Llywodraethu) y byddai’r gwelliant yn dod yn brif
rybudd o gynnig os nad oedd gwelliannau pellach gan Aelodau.
Cynigiodd y Cynghorydd Richard Jones fod y gwelliant yn cael ei newid i
gynnwys cyfeiriad at 5% fel canllaw dangosol ar gyfer gosod Treth y Cyngor.
Wrth gydnabod y pwyntiau a godwyd gan y Cynghorydd Richard Jones,
awgrymodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) y byddai Aelodau o bosibl eisiau
ystyried ail-eirio’r Rhybudd o Gynnig fel hyn: “Galwn ar Lywodraeth y DU a LlC i
ariannu awdurdodau lleol i lefel lle gellid cadw’r cynnydd yn Nhreth y Cyngor yn is
na 5%”. Cynigiwyd hyn gan y Cynghorydd Richard Jones a chafodd ei eilio.
Cyfeiriodd y Prif Weithredwr at y rhagdybiaeth yn Llyfr Gwyrdd (Cyllideb)
LlC eleni am ofyniad o 6.5% o Dreth y Cyngor drwy Gymru a soniodd am waith y
Gweithgor Trawsbleidiol i geisio cael mwy o benderfyniadau ar lefel Cymru.
Gan siarad am y gwelliant a gynigiwyd gan y Cynghorydd Richard Jones,
dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts na fyddai’n ddoeth ymrwymo’r Cyngor i
ffigwr penodol ar gyfer gosod lefel uchaf ar gyfer y cynnydd yn Nhreth y Cyngor
ar hyn o bryd ac ni allai gefnogi’r gwelliant.
Crynhodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) y gwelliant arfaethedig a
gynigwyd gan y Cynghorydd Richard Jones and a dywedodd fod y Cyngor yn
galw ar Lywodraeth y DU i ariannu LlC a bod LlC yn ariannu llywodraeth leol yn
briodol ar lefel sy’n golygu nad oes raid i awdurdodau lleol orddibynnu ar Dreth y
Cyngor fel nad oes raid i’r Cyngor osod cynnydd uwch na 5% yn Nhreth y
Cyngor.

Darllenodd y Cynghorydd Ian Roberts y prif rybudd o gynnig arfaethedig
sef: “Galwn ar Gyngor Sir y Fflint i osod disgwyliad y bydd Treth y Cyngor yn cael
ei gyfyngu i’r lefel isaf bosibl sydd ei angen fel rhan o broses gosod y gyllideb ar
gyfer y flwyddyn nesaf. Galwn ar Lywodraeth y DU i gwblhau adolygiad gwariant
sy’n rhyddhau cyllid ychwanegol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus drwy’r DU ar
gyfer 2020/21 ymlaen, ac ariannu’n llawn ddyfarniadau tâl y cytunwyd yn
genedlaethol arnynt a chanlyniadau adolygiadau cyfraniad cyflogwr y sector
cyhoeddus at y gronfa bensiwn. Galwn ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cyllid
digonol ar gyfer llywodraeth leol yng Nghymru rhag gor-ddibynnu ar Dreth y
Cyngor wrth osod eu cyllidebau blynyddol o 2020/21.”
Dywedodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) y byddai’r gwelliant arfaethedig
yn ychwanegu’r geiriau canlynol at y prif rybudd o gynnig arfaethedig “a pha un
bynnag bod LlC yn ariannu llywodraeth leol i lefel lle nad oes raid iddo osod
cynnydd sy’n uwch na 5% yn nhreth y cyngor”.
Cofnodwyd y bleidlais i’r gwelliant arfaethedig gan y Cynghorydd Richard
Jones. Wrth ofyn am bleidlais wedi’i chofnodi cefnogwyd y cynnig gan y 10 aelod
angenrheidiol.
Pleidleisiodd y Cynghorwyr canlynol o blaid y gwelliant:
Cynghorwyr: Mike Allport, Bernie Attridge, Janet Axworthy, Sian Braun,
Helen Brown, Clive Carver, Bob Connah, Rob Davies, Rosetta Dolphin, Carol
Ellis, Veronica Gay, George Hardcastle, Patrick Heesom, Andrew Holgate,
Richard Jones, Brian Lloyd, Dave Mackie, Hilary McGuill, Mike Peers, Ralph
Small, Owen Thomas, ac Arnold Woolley
Pleidleisiodd y Cynghorwyr canlynol yn erbyn y gwelliant:
Cynghorwyr: Glyn Banks, Haydn Bateman, Sean Bibby, Chris Bithell,
Derek Butler, Geoff Collett, David Cox, Paul Cunningham, Jean Davies,
Ron Davies, Chris Dolphin,
Ian Dunbar, Mared Eastwood, David Evans,
David Healey, Gladys Healey, Cindy Hinds, Dave Hughes, Kevin Hughes, Joe
Johnson, Paul Johnson, Christine Jones, Richard Lloyd, Billy Mullin, Ted Palmer,
Michelle Perfect, Vicky Perfect, Neville Phillips, Ian Roberts, Tony Sharps, Aaron
Shotton, Paul Shotton, Ian Smith, Carolyn Thomas, Martin White, Andy Williams,
a David Wisinger.
Bu i’r Cynghorwyr canlynol atal eu pleidlais:
Cynghorwyr Marion Bateman a Colin Legg
Ni phasiwyd y gwelliant.
Dywedodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) mai’r gwelliant a gynigiwyd gan
y Cynghorydd Ian Roberts oedd y prif rybudd o gynnig.
Pleidleisiwyd dros y Cynnig a chafodd ei basio.

(ii)

Seiberfwlio – Cynghorydd David Healey
‘Mae’r Cyngor yn pryderu am effaith seiberfwlio ar iechyd meddwl pobl

ifanc.
Mae’r Cyngor yn credu hefyd fod hon yn broblem drwy’r wlad a bod
oedolion, yn ogystal â phobl ifanc yn aml yn bwlio eraill ar gyfryngau
cymdeithasol.
Mae’r Cyngor yn credu hefyd fod y rhan fwyaf o bobl ifanc, o fewn y Sir, yn
gyfrifol yn y ford dy maent yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol ac nad ydynt yn
cymryd rhan mewn seiberfwlio.
Mae’r Cyngor yn nodi hefyd bod holl aelodau Pwyllgor Trosolwg a Chraffu
Addysg ac Ieuenctid a Swyddogion wedi datgan, yn Siambr y Cyngor, ar 20 Mai
2019, er mwyn addo na fyddent, eu hunain, yn ymwneud â chyfryngau
cymdeithasol mewn ffyrdd sy’n difrïo unigolion eraill.
Mae aelodau’r Cyngor hwn yn sefyll i gymryd llw tebyg, er mwyn i Gyngor
Sir y Fflint, yn gyffredinol, gael ei ystyried fel cyngor sy’n arwain y ffordd gan osod
esiampl o safbwynt gweithgaredd gwarthus seiberfwlio.
Mae’r Cyngor yn galw ar drigolion Sir y Fflint i wneud ymrwymiad tebyg o
safbwynt ymwneud â chyfryngau cymdeithasol, er mwyn i ni, y chweched sir
fwyaf yn y wlad, allu gweithio gyda’n gilydd i atal y cam-drin gwenwynig sy’n
achosi problemau iechyd meddwl i eraill, yn hen ac ifanc.
Mae’r Cyngor yn gofyn i Swyddogion lunio adroddiad priodol i bwyllgorau
er mwyn gallu cynnwys y disgwyliad hwn mewn arfer yn y dyfodol o fewn y
Cyngor.’
Eiliwyd y Rhybudd o Gynnig.
Gan siarad o blaid y Cynnig, dywedodd y Cynghorydd David Healey, fod
seiberfwlio’n destun pryder mawr. Cyfeiriodd at gyfarfod diweddar o Bwyllgor
Craffu Addysg ac Ieuenctid oedd wedi ystyried adroddiad oedd yn cynnwys
gwybodaeth am arolwg a gynhaliwyd drwy ysgolion Sir y Fflint. Yn yr adroddiad
roedd gwybodaeth fod tua 25% o fyfyrwyr wedi dioddef o seiberfwlio. Soniodd am
yr angen i osod esiampl i bobl ifanc a dywedodd fod pob aelod o Bwyllgor Craffu
Addysg ac Ieuenctid wedi addo na fyddent yn ymwneud â defnydd amhriodol o
gyfryngau cymdeithasol mewn ffyrdd sy’n difrïo unigolion eraill. Soniodd am y
cynnydd mewn problemau iechyd meddwl ymysg pobl ifanc mewn ysgolion a
dywedodd fod bwlio ar-lein yn ffactor oedd yn cyfrannu at hyn.
I gloi, awgrymodd y Cynghorydd Healey y gallai Aelodau a Swyddogion
wneud safiad tebyg i’r un a wnaed gan aelodau’r Pwyllgor Addysg ac Ieuenctid
yn erbyn problem seiberfwlio. Hefyd gwnaeth gais i ofyn i Gynghorau Tref a
Chymuned yn Sir y Fflint, mannau gwaith, a’r wasg leol, ymuno â’r ymgyrch i
sicrhau newid diwylliannol mewn ymddygiad.
Rhoddodd y Cynghorydd Billy Mullin yr ymateb canlynol gan y Cyngor:
‘Fel Cyngor rydym yn derbyn ar adegau y bydd gan bobl wahanol safbwyntiau a’r

hawl i ryddid barn. Ni ddylai hynny gynnwys ymddygiad ymosodol neu sarhaus, y
defnydd o iaith fudr, neu aflonyddu o unrhyw fath. Trwy barhau i ddatblygu ein
polisi seiberfwlio bydd y Cyngor yn cymryd camau cadarnhaol i arwain drwy
esiampl a gwahodd ac annog eraill i wneud yn yr un modd. Gofynnwch i’r holl
Gynghorwyr a Swyddogion osod y safonau ymddygiad uchaf bob amser.’
Siaradodd y Cynghorydd Owen Thomas o blaid y Cynnig a dywedodd fod
angen stopio unrhyw fath o fwlio.
Dywedodd y Cynghorydd Richard Jones fod seiberfwlio’n digwydd 24 awr
y dydd. Roedd yn cefnogi’r safiad yn erbyn seiberfwlio ond dywedodd fod angen
disgrifio sut mae’r Cyngor yn cefnogi camau yn ei erbyn. Mewn ymateb cyfeiriodd
y Prif Swyddog at baragraff olaf y Rhybudd o Gynnig oedd yn datgan bod y
‘Cyngor yn gofyn i Swyddogion lunio adroddiad i Bwyllgorau er mwyn gallu
cynnwys y disgwyliad hwn mewn arfer yn y dyfodol o fewn y Cyngor’ a dywedodd
ei fod yn disgwyl i'r adroddiad ddiffinio beth fyddai’r Cyngor yn ei wneud yn
ymarferol i roi terfyn ar fwlio.
Soniodd y Prif Weithredwr am y camau cadarnhaol a gymerwyd gan y
Cyngor, o fewn ei bwerau, i ddiogelu pobl ifanc mewn addysg a gofal yn erbyn
bwlio a dywedodd y gellid darparu gwybodaeth fanwl mewn adroddiad i’r
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ac Adnoddau Corfforaethol.
Dywedodd y Cynghorydd Mike Peers ei fod yn cefnogi’r Cynnig a
gofynnodd a ellid rhannu’r wybodaeth yn yr adroddiad gyda phob ysgol yn Sir y
Fflint.
Soniodd y Cynghorydd Clive Carver fod bwlio hefyd yn digwydd yn erbyn
oedolion yn ogystal â phobl ifanc.
Dywedodd y Cynghorydd Paul Cunningham fod bwlio o unrhyw fath yn
warthus ac y dylai Aelodau arwain drwy esiampl.
Mewn ymateb i gais gan y Cadeirydd, cefnogodd pob Aelod a Swyddog y
Rhybudd o Gynnig gan addo na fyddent yn bwlio nac yn ymwneud â’r cyfryngau
cymdeithasol mewn ffyrdd sy’n difrïo unigolion eraill.
Pasiwyd y Cynnig.
(iii)

Codi Ymwybyddiaeth o Drais yn erbyn Merched a Cham-drin yn y Cartref
– Cynghorydd Andy Dunbobbin

Gan fod y Cynghorydd Andy Dunbobbin wedi gadael y cyfarfod ac yn
methu â chynnig y Rhybudd o Gynnig cytunwyd i’w ohirio tan y cyfarfod nesaf.
Soniodd y Prif Weithredwr am y gwaith parhaus yn y Cyngor ynglŷn â chodi
ymwybyddiaeth o drais yn erbyn merched a cham-drin yn y cartref.
PENDERFYNWYD:
(a)

Bod y Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Ian Roberts ar gyfyngu
cynnydd mewn Treth y Cyngor yn cael ei gefnogi;
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(b)

Bod y Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd David Healey ar Seiberfwlio
yn cael ei gefnogi: a

(c)

Bod y Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Andy Dunbobbin ar Godi
Ymwybyddiaeth o Drais yn erbyn Merched a Cham-drin yn y Cartref, yn
cael ei ohirio

CYNLLUN Y CYNGOR 2019/20
Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad i fabwysiadu argymhellion y
Cabinet ar Ran 1 o Gynllun y Cyngor 2019/20. Rhoddodd wybodaeth gefndir fel
y manylir yn yr adroddiad, a dywedodd fod Cynllun y Cyngor yn Gynllun statudol
oedd yn rhaid ei gymeradwyo erbyn diwedd Mehefin. Roedd adborth ar y Cynllun
drafft wedi’i dderbyn gan weithidai Aelodau mewnol, arolwg, a’r Pwyllgor
Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol. Diolchodd y Prif Weithredwr am eu
cyfraniad. Roedd eu hawgrymiadau cadarnhaol oedd wedi’u cynnwys os oeddent
o bwys, o safbwynt swyddogaethau’r Cyngor, a byddai modd eu gweithredu’n
ymarferol o fewn y flwyddyn. Dywedodd fod Rhan 1 o’r Cynllun wedi’i chyflwyno
ar ei ffurf derfynol i’w gymeradwyo, fel yr argymhellwyd gan y Cabinet heb ei
newid.
Cyfeiriodd Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol at y
blaenoriaethau craidd, yr uchelgeisiau a’r amcanion oedd yn Rhan 1 o’r Cynllun,
ac os cytunwyd yn y Cyngor, byddai’n arwain at Ran 2 a fyddai’n datblygu’r
cynnydd, a pherfformiad y Cynllun. Dywedodd y byddai Rhan 2 yn cael ei
chyflwyno i’r Cabinet a Phwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ym
mis Gorffennaf. Unwaith y byddai Rhan 1 a Rhan 2 wedi’u cymeradwyo byddent
yn cael eu cynnwys mewn dogfen graffigol ddigidol a’i chyhoeddi ar wefan y
Cyngor ddiwedd Gorffennaf.
Dywedodd y Prif Weithredwr fod y Cynllun wedi’i strwythuro’n fras ar gyfer
5 mlynedd ond byddai’n newid fesul blwyddyn, fodd bynnag, pe byddai angen
newid sylfaenol neu pe byddai cais yn dod gan LlC gellid ychwanegu ati.
Awgrymodd pan fyddai perfformiad Chwarter 2 yn cael ei ystyried tua mis
Tachwedd eleni eu bod yn cynnal trafodaeth gynnar am y blaenoriaethau ar gyfer
y flwyddyn nesaf a gallai unrhyw addasiadau o bwys gael eu hawgrymu ochr yn
ochr â’r broses o osod y gyllideb. Awgrymodd hefyd y gallai fod o gymorth i’r
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu gynnwys rhannau o’r Cynllun yn eu blaen
raglenni gwaith.
Cynigiodd y Cynghorydd Ian Roberts yr argymhelliad yn yr adroddiad i
gymeradwyo Rhan 1 o Gynllun y Cyngor 2019/20. Diolchodd i bawb a fu yn y
gweithdai ac a gynigiodd fewnbwn a diolchodd am waith y Gweithgor
Trawsbleidiol. Gofynnodd i Aelodau gefnogi Rhan 1 y Cynllun. Eiliwyd hyn gan y
Cynghorydd Billy Mullin.
Dywedodd y Cynghorydd Patrick Heesom na allai gefnogi’r cais i
gymeradwyo’r Cynllun a chyfeiriodd at yr ymrwymiad i ddatblygu’r isadeiledd
traffig a’r cynllun cludiant strategol. Amlinellodd nifer o bryderon a chyfeiriodd at
yr ymrwymiad i’r ‘llwybr coch’ a soniodd am yr angen am ddull newydd ar gyfer y
coridor priffordd sy’n arwain o gefn Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy.

Gofynnodd am wneud gwaith pellach i ddarparu isadeiledd cludiant ffordd oedd
yn hwyluso mynediad o ben gorllewinol y Sir a Sir Ddinbych ar draws yr afon i
gefn Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy. Nododd y Prif Weithredwr y farn a
fynegwyd gan y Cynghorydd Heesom ac eglurodd nad oedd y materion a godwyd
ynghylch priffyrdd yng Nghynllun y Cyngor gan nad oedd yn un o
swyddogaethau’r Cyngor. Dywedodd fod y Cyngor yn gweithio gyda LlC ar ei
swyddogaethau a’i benderfyniadau.
Dywedodd y Cynghorydd Mike Peers fod y gweithdy ar Gynllun y Cyngor
wedi bod yn fuddiol ac awgrymodd fod adroddiad dilynol yn cael ei baratoi ar
faterion a drafodwyd ac a gytunwyd a’r camau’n deillio o hynny. Cyfeiriodd at
weithredu’r strategaeth ddigidol o dan y thema Cyngor Uchelgeisiol a chyfeiriodd
at y strategaeth ddigidol ranbarthol a’r strategaeth ddigidol ei hun. Hefyd
cyfeiriodd at dudalen 63 o’r adroddiad ar isadeiledd y fargen dwf yn cynnwys
strategaeth ddigidol, ac awgrymodd y gallai fod yn ddefnyddiol cysylltu ag
amserlenni’r Fargen Dwf.
Cyfeiriodd y Cynghorydd Peers at yr adroddiad wedi'i farcio o Gynllun y
Cyngor a’r thema Cyngor Cefnogol - is-flaenoriaeth nifer tai'r sector rhent preifat,
a dywedodd na allai ddod o hyd i groesgyfeiriad at hyn ar dudalen 58 o’r
adroddiad o dan y blaenoriaethau am y flwyddyn ar gyfer 2019/20 nac o dan Tai.
Aeth yn ei flaen gan ddweud o dan is-flaenoriaeth tlodi tanwydd ar dudalen 60 o’r
adroddiad fod cyfeiriad gwreiddiol at Leihau Allyriadau Carbon (CO2) yn 2018/19
- ond nid oedd cyfeiriad at hyn. Roedd wedi’i symud o fewn Cynllun y Cyngor i
flaenoriaeth arall heb unrhyw groesgyfeiriad ato.
Awgrymodd y Cynghorydd Richard Jones y dylai themâu Cynllun y Cyngor
newid yn ôl i enwau’r portffolio i wneud Cynllun y Cyngor yn haws ei ddeall a’i
herio. Cydnabu’r pwynt gan y Prif Weithredwr a dywedodd fod peth gwybodaeth
ar sail themâu a rhai ar sail portffolio a rhai ar draws y themâu. Dywedodd y
byddai canllaw defnyddwyr i helpu pobl i fynd drwy’r Cynllun.
PENDERFYNWYD:
Bod Rhan 1 o Gynllun y Cyngor 2019/20 yn cael ei gymeradwyo
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ADOLYGIAD O GOD YMARFER CYNLLUNIO'R CYNGOR
Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) adroddiad ar God Ymarfer
Cynllunio’r Cyngor. Eglurodd fel rhan o rôl y Pwyllgor Safonau i adolygu
gweithrediad Cod Ymddygiad Aelodau a hybu a chynnal safonau ymddygiad
uchel gan Gynghorwyr, fod y Cod Ymarfer Cynllunio (CYC) yn mynd gerbron y
Pwyllgor i sicrhau ei fod yn darparu cyngor priodol a chlir i Aelodau am eu
hymddygiad mewn perthynas â materion cynllunio ac argymell newidiadau i’r
CYC os gellid ei wella. Argymhellodd y Pwyllgor Safonau rai newidiadau i’r CYC
fel y manylir yn yr adroddiad ac fel y dangosir yn yr atodiad. Cymeradwywyd y
newidiadau gan y Pwyllgor Cyfansoddiadol a argymhellodd fod y CYC, fel y’i
diwygiwyd, yn cael ei fabwysiadu gan y Cyngor.
Cyfeiriodd y Cynghorydd Mike Peers at Lobïo ac adrannau 5.1 o’r CYC a’r
geiriad yn y frawddeg olaf “y dylai swyddogion fod yn ymwybodol o unrhyw
ohebiaeth lobïo y mae Aelodau yn ei derbyn”. Dywedodd mewn nifer o geisiadau

diweddar, a dyfynnodd ardal Penyffordd yn benodol, fod pob Aelod o’r Pwyllgor
Cynllunio wedi derbyn yr un ohebiaeth ac atodiadau, ac o ganlyniad byddai cryn
ddyblygu gwybodaeth yn cael ei hanfon at yr adran Gynllunio gyda geiriad adran
5.1. Awgrymodd y byddai o gymorth gweinyddol pan anfonir gohebiaeth at bob
aelod o’r Pwyllgor Cynllunio fod Cadeirydd y Pwyllgor yn anfon copi o’r ohebiaeth
lobïo yr oedd pob Aelod wedi’i derbyn at y Swyddog Cynllunio.
Hefyd cyfeiriodd y Cynghorydd Peers at adran 5.2 o’r CYC a’r cyngor y
dylai aelodau’r Pwyllgor Cynllunio osgoi ymgyrchu’n weithgar i gefnogi canlyniad
penodol. Dywedodd y gallai pobl ofyn i Aelod fynychu cyfarfod cyhoeddus yn eu
Ward a bod y cyfarfod yn cael ei hysbysebu fel un oedd yn gwrthwynebu cais
penodol. Trwy fynd i’r cyfarfod gellid rhagdybio bod yr Aelod hefyd yn erbyn y
cais er bod yr Aelod yn bresennol fel arfer i helpu i ddeall y materion a godwyd.
Awgrymodd, o ran gwybodaeth yn adran 5.3 o’r CYC, byddai’n ddefnyddiol pe bai
Aelodau’n gallu gwneud datganiad i swyddogion Cynllunio eu bod wedi mynychu
cyfarfod cyhoeddus yn erbyn cais yn eu rôl fel Aelod Ward i geisio deall y
gwrthwynebiadau a godwyd. Gan gytuno â’r pwyntiau a godwyd gan y
Cynghorydd Peers rhoddodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) gyngor a chytunodd
i ddiwygio’r CYC er mwyn sicrhau eglurhad pellach ynglŷn ag ymgyrchu a
phresenoldeb Aelodau mewn cyfarfodydd cyhoeddus i drafod cais.
Soniodd y Cynghorydd Clive Carver fod nifer o anghysonderau yn adran 5
o’r CYC yn nhermau cyfeiriadau a wnaed at Aelodau a hefyd at Aelodau’r
Pwyllgor Cynllunio. Awgrymodd y Prif Swyddog gan nad oedd unrhyw aelodau
wrth gefn ar y Pwyllgor Cynllunio, y byddai’n fuddiol pe byddai cyfeiriad at
‘Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio’ ar ddechrau’r CYC a bod y geiriad yn cael ei newid
i ‘Aelodau’ yng ngweddill y ddogfen i awgrymu’n glir bod Aelodau’n golygu
Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio.
Diolchodd y Cynghorydd Patrick Heesom i’r Prif Swyddog (Llywodraethu)
a Swyddogion am eu gwaith i adolygu Cod Ymarfer Cynllunio’r Cyngor
Cynigiodd y Cynghorydd David Wisinger yr argymhelliad a chafodd ei eilio
PENDERFYNWYD:

23.

(a)

Bod y CYC yn addas i’r pwrpas ynghylch y cyngor yn ymwneud â Chod
Ymddygiad Aelodau, y Protocol ar berthnasoedd Swyddogion/Aelodau, a’r
cyngor gweithdrefnol yn ymwneud â materion cynllunio, yn amodol ar
welliannau arfaethedig y cyfeirir atynt ym mharagraff 1.05 yr adroddiad, a
gwelliannau a ddangosir mewn newidiadau wedi’u marcio yn yr adroddiad,
a’r gwelliant pellach y cytunwyd arno gan y Cyngor Sir; a

(b)

Bod y CYC diwygiedig (gyda’r gwelliannau y cyfeirir atynt yn argymhelliad
(a) uchod) yn cael ei fabwysiadu gan y Cyngor.

ADOLYGIAD O GYDBWYSEDD GWLEIDYDDOL
Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) adroddiad i alluogi’r Cyngor i
adolygu’r cydbwysedd gwleidyddol yn dilyn ffurfio grŵp gwleidyddol newydd.
Dywedodd fod angen i’r Cyngor o dan Reolau Cydbwysedd Gwleidyddol yn
Neddf Llywodraeth leol a Thai 1989 a Rheoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau a

Grwpiau Gwleidyddol) 1990 (fel y’i diwygiwyd) adolygu cyfrifiadau cydbwysedd
gwleidyddol y Cyngor yn dilyn ffurfio Grŵp Annibynnol Sir y Fflint ar 17 Mai 2019
gan bedwar Aelod o’r Grŵp Annibynnol Newydd, ac un Aelod yn newid grŵp
gwleidyddol ar 5 Mehefin 2019.
Adroddodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) ar gyfrifo’r cydbwysedd
gwleidyddol a phenderfynu ar nifer cywir y seddau i Grwpiau, fel y manylir yn yr
adroddiad, ac y dangosir yn atodiad A.
PENDERFYNWYD:

24.

(a)

Dyrannu seddau ar Bwyllgorau yn unol â’r cydbwysedd gwleidyddol a
ddangosir yn Atodiad A; a

(b)

Bod gwybodaeth am unrhyw newidiadau i enwebeion ar gyfer llefydd ar
Bwyllgorau’n cael ei rhoi i’r Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd mor
fuan â phosibl.

RHESTR O GYDNABYDDIAETHAU ARIANNOL AR GYFER 2019/20
Eglurodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) fod yn rhaid i’r Cyngor baratoi
Rhestr Taliadau Cydnabyddiaeth ar gyfer aelodau etholedig a chyfetholedig bob
blwyddyn. Gan fod yr holl benodiadau bellach wedi’u gwneud i ‘swyddi ar
gyflogau uwch’ roedd y Rhestr Taliadau Cydnabyddiaeth ar gyfer 2019/20, y
mae'n rhaid ei chyhoeddi cyn 31 Gorffennaf 2019, wedi’i chwblhau a’i hatodi i’w
gymeradwyo.
Dywedodd y Prif Swyddog fod llefydd gwag i enwebu aelodau cyfetholedig
ar gyfer y Pwyllgor Archwilio, y Pwyllgor Safonau, a Phwyllgor Trosolwg a Chraffu
Addysg ac Ieuenctid, a gofynnwyd i’r Cyngor awdurdodi’r Rheolwr
Gwasanaethau Democrataidd i ychwanegu enwau at y rhestr ar ôl cael eu penodi
a chyn cyhoeddi’r rhestr. Aeth yn ei flaen i ddweud bod yr adroddiad hefyd yn
delio â mater yn ymwneud â thalu Aelodau cyfetholedig Pwyllgor Cronfa Bensiwn
Clwyd.
PENDERFYNWYD:

25.

(a)

Cymeradwyo’r Rhestr Taliadau Cydnabyddiaeth a gwblhawyd ar gyfer
2019/20 sydd wedi’i hatodi a’i gymeradwyo i’w chyhoeddi;

(b)

Awdurdodi’r Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd i ychwanegu enwau
aelodau cyfetholedig ar gyfer y Pwyllgor Archwilio, y Pwyllgor Safonau, a
Phwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid; a

(c)

Nodi y rhoddir y gorau i dalu aelodau cyfetholedig o ddechrau blwyddyn
fwrdeistrefol 2019/20.

COD YMDDYGIAD SWYDDOGION
Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) adroddiad i gymeradwyo’r
diweddariadau i God Ymddygiad Swyddogion fel rhan o adolygiad treigl o’r
Cyfansoddiad. Eglurodd fod y Pwyllgor Safonau’n gyfrifol am adolygu’r holl godau

a Phrotocolau (yn ymwneud ag ymddygiad) yn y Cyfansoddiad unwaith bob
tymor i sicrhau eu bod yn dal yn berthnasol a chyfredol. Roedd y Pwyllgor wedi
adolygu Cod Ymddygiad Swyddogion ac wedi gwneud argymhellion i’w
ddiweddaru. Awgrymwyd nifer o newidiadau, fel y manylir yn yr adroddiad, er
mwyn ehangu ar y canllawiau’n dweud pryd mae angen iddynt ddatgan cysylltiad;
cyfeirio at ffurflenni safonedig a grëwyd o’r newydd i gofnodi buddiannau a
thoddion; ehangu ar y canllawiau ar gyflogaeth y tu allan; a diweddaru cyfeiriadau
at swyddi a geirdaon gwasanaeth os ydynt wedi newid. Atodwyd y newidiadau
arfaethedig i’r Cod at yr adroddiad.
PENDERFYNWYD:
Cymeradwyo’r newidiadau arfaethedig i’r canllawiau eglurhaol yng Nghod
Ymddygiad Swyddogion.
26.

AELODAU'R WASG A'R CYHOEDD YN Y CYFARFOD
Roedd un aelod o’r wasg yn bresennol

(Dechreuodd y cyfarfod am 2.00 pm a daeth i ben am 5.00 pm)

Cadeirydd

