Swyddog Cyswllt:
Sharon Thomas 01352 702324
sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
At: Bob Aelod o’r Cyngor

21 Chwefror 2020
Annwyl Gynghorydd
Fe’ch gwahoddir i fynychu cyfarfod Cyngor Sir y Fflint a fydd yn cael ei gynnal am
2.00 pm Dydd Iau, 27ain Chwefror, 2020 yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr
Wyddgrug CH7 6NA i ystyried yr eitemau canlynol
RHAGLEN
1

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Pwrpas:

2

COFNODION (Tudalennau 3 - 20)
Pwrpas:

3

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 28 Ionawr
2020.

DATGAN CYSYLLTIAD
Pwrpas:

4

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

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

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.

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES
5

ADOLYGIAD PWYLLGOR (Tudalennau 21 - 34)
Adroddiad Prif Weithredwr, Prif Swyddog (Llywodraethu) Pwrpas:

Ystyried yr argymhellion ar Adolygiad Pwyllgor y Pwyllgor
Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd.

1

6

ADOLYGU ARDALOEDD PLEIDLEISIO A MANNAU PLEIDLEISIO
(Tudalennau 35 - 62)
Adroddiad Prif Weithredwr Pwrpas:

7

Cymeradwyo argymhellion adolygiad y dosbarthiadau etholiadol
a safleoedd pleidleisio.

DEISEBAU SYDD WEDI DOD I LAW'R CYNGOR (Tudalennau 63 - 64)
Adroddiad Prif Swyddog (Llywodraethu) Pwrpas:

8

Rhoi gwybod i’r Cyngor am ganlyniadau deisebau sydd wedi
cael eu cyflwyno dros y flwyddyn ddiwethaf.

RHYBUDD O GYNNIG (Tudalennau 65 - 66)
Pwrpas:

Derbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: Mae un wedi cael ei
dderbyn ac wedi ei atodi. Bydd Swyddogion yn cyflwyno
trefniadau ar gyfer darpariaeth digartrefedd ar y stryd fel rhan o’r
ymateb.

ER GWYBODAETH YN UNIG
9

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD
Pwrpas:

10

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

CWESTIYNAU
Pwrpas:

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

Robert Robins
Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd
HYSBYSIAD GWEDDARLLEDU
Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ffilmio a’I ddarlledu’n fyw ar wefan y Cyngor. Bydd y
cyfarfod cyfan yn cael ei ffilmio oni bai fod eitemau cyfrinachol neu wedi’u heithrio dan
drafodaeth.
Yn gyffredinol ni fydd y mannau eistedd cyhoeddus yn cael eu ffilmio. Fodd bynnag wrth i
chi ddod i mewn i'r Siambr, byddwch yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r defnydd posibl o’r
delweddau a’r recordiadau sain hynny ar gyfer gweddarlledu a/neu ddibenion hyfforddi.
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â hyn, ffoniwch aelod o’r Tîm
Gwasanaethau Democrataidd ar 01352 702345.
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