
ADRODDIAD BLYNYDDOL - 2014/15

Cynghorydd: Ifor Dilwyn Lloyd Grŵp: Annibynnol

Ward: Talysarn
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:
Aelod dros Ward Talysarn. Aelod o’r Pwyllgor Craffu Gwasanaethau, Pwyllgor Cynllunio, Pwyllgor Trwyddedu
Canolog/Cyffredinol, a Chadeirydd Fforwm Ardal Gwyrfai.

Gweithgareddau etholaethol:

Cynllun Arbed. Trefnwyd y Cynllun Arbed gan Gyngor Gwynedd a Willmott Dixon ac mae wedi bod yn
llwyddiant mawr i drigolion ardal Carmel a Fron. Mae Cadeirydd Cymdeithas Trigolion y Fron a minnau wedi
ymwneud â’r cynllun o’r dechrau, gyda thros ddwy flynedd o waith cynllunio. Mae wedi bod yn fuddsoddiad
enfawr i bobl Carmel a Fron. Mae’r tai yn llawer cynhesach ar ôl derbyn cladin allanol/deunydd inswleiddio a
hefyd boeleri newydd a ffenestri gwydr dwbl a ddarperir yn rhad ac am ddim. Cafodd y cynllun Arbed ei
ariannu ar y cyd gan Llywodraeth Cymru a Cyngor Gwynedd.
Caeau pêl-droed wedi’i diogelu. Cafodd Caeau Pêl droed Carmel a Fron eu diogelu ar ôl fy nghais
personol i Gyngor Cymuned Llandwrog a bellach maen’t wedi eu mabwysiadu gan y Cyngor.
Syrjeris – Byddaf yn cynnal syrjeris ar ddydd Llun cyntaf bob mis
Dechrau’n Deg – Mae adeilad newydd Dechrau’n Deg wedi ei adeiladu yn Nhalysarn a gafodd ei ariannu gan
Lywodraeth Cymru.

Mentrau a gweithgareddau eraill:

 Yn sgil derbyn cwynion gan Gyngor Plwyf Llandwrog, bu i mi ymgyrchu’n llwyddiannus i gael ail- wynebu’r
ffordd heibio Maes Hyfryd yn Carmel. Bu i mi hefyd sicrhau ail wynebu’r ffordd i fyny hebio Trallwyn Teras i
gyfeiriad Cilgwyn gan fod pryder am gyflwr y ffordd.

 Rwyf hefyd yn y broses o ymgyrchu i gael ail darmacio Ffordd Pisgah, ac mae’r ymgyrch i lenwi tyllau yng
Ngharmel yn waith parhaus.

 Llwyddais hefyd i gael bolards ger Cilgwyn Lodge yn Carmel yn sgil derbyn cwynion gan y perchennog,
ynghyd â draen newydd yn Lôn y Bryn Carmel a ger Goleufryn yn Carmel.

 System draenio newydd o Green Bank i Goleufryn.
 Rwyf hefyd wedi cyfarfod yn rheolaidd gyda’r PCSO ac eraill o Heddlu Gogledd Cymru i drafod plismona

yn Ward Talysarn.
 Atgyweiriadau a gwelliannau parhaus gan gynnwys arwyddion newydd er diogelwch
 Yn Awst 2014, bûm yn bresenol yn y dadorchuddio cofeb i’r Cymry yn Ypres, Gwlad Belg.

Bu i mi fynychu’r Pwyllgorau canlynol:

PWYLLGOR PRESENNOL
Y Cyngor 4
Pwyllgor Craffu Gwasanaethau 1
Pwyllgor Cynllunio 8
Pwyllgor Trwyddedu Canolog/Cyffredinol 2
Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog 1
Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol 2
Fforwm Ardal Gwyrfai 4

Canran Presenoldeb: 79%

Roeddwn yn absennol o’r Pwyllgorau a nodir isod oherwydd:
-

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:
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Bu i mi gynrychioli Cyngor Gwynedd yn y cyfarfodydd
canlynol:
Yn 2014-2015 cefais fy newis fel y Byrllysgwr i Gyngor Tref



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

Corfforaethol Dyddiad
Hyfforddiant I Aelodau ac Eilyddion o’r Pwyllgor Cynllunio 26/11/2014

Ychwanegol Dyddiad
Gweithdy Amddiffyn Plant 4/7/2014

Cyfanswm nifer o oriau: 4.5 awr


