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Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg. Rhowch wybod i ni os yw eich dewis iaith yw’r Gymraeg 
We welcome correspondence in Welsh. Please let us know if your language choice is Welsh

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. 
Rhowch wybod i ni os mai Cymraeg yw eich 

dewis iaith.
We welcome correspondence in Welsh. Please 
let us know if your language choice is Welsh.

Cyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr / Chief 
Executive’s Directorate 
Deialu uniongyrchol / Direct line /: 01656 643148 / 
643147 / 643694
Gofynnwch am / Ask for:  Gwasanaethau 
Democrataidd

Ein cyf / Our ref:      
Eich cyf / Your ref:      

Dyddiad/Date: Dydd Mawrth, 20 Ebrill 2021

Annwyl Cynghorydd, 

PANEL APELIADAU

Cynhelir Cyfarfod  Panel Apeliadau O Bell Trwy Microsoft Teams ar Dydd Mawrth, 27 Ebrill 2021 
am 10:00.

AGENDA

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb  
Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2. Datganiadau o fuddiant  
Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / 
Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y 
Cyngor o 1 Medi 2008

3. Gwahardd y Cyhoedd  
Nidoedd yr eitem canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod yn cynnwys gwybodaeth 
eithriedig fel y'i diffinnir ym Pharagraff 12 o Ran 4 o'r Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 
1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Cymru) 2007 (Mynediad at 
Wybodaeth) (Amrywio). Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn y Panel 
Apeliadau yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitem hyn yn breifat, bydd y 
cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.

4. Derbyn apêl achwyniad gan gyn-weithiwr Adran Gyllid Prif Gyfarwyddiaeth y 
Prif Weithredwr  

(Pecynnau cwynion wedi'u dosbarthu o'r blaen)

Nodyn: Sylwch: Yn sgil yr angen i gadw pellter cymdeithasol, ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei 
gynnal yn ei leoliad arferol. Yn hytrach, bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd Aelodau a Swyddogion 
yn mynychu o bell. Bydd y cyfarfod yn cael ei recordio i’w ddarlledu ar wefan y Cyngor cyn gynted 
ag sy'n ymarferol ar ôl y cyfarfod. Os oes gennych unrhyw gwestiwn am hyn, cysylltwch â 
cabinet_committee@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 643147 / 643148.
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Yn ddiffuant
K Watson
Prif Swyddog – Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Rheoleiddio
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