Gareth Owens LL.B Barrister/Bargyfreithiwr
Chief Officer (Governance)
Prif Swyddog (Llywodraethu)

CS/NG
Dydd Gwener, 19 Tachwedd 2021
Jan Kelly / 01352 702301
janet.kelly@flintshire.gov.uk
At: Catherine McCormack (Cadeirydd)
Cynghorwyr: Janet Axworthy, Marion Bateman, Chris Bithell, Paul Cunningham,
Adele Davies-Cooke, Colin Legg, Dave Mackie a Ian Roberts
ENWADAU CREFYDDOL:
Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru
(esgobaeth Llanelwy)

CYMDEITHASAU ATHRAWON:
Penaethiaid Uwchradd
Catherine McCormack (Ysgol Uwchradd
Gatholig St Richard)

Jennie Downes (Swyddfa’r Diocesan)
Marina Parsons (Pennaeth Ysgol Trelawnyd)

Ffederasiwn Penaethiaid Cynradd
Simon Percy (Ysgol Golftyn)

Cynrychiolwyr Catholig
Wendy White (Swyddfa’r Diocesan)
a John Morgan (Ysgol Gynradd Gatholid St
Anthony)

Arbenigwr AG Uwchradd
Lyn Oaks (Ysgol Uwchradd Alun)
Cynrychiolydd Ysgol Arbennig
1 x Swydd wag Cynrychiolydd

Eglwys Bresbyteraidd Cymru
(Henaduriaeth y Gogledd Ddwyrain)
Rev. Huw Powell Davies

Cynrychiolydd Coleg VI Glannau Dyfrdwy
1 x Swydd wag
Athrawon Dosbarth Cynradd
Amira Mattar (Ysgol Gynradd Gymunedol
Westwood)

Annwyl Syr / Fadam
Bydd cyfarfod o’r CYSAG SIR Y FLINT yn cael ei gynnal yn DYDD IAU, 25AIN
TACHWEDD, 2021 am 4.00 PM i ystyried yr eitemau canlynol.
Yn gywir

Robert Robins
Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd
Sylwch: Bydd hwn yn gyfarfod dros y we a bydd ‘presenoldeb’ wedi’i gyfyngu i
Aelodau’r Pwyllgor a’r Aelodau hynny o’r Cyngor sydd wedi gofyn i Bennaeth y
Gwasanaethau Democrataidd am wahoddiad. Y Cadeirydd fydd yn penderfynu a
yw’r rhain yn cael siarad ai peidio.
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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.

RHAGLEN
1

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
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DATGAN CYSYLLTIAD: COD YMDDYGIAD LLYWODRAETH LEOL
Caiff Aelodau eu hatgoffa fod rhaid iddynt ddatgan bodolaeth a natur y
cysylltiad personol y maent yn ei ddatgan.
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COFNODION (Tudalennau 5 - 8)
Cymeradwyo a chadarnhau bod cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gywir ar 7
Hydref 2021.
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AELODAETH A CHYLCH GORCHWYL AR GYFER Y CYNGOR
CYNGHOROL SEFYDLOG NEWYDD
Derbyn diweddariad llafar yn y cyfarfod.

5

DYSGU PROFFESIYNOL
I dderbyn trosolwg ar y Dîm Datblygu Dysgu Proffesiynol mewn Crefydd,
Gwerthoedd a Moesau.
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CYNHADLEDD MAES LLAFUR Y CYTUNWYD ARNO 2022
Derbyn cyflwyniad gan Vicky Barlow, Uwch Reolwr Gwella Ysgolion,
Portffolio Addysg ac Ieuenctid.
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AUTUMN TERM WASACRE MEETING (23 TACHWEDD 2021)
Derbyn diweddariad llafar yn y cyfarfod gan Vicky Barlow, Uwch Reolwr
Gwella Ysgolion, Portffolio Addysg ac Ieuenctid.
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ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYSAG 2020 - 2021
Derbyn yr Adroddiad Blynyddol drafft ar gyfer CYSAG 2020 – 2021 yn y
cyfarfod

9

GOHEBIAETH
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CYFARFODYDD YN Y DYFODOL
Yn y dyfodol bydd cyfarfodydd CYSAG SIR Y FLINT yn cael eu cynnal am
4.00 pm am
Dydd Mercher 9th Chwefror 2022
Dydd Mercher 8th Mehefin 2022

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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