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DYDDIAD 24 Mehefin 2015  

TEITL Aelodau Lleol ar y Cydbwyllgor Ymgynghorol 

PWRPAS Cyflwyno’r cefndir   

AWDUR Rheolwr Gwasanaeth AHNE Llŷn 

ARGYMHELLIAD Cadw at y drefn bresennol o ran aelodaeth y 

Cydbwyllgor  

 

1.0 CYFLWYNIAD 

1.1 Mae’r Adroddiad hon wedi ei chynnwys ar raglen y Cydbwyllgor ar gais un o’r 

Aelodau Lleol. Pwrpas yr adroddiad yw ystyried y posibilrwydd o newid  

cyfansoddiad y Cydbwyllgor Ymgynghorol mewn perthynas â’r nifer o Aelodau Lleol 

(Cynghorwyr) ar y Cydbwyllgor. 

2.0 Y SEFYLLFA BRESENNOL 

 

2.1 Ar hyn o bryd mae 5 Aelod Lleol yn eistedd ar y Cydbwyllgor, yn unol â’r 

Cyfansoddiad.  Yr Aelodau presennol yw rhai dros ardaloedd  Aberdaron, Abersoch, 

Clynnog, Llanbedrog a Nefyn. 

 

2.2 Mae’r Cyfansoddiad yn nodi fod Aelodau yn cael eu cyfnewid yn dilyn etholiadau 

lleol. Mae hyn yn golygu fod yr Aelodau eraill sydd mewn wardiau perthnasol i’r 

AHNE yn dod ar y Cydbwyllgor yn dilyn etholiadau lleol (felly cylchdroi aelodau).  

  

2.3 Mae’r drefn bresennol yn golygu na fydd unrhyw Aelod lleol yn rhan o’r 

Cydbwyllgor AHNE am fwy na 4-5 mlynedd (yn ddibynnol ar amseru etholiadau 

lleol).   Credir fod y trefniant yma yn gweithio yn dda gan ei fod yn caniatáu i  

aelodau sydd yn cynrychioli wardiau eraill o’r AHNE gael cyfle i fod yn aelodau a  

chyflwyno safbwyntiau newydd ar y Cydbwyllgor.   

 

2.4 Pe byddai’r aelodau yn penderfynu newid y drefn o ran aelodau byddai raid gwneud 

trefniadau i newid Cyfansoddiad y Cydbwyllgor. Efallai byddai modd gwneud hynny 

trwy drefn ddirprwyedig gan yr Aelod Cabinet – neu roi y mater gerbron y Cyngor 

llawn. Byddai angen cyngor cyfreithiol ar y mater.  

 

3.0 CASGLIAD 

 

3.1 Credir fod y drefn bresennol o gael 5 Aelod Lleol ar y Cydbwyllgor ar un adeg yn 

gweithio yn dderbyniol, gyda Aelodau eraill yn dod yn aelodau yn dilyn etholiadau 

lleol.  

 

 

4.0 ARGYMHELLIAD  

 

4.1 Cadw at y drefn bresennol a pheidio â cychwyn proses i ddiwygio’r 

Cyfansoddiad o ran Aelodau Lleol ar y Cydbwyllgor.  

 


