
ADRODDIAD BLYNYDDOL - 2013/14 
 

Cynghorydd:  Eirwyn Williams Grŵp:   Annibynnol 
 

Ward:   Cricieth 
 

 

Bwriad yr adroddiad blynyddol: 
Pwrpas yr Adroddiad Blynyddol yw i gynorthwyo etholwyr i wybod mwy am waith a gweithgareddau eu 
haelodau etholedig yn ystod y flwyddyn. 
 
Rol a chyfrifoldebau: 
 
Cynghorydd dros ward Cricieth, ac yn aelod o’r Pwyllgor Craffu Corfforaethol, Pwyllgor Craffu Gwasanaethau, 
Pwyllgor Cynllunio, Pwyllgor Iaith a Fforwm Ardal Dwyfor. Rwyf yn hynod o falch o weld fy nghyfradd 
presenoldeb yn y cyfarfodydd hyn yn 100% 
 

Gweithgareddau etholaethol: 

 

Uchafbwynt fy mlwyddyn eleni oedd gweld cwblhau gwelliannau i Ysgol Treferthyr yn Hydref 2013.  Mae 
ansawdd yr adeilad bellach yn destun balchder i'r plant a'u rhieni a phawb sydd yn gweithio yno. 
 
Mae nifer o welliannau eraill ar y gweill i godi statws y dre i drigolion ac ymwelwyr, ac mi hoffwn ddiolch i bawb 
sydd wedi fy nghefnogi ac wedi fy helpu yn ystod y flwyddyn. 
 

Mentrau a gweithgareddau eraill: 

 

Ar y cyd gyda Chyngor Tref Cricieth, rwyf yn y broses o geisio uwchraddio cyfleusterau cyhoeddus yn y dre ac 
mae rhan o'r gwaith yma eisoes  wedi cychwyn.  
 
Yn ystod y flwyddyn bûm mewn cyswllt gyda’r Swyddog Adfywio Bro i gael cymorth gydag amrywiol grantiau, a 
bûm yn ddigon ffodus i fod yn llwyddiannus gydag un cais grant ar gyfer gwella Canol Tref. Yn sgil y grant 
yma, gosodwyd angor ar y maes yng Nghricieth i dynnu sylw at hanes morwrol y dref.  Yr oedd Cyngor Tref 
Cricieth yn cydweithio gyda mi ar y fenter yma.  
 

Bu i mi fynychu’r Pwyllgorau canlynol: 
 

PWYLLGOR PRESENNOL 

Y Cyngor 4 

Pwyllgor Craffu Corfforaethol 5 

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau 5 

Pwyllgor Cynllunio 9 

Pwyllgor Iaith 4 

Cyfarfod Paratoi Pwyllgor Craffu Corfforaethol 4 

Cyfarfod Paratoi Pwyllgor Craffu Gwasanaethau 4 

Fforwm Ardal Dwyfor 4 

Canran Presenoldeb: 100% 
 

Bu i mi gymryd rhan yn y cyfarfodydd, seminarau, ymchwiliadau a gweithdai ychwanegol canlynol: 
 

- 
 

Bu i mi gynrychioli Cyngor Gwynedd ar y 
cyrff allanol canlynol: 
 
Ysgol Treferthyr (Llywodraethwr Ysgol) 
 

Bu i mi gynrychioli Cyngor Gwynedd yn y cyfarfodydd 
canlynol: 
 

- 

Bu i mi fynychu’r sesiynau hyfforddiant Dysgu a Datblygu canlynol: 
 

Corfforaethol  

Data Perfformiad Awdurdod ac Ysgolion 

Llywodraethu Ysgolion a Diogelu Plant 

Polisi Gosod Tai a Chyfrifoldebau Statudol 

Materion Priodoldeb ac Apeliadau Cynllunio 



Strwythur a Chyflwr Economi Gwynedd 

Hyfforddiant i Aelodau ac Eilyddion ar y Pwyllgor Cynllunio 

Panel Rhiant Corfforaethol 

Anghenion Addysgol Arbennig 

  

Ychwanegol 

Sgiliau Cadeirio Effeithiol (WLGA) 

Cyfathrebu (Sgiliau Dylanwadu/Negodi) 

Sgiliau Cymhelliant 

Cyflwyniadau Effeithiol 

Delio gyda’r Wasg 

Cyfanswm nifer o oriau: 45.5 
 

 


