
 

ATODIAD 3 

ADRAN 9 

9. PWYLLGORAU RHEOLEIDDIO AC ERAILL 

 
9.12.2 Penodi aelodau (ac eilyddion) pwyllgorau ac is-bwyllgorau 

 
 (1) Pryd bynnag  

(i) y mae'n ofynnol i'r Cyngor adolygu dyraniad seddau ar bwyllgorau 
rhwng grwpiau gwleidyddol, neu 

(ii)  penderfyna'r Cyngor wneud adolygiad o'r fath, neu 

(iii)  y mae'n ofynnol i bwyllgor adolygu dyraniad seddau ar is-bwyllgor 
rhwng grwpiau gwleidyddol, neu 

(iv)  y penderfyna pwyllgor wneud adolygiad o'r fath, 

rhaid i'r swyddog priodol gyflwyno adroddiad i'r Cyngor neu'r pwyllgor (fel y bo'n 
briodol) i ddangos pa ddyraniad o seddau a fyddai yn ei farn/barn ef/hi yn ymateb 
orau i ofynion adran 15(4), Deddf 1989. 

(2)  Yng ngoleuni adroddiad o'r fath, rhaid i'r Cyngor neu'r pwyllgor, fel y bo'n 
briodol, bennu dyraniad y seddau i grwpiau gwleidyddol. 

(3)  Pryd bynnag y bo angen ethol aelod pleidleisiol o bwyllgor neu is-bwyllgor yn 
unol â dymuniadau grŵp gwleidyddol y dyrannwyd y sedd iddo, a phryd 
bynnag y mae angen terfynu penodiad yn unol â'r dymuniadau hynny, yna 
mae'n rhaid i'r swyddog priodol wneud y penodiad neu ei derfynu yn unol â 
hynny wedi derbyn cais ysgrifenedig gan neu ar ran y grŵp gwleidyddol*.  

(4) Gall y Cyngor benodi un aelod o bob Grŵp Gwleidyddol a gynrychiolir ar y 
Pwyllgor Cynllunio i weithredu fel eilydd ar y pwyllgor hwnnw. Ceir manylion o 
hawliau eilydd yn Rheol 9.12.5. 

9.12.4 Cworwm 
 

(1) Yn ddarostyngedig i (2) isod n i chaniateir trin unrhyw fusnes mewn unrhyw 
gyfarfod o bwyllgor nac is-bwyllgor oni bai fod o leiaf chwarter cyfanrif aelodau 
pleidleisiol y pwyllgor neu'r is-bwyllgor, fel y bo'n briodol, yn bresennol ac ni 
chaniateir trin unrhyw fusnes mewn unrhyw achos onid oes o leiaf tri aelod 
pleidleisiol yn bresennol ac eithrio yn achos is-bwyllgor sydd yn cynnwys llai 
na 5 aelod, pan fydd y cworwm yn ddau aelod â phleidlais. 
 

(2) Ni chaniateir trin busnes mewn unrhyw gyfarfod o’r Pwyllgor Cynllunio 
oni bai fod o leiaf hanner cyfanswm nifer aelodau’r pwyllgor yn 
bresennol, wedi’i dalgrynnu i’r rhif cyfan agosaf. 

9.12. 6 Eilyddion 



(5) Bydd gan eilydd a benodwyd dan Reol 19.2.2(4) hawl i siarad a phleidleisio yn 
unig yn y cyfarfod perthnasol o’r Pwyllgor neu Is Bwyllgor ac ni fydd unrhyw 
swyddogaethau na phenodiadau eraill gan  gynnwys penodiadau i 
Weithgorau o’r Pwyllgor neu Is Bwyllgor yn perthyn i’r aelod tra’n gweithredu 
fel eilydd. 

(6) Ni all yr aelod sefydlog fynychu y cyfarfod os yw wedi ei eilyddio. 

(7) Gall eilyddion ond fynychu cyfarfod: 

(i) i gymryd lle aelod sefydlog o’r Pwyllgor neu Is Bwyllgor; 

(ii) ble na all yr aelod sefydlog fod yn bresennol am yr oll o’r cyfarfod  

ac 

(iii) os yw’r aelod sefydlog wedi hysbysu’r Cadeirydd ymlaen llaw o’r bwriad i 
eilyddio. 

(*Mewn ward aml aelod dim ond un aelod o’r ward all gael ei benodi i’r Pwyllgor      

Cynllunio) 

 


