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PWYLLGOR YMDDEOL YN GYNNAR / DILEU SWYDDI 
 

Hysbysiad Penderfyniad – Cyfarfod, 21 Mehefin, 2021. 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 

Yn Bresennol: Y Cynghorydd G. John (Is-gadeirydd yn y Gadair 
Cadeirydd); Cynghorwyr Mrs. J.E. Charles, Mrs. P. Drake ac R.A. Penrose. 
 
 
EITEM AGENDA 1.  YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB –   
 
Derbyniwyd y rhain gan Gynghorwyr N.C. Thomas (Cadeirydd), V.J. Bailey a 
K.F. McCaffer. 
 
 
EITEM AGENDA 2.   COFNODION –  
 
PENDERFYNWYD –  CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 
15 Mawrth, 2021 fel cofnod cywir. 
 
 
EITEM AGENDA 3.  DATGANIADAU BUDDIANT – 
 
 
Cyhoeddodd y Cynghorydd Mrs. J.E. Charles fuddiant personol a rhagfarnol mewn 
perthynas ag Eitem 5 ar yr Agenda – Penderfynu diswyddiad ar gyfer PG, K a P.   
Natur y diddordeb oedd bod y Cynghorydd Mrs. Charles yn perthyn i un o'r aelodau 
staff ac na chymerodd ran wrth benderfynu ar y pecyn diswyddo. 
 
 

 GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD –  
 
PENDERFYNWYD – O dan Adran 100A (4) o’r Deddf Llywodraeth Leol 1972, bod y 
wasg a'r cyhoedd yn cael eu heithrio o'r cyfarfod ar gyfer yr eitem fusnes ganlynol ar 
y sail ei bod yn debygol o gynnwys datgeliad o wybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir yn 
Rhan 4 o'r Atodlen 12A (fel y'i diwygiwyd) o'r Ddeddf, y cyfeirir at baragraffau 
perthnasol yr Atodlen mewn cromfachau ar ôl y pennawd munud. 
 
 
EITEM AGENDA 5. PENDERFYNU DISWYDDIAD AR GYFER PG, K A P 
(CDS) (GWYBODAETH EITHRIEDIG – PARAGRAFFAU 12, 13 A 14) –  
 
PENDERFYNWYD – 
 
(1) Cymeradwyo taliad diswyddo yn effeithiol dri mis o ddyddiad cymeradwyo'r 
Pwyllgor (neu'n gynharach os oedd PILON yn cytuno â P, K a PG) ar sail Cynllun D 
cynllun Ymddeoliad Cynnar / Diswyddo Cynnar y Cyngor – ei derfynu ar sail 
ymddeol yn gynnar / diswyddo K a P a Chynllun E – terfynu ar sail diswyddo PG (yn 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Early-Retirement-Redundancy/2021/21-06-21.aspx


Democratic / Decision Notices / Early Retirement Redundancy 
21-06-21 Welsh (GD) 

amodol ar Benderfyniad (2) a gweithwyr P, PG a K yn cydymffurfio â'r weithdrefn 
osgoi diswyddo). 
 
(2) Os deuir o hyd i gyflogaeth amgen ar gyfer P, PG neu K, dylid estyn yr 
hysbysiad i gwmpasu unrhyw gyfnod prawf os oes angen a Dirymu Penderfyniad (1) 
ynghyd â'r taliad diswyddo pe bai'r cyfnod prawf yn llwyddiannus. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Penderfynu ar y cais diswyddo o fewn y rheoliadau a chaniatáu ar gyfer 
digwyddiadau na fydd yn hysbys ar hyn o bryd. 
 
(2) Cynnal cydymffurfiad â pholisi Rheoli Newid a Chytunwyd ar Adnoddau 
Dynol y Cyngor fel Osgoi Diswyddo ac Ail-leoli fel sy'n briodol. 
 
 
 

 


