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RHYBUDD O GYFARFOD ANGHYSBELL
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DYDD MAWRTH, 25AIN IONAWR, 2022 2.00 PM
Yn gywir

Gareth Owens
Prif Swyddog (Llywodraethu)

Sylwch: Bydd hwn yn gyfarfod rhithiol a bydd ‘presenoldeb’ yn gyfyngedig i Aelodau’r
Cyngor.
Bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio’n fyw ar wefan y Cyngor. Bydd recordiad o’r
cyfarfod ar gael yn fuan ar ôl y cyfarfod ar https://flintshire.publici.tv/core/portal/home
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag aelod o’r Tîm Gwasanaethau
Democrataidd ar 01352 702345.
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RHAGLEN
1

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Pwrpas:

2

COFNODION (Tudalennau 5 - 16)
Pwrpas:

3

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau
yn unol a hynny.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD
Pwrpas:

5

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 7 Rhagfyr
2021.

DATGAN CYSYLLTIAD
Pwrpas:

4

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y’I dosbarthywd.

DEISEBAU
Pwrpas:

Mae hwn yn gyfle I Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran
pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod I law, caiff
deisebau eu pasio I’r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu
ac ymateb iddynt.

PRIF EITEMAU BUSNES
6

COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU
Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Mr Andy Dunbobbin, wedi’i wahodd i’r
cyfarfod i drafod rôl, effaith a gweithrediadau’r Comisiynydd a sut mae’r
Comisiynydd a’r Heddlu a’r cynllun trosedd yn gweithio gydag ac er budd Sir y
Fflint mewn partneriaeth.
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DIWEDDARIAD DEDDF LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU 2021
(Tudalennau 17 - 24)
Adroddiad Prif Swyddog (Llywodraethu) Pwrpas:

I ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am weithredu Deddf
Llywodraeth Leol ac Etholiadau 2021 i’r Cyngor.
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ADOLYGIAD CANOL BLWYDDYN RHEOLI’R TRYSORLYS 2021/22
(Tudalennau 25 - 46)
Adroddiad Rheolwr Cyllid Corfforaethol Pwrpas:

Cyflwyno drafft Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys ar
gyfer 2021/22 i'r Aelodau.

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES
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DIWYGIADAU I GOD YMARFER CYNLLUNIO (Tudalennau 47 - 84)
Adroddiad Prif Swyddog (Llywodraethu) Pwrpas:
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I adolygu Cod Ymarfer Cynllunio yn unol â phenderfyniad y
Pwyllgor a’r Cyngor yn gynharach yn y flwyddyn.

DATGANIAD A GWAREDIAD TIR NAD OES EI ANGEN (Tudalennau 85 88)
Adroddiad Prif Swyddog (Llywodraethu) Pwrpas:

Cytuno ar fân newidiadau i’r Cyfansoddiad i wella tryloywder ac
eglurder ynghylch sut fydd y tir yn cael ei ddatgan fel nad oes ei
angen.

ER GWYBODAETH YN UNIG
11

CWESTINYNAU GAN Y CYHOEDD
Pwrpas:
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CWESTIYNAU
Pwrpas:

13

Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim
wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

Nodi’r atebion I unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol a Rheol
Sefydlog 9.4(a) y Cyngor Sir: doedd dim wedi dod I law erbyn y
dyddiad cau.

RHYBUDD O GYNNIG
Pwpras:

Derbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: doedd dim wedi dod I law
erbyn y dyddiad cau.

Sylwch, efallai y bydd egwyl o 10 munud os yw’r cyfarfod yn para’n hirach na
dwy awr.
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Nodyn Gweithdrefnol ar redeg cyfarfodydd
Bydd y Cadeirydd yn agor y cyfarfodydd ac yn cyflwyno eu hunain.
Bydd nifer o Gynghorwyr yn mynychu cyfarfodydd. Bydd swyddogion hefyd yn
mynychu cyfarfodydd i gyflwyno adroddiadau, gyda swyddogion Gwasanaethau
Democrataidd yn trefnu a chynnal y cyfarfodydd.
Gofynnir i bawb sy’n mynychu i sicrhau bod eu ffonau symudol wedi diffodd a bod
unrhyw sain gefndirol yn cael ei gadw mor dawel â phosib.
Dylai’r holl feicroffonau gael eu rhoi “ar miwt” yn ystod y cyfarfod a dim ond pan
fyddwch yn cael eich gwahodd i siarad gan y Cadeirydd y dylid eu rhoi ymlaen. Pan
fydd gwahoddedigion wedi gorffen siarad dylen nhw roi eu hunain yn ôl “ar miwt”.
Er mwyn mynegi eu bod nhw eisiau siarad bydd Cynghorwyr yn defnyddio’r
cyfleuster ‘chat’ neu yn defnyddio’r swyddogaeth ‘raise hand’ sy’n dangos eicon codi
llaw electronig. Mae’r swyddogaeth ‘chat’ hefyd yn gallu cael ei ddefnyddio i ofyn
cwestiynau, i wneud sylwadau perthnasol ac yn gyfle i’r swyddog gynghori neu
ddiweddaru’r cynghorwyr.
Bydd y Cadeirydd yn galw ar y siaradwyr, gan gyfeirio at aelod etholedig fel
‘Cynghorydd’ a swyddogion yn ôl eu teitl swydd h.y. Prif Weithredwr neu enw. O
bryd i’w gilydd mae’r swyddog sy’n cynghori’r Cadeirydd yn egluro pwyntiau
gweithdrefnol neu’n awgrymu geiriad arall ar gyfer cynigion er mwyn cynorthwyo’r
Pwyllgor.
Os, a phan y cynhelir pleidlais, mi fydd y Cadeirydd yn egluro mai dim ond y rheiny
sy’n gwrthwynebu’r cynnig/cynigion, neu sy’n dymuno ymatal a fydd angen mynegi
hynny drwy ddefnyddio’r swyddogaeth ‘chat’. Bydd y swyddog sy’n cynghori’r
Cadeirydd yn mynegi os bydd y cynigion yn cael eu derbyn.
Os oes angen pleidlais fwy ffurfiol, bydd hynny yn ôl galwad enwau – lle gofynnir i
bob Cynghorydd yn ei dro (yn nhrefn yr wyddor) sut mae ef / hi yn dymuno
pleidleisio.
Yng nghyfarfodydd Pwyllgorau Cynllunio a Chyngor Sir mae amseroedd siaradwyr
yn gyfyngedig. Bydd cloch yn cael ei chanu i roi gwybod i’r siaradwyr bod ganddyn
nhw funud ar ôl.
Bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio’n fyw ar wefan y Cyngor. Bydd recordiad o’r
cyfarfod ar gael yn fuan ar ôl y cyfarfod ar https://flintshire.publici.tv/core/portal/home
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