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Prif Swyddog (Llywodraethu)

Swyddog Cyswllt:
Maureen Potter (01325 702322)
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At: Cyng Rosetta Dolphin (Cadeirydd)
Y Cynghorwyr: Glyn Banks and Richard Lloyd
Dydd Gwener, 24 Mehefin 2022
Annwyl Gynghorydd,
RHYBUDD O GYFARFOD ANGHYSBELL
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU
DYDD IAU, 30AIN MEHEFIN, 2022 10.00 AM
Yn gywir

Steven Goodrum
Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd
Sylwch: Gofynnwyd i siaradwyr cyhoeddus a hoffent gyfarch y Pwyllgor yn Gymraeg
neu Saesneg.
Bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio’n fyw ar wefan y Cyngor. Bydd y ffrydio byw yn dod
i ben pan fydd unrhyw eitemau cyfrinachol yn cael eu hystyried. 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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YMDDIHEURIADAU
Pwrpas:

2

DATGAN CYSYLLTIAD (GAN GYNNWYS DATGANIADAU CHWIPIO)
Pwrpas:

3

I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

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

CAIS AM DRWYDDED EIDDO (Tudalennau 5 - 42)
Pwrpas: Gofynnir i’r Aelodau ystyried a phenderfynu ar gais am Drwydded
Eiddo

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. Bydd Cyfreithiwr y Cyngor hefyd
yn bresennol.
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”.
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.
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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