ADRODDIAD BLYNYDDOL - 2015/16
Cynghorydd: Brian Jones

Grŵp: Llafur

Ward: Cwm y Glo
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.
Rôl a chyfrifoldebau:

Aelod o Grŵp Llafur y Cyngor
Pencampwr Trechu Tlodi Mai 2013 / 16
Gweithgareddau etholaethol:

Cyd weithio mewn partneriaid a’r canlynol:
Heddlu Gogledd Cymru i asesu a rheoli cyflymder
Cyfoeth Naturiol Cymru i sicrhau buddsoddiadau prosiectau atal llifogydd yn Ceunant, Tanycoed,
Cwmyglo a Dolafon
Gwasanaethau Brys (Ambiwlans a Than) o dan y Cynllun “Uninterupted Access to Emergency Services
in Rural Locality”
Adran Economi i sicrhau buddsoddiadau ar gyfer busnesau bach lleol.
Adran Priffyrdd i asesu mannau parcio a datblygu cynllun gwella ar gyfer y dyfodol
Mentrau a gweithgareddau eraill:

Cydweithio a chyfrannu i strategaeth tymor hir mewn partneriaid gyda Gweinidogion
ac ymgynghorwyr Atal Tlodi ac Amddifadedd y Cynulliad.
Bu i mi fynychu’r Pwyllgorau canlynol:
PWYLLGOR

NIFER
CYFARFODYDD*

Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion
1
Fforwm Ardal Gwyrfai
3
Y Cyngor
6
* NIFER CYFARFODYDD Y PWYLLGOR YN YSTOD 2015/16

PRESENN
OL

YMDDIHEURO

ABSENNOL

1
3
5

0
0
0

0
0
1

Canran Presenoldeb: 90%
Roeddwn yn absennol o’r Pwyllgorau a nodir oherwydd:
Bu i mi gymryd rhan yn y cyfarfodydd, seminarau, ymchwiliadau a gweithdai ychwanegol canlynol:
Gweithdai torriadau – er nad oedd amgylchiadau yn caniatau i mi fod yn bresenol yn y cyfarfodydd gan fy mod
wedi torri fy nghoes, bum i mi sicrhau fy mod wedi cyfrannu’n barhaus i’r gweithdai trwy drafodaethau gyda’r
Arweinydd a’r swyddogion gan roi mewnbwn a sylwadau yn amserol a gwneud yn siwr fod gennyf ddealltwriaeth
glir o’r sefyllfa er mwyn gallu esbonio hynny i’m etholwyr.
Bu i mi gynrychioli Cyngor Gwynedd ar y cyrff allanol neu’r cyfarfodydd canlynol:

Cadeirydd Cronfa Addysgol lleol i fyfyrwyr R. H. Owen ( Llanberis )
Bu i mi fynychu’r sesiynau hyfforddiant Dysgu a Datblygu canlynol:
Dyddiad
Dementia - Codi Ymwybyddiaeth a datblygu cymunedau demtia cyfeillgar
(2.5)
Modern Gov (2)
Bil Cynllunio (Codi ymwybyddiaeth Aelodau ac Aelodau APCE) (2)

Cyfanswm nifer o oriau: 6.5

09-Mai-2016
25-Tachwedd-2015
05-Tachwedd-2015

Yn dilyn damwain yn Mai 2015 a chyfnod hir o adferiad, gydag edifeirwch rhaid oedd imi ymddeol
o’r mudiadau allanol fel Bwrdd Llywodraethwr Ysgol Cwmyglo, Ysgol Brynrefail yn ogystal â
Chyngor Cymunedol Llanrug. Bu i mi wasanaethu rhai o’r mudiadau hyn am gyfnod o 35
mlynedd.
.

