
 

CYNGOR GWYNEDD. 
 

PWYLLGOR YMGYNGHOROL HARBWR  [                ] 
 
1. Enw 

 
 Gelwir y Pwyllgor yn Bwyllgor Ymgynghorol Harbwr [                             ]. 

 
2. Statws 

 
2.1 Sefydlir y Pwyllgor dan erthygl 6 Gorchymyn Adolygu Harbwr Porthmadog 

1998 
neu 

Sefydlir y Pwyllgor dan adran 102(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972. 
 

2.2 Bydd y Pwyllgor yn adrodd i Gabinet y Cyngor.  (Gan y Cabinet mae'r 
swyddogaeth a'r cyfrifoldeb o weithredu fel awdurdod harbwr). 
 

3. Aelodaeth. 
 

3.1 Aelodaeth y Pwyllgor fydd: 
 

 • Hyd at bedwar aelod lleol o Gyngor Gwynedd. 

• Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy'n dal portffolio awdurdod harbwr. 

• Un aelod o Gyngor Tref [                                   ] 

• Hyd at saith aelod arall i gynrychioli gwahanol fuddiannau defnyddwyr yr 
harbwr. 

 
3.2 Cabinet y Cyngor fydd yn penodi aelodau'r Pwyllgor a hynny yn dilyn 

ymgynghoriad gydag aelodaeth bresennol y Pwyllgor a defnyddwyr yr 
harbwr. 
 

3.3 Tymor aelodaeth aelodau'r Pwyllgor fydd: 
 

 • tan ddyddiad nesaf etholiad llywodraeth leol arferol 

• tan y bydd yr aelod yn ymddiswyddo o'r Pwyllgor 

• tan y bydd yr aelod yn peidio â bod yn gynghorydd neu'n peidio â 
chynrychioli’r buddiant y cafodd ei benodi i'r Pwyllgor i'w chynrychioli   

• tan y bydd y Cabinet yn penodi aelod arall yn ei (l)le)                                          
(pa un bynnag fo fyrraf). 

       
4. Cadeirydd ac Is-gadeirydd. 

 
4.1 Yn ei gyfarfod cyntaf ar ôl Cyfarfod blynyddol y Cyngor, bydd y Pwyllgor yn 

ethol Cadeirydd o blith ei aelodau sy'n gynghorwyr sir i gadeirio ei 
gyfarfodydd. 
 

4.2 Yn ei gyfarfod cyntaf ar ôl Cyfarfod blynyddol y Cyngor bydd y Pwyllgor yn 
ethol Is-gadeirydd o blith ei aelodau sy'n gynghorwyr sir i weithredu yn 
absenoldeb y Cadeirydd. 
 



 
 
 
4.3 I osgoi amheuaeth, nid yw rheol 10(5) na 10(6) o Reolau Gweithdrefn y Cyngor 

(cadeirio mwy nag un pwyllgor; tymor swydd cadeirydd) yn berthnasol i'r 
Pwyllgor. 
 

5. Cworwm a Phleidleisio. 
 

5.1 Bydd gan bob aelod o'r Pwyllgor bleidlais ar unrhyw fater a ddaw gerbron y 
pwyllgor. 
 

5.2 Caniateir i'r cyrff neu fudiadau sy'n cynrychioli buddiannau defnyddwyr yr 
harbwr anfon eilydd neu ddirprwy i'r cyfarfodydd yn absenoldeb yr aelod 
sefydlog a bydd gan y deilydd neu ddirprwy bleidlais yn yr un modd â'r aelod 
sefydlog  
 

5.3 Y cworwm ar gyfer cyfarfodydd o'r Pwyllgor fydd chwarter yr aelodaeth 
bleidleisiol a fydd yn cynnwys o leiaf un cynghorydd sir. 
 

5.4 Caniateir i sylwedydd o bob un o'r tri phwyllgor ymgynghorol harbwr arall 
fynychu'r cyfarfodydd ond ni fydd ganddynt bleidlais ar unrhyw fater a ddaw 
gerbron. 
 

6. Amlder Cyfarfodydd. 
 

6.1 Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod yn arferol ddwywaith y flwyddyn. 
 

6.2 Bydd gan y Cadeirydd hawl i alw cyfarfodydd arbennig o'r Pwyllgor os bydd 
o'r farn fod angen trafodaeth ar unrhyw fater rhwng cyfarfodydd arferol y 
Pwyllgor. 
 

7. Cylch Gorchwyl. 
 

7.1 Swyddogaeth y Pwyllgor fydd ystyried a chynghori'r Cabinet ynglŷn â 
materion yn ymwneud â rheolaeth, diogelwch a datblygiad yr harbwr. 
 

7.2 Bydd y Pwyllgor hefyd yn ystyried a chynghori'r Cabinet ar unrhyw fater 
perthynol arall a gyfeirir ato gan y Cabinet i'w ystyried o dro i dro. 
 

7.3 Bydd yn ddyletswydd ar y Cabinet i ymgynghori hefo'r Pwyllgor ar unrhyw 
fater sydd, ym marn y Cabinet, yn debygol o effeithio'n sylweddol ar reolaeth, 
diogelwch neu ddatblygiad yr harbwr; a bydd yn ddyletswydd ar y Cabinet i 
ystyried unrhyw gyngor a roddir iddo gan y Pwyllgor ond ni fydd dan 
rwymedigaeth i weithredu yn unol â'r cyngor a roddir. 
 

8. Trefn y cyfarfodydd. 
 

 Yn amodol ar unrhyw ddarpariaeth i'r gwrthwyneb yn y Cyfansoddiad hwn, 
rheolir gweithgareddau'r Pwyllgor gan reolau gweithdrefn y Cyngor. 

 


