ADRODDIAD BLYNYDDOL - 2014/15
Cynghorydd: June Marshall

Grŵp: Democratiaidd Rhyddfrydol

Ward: Bangor - Menai
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 o’r Pwyllgor Cynllunio
Aelod o’r Pwyllgor Craffu Corfforaethol
Gweithgareddau etholaethol:
Trefnais gyfarfodydd misol o’r Gymdeithas Bangor Uchaf (grŵp o drigolion lleol), ac ysgrifennu’r cofnodion a’r
rhaglenni. Rhoddodd y cyfarfodydd hyn y cyfle i mi hysbysu trigolion am ddigwyddiadau yn y ward, e.e.
cynllunio, ceisiadau trwyddedu, ac ati, a rhoddodd gyfle i mi wrando ar eu problemau a’u cwynion.
Mentrau a gweithgareddau eraill:
Roedd fy ngweithgareddau yn y ward yn cynnwys:
 Cysylltu â swyddogion yn rheolaidd er mwyn trafod unrhyw broblemau neu faterion yn y ward
 Gwneud cyflwyniadau cynllunio a cheisiadau trwyddedu
 Gweithio’n erbyn yr amlder o dai dan amlbreswyliaeth, ac arwyddion ‘Ar Osod’
 Ymgyrchu am ail-wynebu priffyrdd - o ganlyniad, cafodd pump ffordd eu hail-wynebu
 Cymryd rhan mewn ymgyrch i atal parcio ar balmantau
 Gweithio at gael rhagor o linellau melyn dwbl
 Cymryd rhan mewn menter myfyrwyr i wella’r berthnynas rhwng pobl leol a myfyrwyr
 Mynychu fforwm tenantiaid yn y Brifysgol
 Ymdrin â thoriadau mewn rheoliadau cynllunio a rheolaeth adeiladu.
 Gweithio gyda gyrrwyr tacsi i symleiddio eu llwybrau
 Ymuno â’r heddlu a swyddogion wrth ymweld â thai myfyrwyr i asesu diogelwch
 Ymuno â swyddogion ailgylchu wrth ymweld â thai i drafod gwastraff ac ailgylchu
 Delio gyda chwestiynau ynglŷn â pherchnogaeth tir
Bu i mi fynychu’r Pwyllgorau canlynol:
PWYLLGOR

PRESENNOL

Y Cyngor
Pwyllgor Craffu Corfforaethol
Pwyllgor Cynllunio
Cyfarfod Paratoi i’r Pwyllgor Craffu Corfforaethol
Fforwm Ardal Ogwen
Canran Presenoldeb: 76%

4
4
13
2
2

Roeddwn yn absennol o’r Pwyllgorau a nodir isod oherwydd:
Bu i mi gymryd rhan yn y cyfarfodydd, seminarau, ymchwiliadau a gweithdai ychwanegol canlynol:
Mynychais drafodaethau ynglyn â’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd
Bu i mi gynrychioli Cyngor Gwynedd ar y
cyrff allanol canlynol:

Bu i mi gynrychioli Cyngor Gwynedd yn y cyfarfodydd
canlynol:

Grŵp Ymgynghori Prifysgol Bangor

-

Bu i mi fynychu’r sesiynau hyfforddiant Dysgu a Datblygu canlynol:
Corfforaethol
Strategaeth Wastraff
Arwain Cymunedau trwy Newid

Dyddiad
7/5/2014
2/7/2014

Hyfforddiant i Aelodau ac Eilyddion o’r Pwyllgor Cynllunio
Gwe-Ddarlledu
Ychwanegol
Hyfforddiant Cynllunio
Gweithdy Rhagarweiniol Cyfryngau Cymdeithasol
Sgiliau Cyfathrebu (Dylanwadu a Thrafod)
Cyflwyniadau Effeithiol (Sesiwn Saesneg)
Cyfanswm nifer o oriau: 24 awr

26/11/2014
26/11/2014
Dyddiad
21/05/2014
8/7/2014
14/11/2014
9/01/2015 + 23/01/2015

