
 

 

Am unrhyw ymholiad yn ymwneud â'r agenda hwn cysylltwch â  Emma Sullivan 
 (Rhif Ffôn: 01443 864420  Ebost: sullie@caerphilly.gov.uk) 

 
Dyddiad: Dydd Mercher, 25 Ebrill 2018 

 
 
 
 
Annwyl Syr/Fadam,  
 
Bydd cyfarfod  Panel Apeliadau yn cael ei gynnal yn Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad 
Mynach ar Dydd Mercher, 2ail Mai, 2018 am 1.00 pm i ystyried materion a gynhwysir yn yr agenda 
canlynol.  Mae croeso i chi ddefnyddio’r iaith Gymraeg yn y cyfarfod, a dylid rhoi cyfnod rhybudd o 3 
diwrnod gwaith os ydych yn dymuno gwneud hynny. Bydd cyfieithu ar y pryd yn cael ei ddarparu ar gais. 
 
 

Yr eiddoch yn gywir, 

 
Christina Harrhy 

PRIF WEITHREDWR DROS DRO  
 

A G E N D A 
 

Tudalennau 
  

1  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb   
 

2  Datganiadau o Ddiddordeb. 
 

 
Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau 
personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â 
Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr 
a Swyddogion. 

 

Pecyn Dogfennau Cyhoeddus



 

 

3  I dderbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol sydd ym marn y Swyddog Priodol yn gallu cael ei 
drafod pan nad yw'r cyfarfod ar agor i'r cyhoedd ac i ystyried yn gyntaf os yw lles y cyhoedd yn 
golygu y dylai'r cyfarfod gael ei gau i'r cyhoedd ar gyfer ystyriaeth o'r eitem.   

1 - 2 
 

4  I ystyried a phenderfynu apêl yn erbyn diswyddo.   
 

 
 
Cylchrediad: 
Cynghorwyr W. David (Cadeirydd), K. Etheridge a Mrs T. Parry 
 
A Swyddogion Priodol 
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Gadewir y dudalen hon yn wag yn fwriadol
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