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Eich Cyf/Your Ref
Ein Cyf/Our ref
Dyddiad/Date
Gofynner am/Ask for
Rhif Cyswllt/Contact No
E-bost/E-mail

Dydd Iau, 30 Mai 2019
Helen Coomber
01978 292236
helen.coomber@wrexham.gov.uk

Annwyl Gynghorydd
Fe'ch gwysir drwy hyn i ddod i Gyfarfod CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM i'w
gynnal yn SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y DREF, ar DYDD MERCHER, 5 MEHEFIN
2019 am 4.00 pm i drafod y materion sydd yn y Rhaglen dros y dudalen.
Yn gywir

Sioned Wyn Davies
Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid
Chief Officer Governance & Customer

HYSBYSIAD GWEDDARLLEDU
Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ffilmio ar gyfer darllediad byw a/neu ddarllediadau dilynol
neu fe ellir ei ddefnyddio at ddibenion hyfforddi o fewn y Cyngor. Bydd y cyfarfod cyfan
yn cael ei ffilmio ar wahân i rannau lle mae eitemau cyfrinachol neu wedi'u heithrio, a
bydd y cofnod yn cael ei gynnwys yn yr archif er mwyn gallu ei wylio eto.
Ni chaiff ardaloedd eistedd y cyhoedd eu ffilmio fel arfer. Fodd bynnag, drwy fynd i'r
Siambr rydych yn rhoi caniatâd i gael eich ffilmio ac at y defnydd posibl o’r delweddau
hynny ac unrhyw recordiadau sain ar gyfer gweddarlledu a/neu ddibenion hyfforddi.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch hyn, cysylltwch â’r Arweinydd
Gwasanaethau Pwyllgorau ar 01978 292236.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh and this will not lead to any delay.

RHAGLEN
1

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai
Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i
ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw
un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

3

Penodi Aelodau i'r Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol
I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a
Diogelwch a Llywodraethu (Tudalennau 3 - 12)

