No.
PWYLLGOR YMDDEOL YN GYNNAR / DILEU SWYDDI
Cofnodion cyfarfod anghysbell a gynhaliwyd ar 30 Mehefin, 2022.
Mae-r Agenda ar gael yma.
Yn Bresennol: Y Cynghorydd P. Drake (Cadeirydd); Cynghorydd H.C. Hamilton
(Is-Gadeirydd); Cynghorwyr J.E. Charles, A.M. Ernest ac M.G.J. Morgan.
100

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB –

Derbyniwyd y rhain gan Gynghorwyr G. John a N.C. Thomas.
101

COFNODION –

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar
26 Ebrill, 2022 fel cofnod cywir.
102

DATGANIADAU BUDDIANT –

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant.
103

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.
104
PENDERFYNU AR DDISWYDDIAD – T (CDS) (GWYBODAETH
EITHRIEDIG – PARAGRAFFAU 12, 13 A 14) –
Rhoddwyd ystyriaeth i’r cais am ddiswyddiad. Gyda golwg ar yr adroddiad a
thrafodaethau yn y cyfarfod, fe gafwyd wedyn
PENDERFYNWYD –
(1)
BOD taliad dileu swydd yn cael ei gymeradwyo dri mis o ddyddiad
cymeradwyo’r Pwyllgor ar sail Cynllun E o Gynllun Diswyddo’r Cyngor – terfynu ar
sail dileu swydd (yn amodol ar Benderfyniad (2) a gweithiwr T yn cydymffurfio â’r
weithdrefn osgoi dileu swyddi). Os cytunir arno, gall T derfynu cyflogaeth ar
31 Waste a derbyn gweddill y rhybudd fel cyfandaliad.
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No.
(2)
PE bai swydd arall yn cael ei chanfod ar gyfer T, y dylid ymestyn yr
hysbysiad i gwmpasu unrhyw gyfnod prawf os oes angen a bod Penderfyniad (1)
yn cael ei ddiddymu ynghyd â'r taliad dileu swydd pe bai'r cyfnod prawf yn
llwyddiannus.
Rhesymau dros benderfyniadau
(1)
Penderfynu ar y cais am ddiswyddiad o fewn y rheoliadau ac i ganiatáu ar
gyfer digwyddiadau posibl nad ydynt yn hysbys ar adeg penderfyniad y Pwyllgor.
(2)
Parhau i gydymffurfio â pholisi Rheoli Newid cytunedig y Cyngor a pholisïau
Adnoddau Dynol megis Osgoi Diswyddiadau ac Adleoli fel y bo’n briodol.
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