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1. Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 wedi addasu Mesur 
Llywodraeth Leol 2011 mewn perthynas â phwyllgorau llywodraethu ac archwilio 
awdurdodau lleol Cymru. 

2. Lle’n flaenorol, roedd rhaid cael un aelod lleyg ar y Pwyllgor, erbyn Mai 2022 rhaid 
i o leiaf draean o aelodau’r Pwyllgor fod yn aelodau lleyg (a rhaid i’r Cadeirydd fod 
yn un o’r aelodau lleyg hynny). 

3. Yn ei gyfarfod ar 2 Rhagfyr 2021, penderfynodd y Cyngor llawn bydd gan y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 18 aelod, gyda 12 o’r aelodau yn aelodau o 
Gyngor Gwynedd a 6 aelod lleyg o Mai 2022 ymlaen. 

4. Mae’r adroddiad perthnasol i’w gael yma: 

Eitem 11 - Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau Cymru 2021 - Pwyllgor Archwilio 
a Llywodraethu.pdf 

5. Mae Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi bod yn rhaid i aelodau lleyg y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio gael eu penodi gan y Cyngor llawn ar argymhelliad 
panel penodi a phenodi. 

6. Yn ei gyfarfod ar 3 Mawrth 2022, apwyntiodd y Cyngor llawn y canlynol fel aelodau 
lleyg o’r Pwyllgor Llywodraethu am gyfnod o 5 mlynedd: 

 Mr Hywel Eifion Jones 

 Mrs Sharon Warnes 

 Mr Rhys Parry 

 Mrs Clare Hitchcock 

7. Mae hyn yn golygu fod dwy sedd aelod lleyg yn parhau’n wag.  Wedi  i hysbysebu 
dros yr haf fethu â denu partïon oedd â diddordeb, roedd trydedd rownd o 
hysbysebu a gaeodd ar 16 Tachwedd. 

8. Ar 24 Tachwedd, cafodd ymgeisydd ei chyfweld gan banel oedd yn cynnwys 
Cadeirydd y Cyngor (y Cynghorydd Elwyn Jones), Cadeirydd y Pwyllgor 
Gwasanaethau Democratiaeth (y Cynghorydd Dewi Owen) a'r Aelod Cabinet dros 
Gyllid (Y Cynghorydd Ioan Thomas).  Cyngor y panel oedd y Swyddog Cyllid 
Statudol (Dewi Morgan) a'r Swyddog Monitro (Iwan Evans). 

https://democratiaeth.gwynedd.llyw.cymru/documents/s32175/Eitem%2011%20-%20Deddf%20Llywodraeth%20Leol%20ac%20Etholiadau%20Cymru%202021%20-%20Pwyllgor%20Archwilio%20a%20Llywodraethu.pdf?LLL=1
https://democratiaeth.gwynedd.llyw.cymru/documents/s32175/Eitem%2011%20-%20Deddf%20Llywodraeth%20Leol%20ac%20Etholiadau%20Cymru%202021%20-%20Pwyllgor%20Archwilio%20a%20Llywodraethu.pdf?LLL=1


9. Ar ôl ystyried y cais yn ofalus a thrylwyr, penderfynodd y Panel fod yr ymgeisydd 
yn cyrraedd y meini prawf, a dylid argymell i'r Cyngor llawn ei bod Carys Edwards 
yn cael ei phenodi'n aelodau lleyg o'r Pwyllgor: 

10. Carys Edwards yw Cadeirydd presennol bwrdd Grŵp Cynefin ac mae hi'n cyn-
gadeirydd Pwyllgor Llywodraethu'r Gymdeithas.  Mae Carys hefyd yn aelod o 
baneli amrywiol Grŵp Cynefin ac yn cyfrannu at waith strategol y Gymdeithas gan 
gynnwys tywys aelodau'r Bwrdd mewn trafodaethau, craffu polisi a chynlluniau 
allweddol.  Cyn hyn, bu Carys mewn swyddi uwch-swyddog yn Cyngor Sir Ynys 
Môn a Llywodraeth Cymru. Rhwng 1991 a 1999 roedd Carys yn swyddog yn 
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd. 

11. Mae hyn yn golygu fod un sedd aelod lleyg yn parhau’n wag a byddwn yn symud 
ymlaen i geisio i lenwi’r sedd hon yn ddi-oed. 

 

Argymhelliad 

Penodi Mrs Carys Edwards fel Aelod Lleyg o’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio am gyfnod o 5 mlynedd. 

 

 

Barn yr aelod lleol  

Dim yn fater lleol  

  

  

Barn y swyddogion statudol  

  

Swyddog Monitro:  

Gallaf gadarnhau fod y Panel wedi gweithredu eu swyddogaethau yn briodol yn unol 
a’r drefn a sefydlwyd gan y Cyngor ar gyfer apwyntio  aelodau lleyg o’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio. 

 

Pennaeth Cyllid: 

Awdur yr adroddiad 


