CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
ADRODDIAD BLYNYDDOL AELOD
Adroddiad yw hwn gan y Cynghorydd isod ynglŷn â'i phrif weithgarwch yn ystod y flwyddyn
drefol a ddaeth i ben ddiwedd Mawrth 2018. Caiff ei ddarparu er gwybodaeth yr holl
etholwyr ac nid i unrhyw bwrpas arall.
Cyfarwyddiadau ar gyfer llenwi
Mae croeso i’r Cynghorwyr roi cymaint neu cyn lleied o wybodaeth ag y maent yn ei ddymuno o
dan bob adran, fodd bynnag rhaid cadw’r adroddiad i fformat 2 dudalen (fel uchafswm).
Y Cynghorydd: Beverley Parry-Jones
Ward: Bryn Cefn

Plaid: Ceidwadwyr

Adran 1: Swyddogaeth a Chyfrifoldebau
Rwy’n aelod o'r Pwyllgorau canlynol (ffigyrau presenoldeb wedi'u darparu gan CBSW):
Cyngor Llawn
Pwyllgor Craffu Diogelu Cymunedau a Llesiant (Is-Gadeirydd)
Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes
Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anhrefn (Is-Gadeirydd)
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol
Pwyllgor Trwyddedu
SACRE
Partneriaeth Tenantiaid ac Aelodau
Rwy’n aelod o'r Pwyllgorau allanol canlynol (ffigyrau presenoldeb wedi'u darparu gan y Cynghorydd):
Llywodraethwyr ALl Ysgol Bryn Alyn
Llywodraethwyr Ysgol Gynradd y Santes Fair, y Mwynglawdd
Panel Mabwysiadu Sir y Fflint a Wrecsam
Cydbwyllgor Ymgynghorol –Nid Addysgu (Cadeirydd)

Adran 2: Gweithgaredd yn fy Etholaeth
Rwy’n ymdrin yn ddyddiol â materion a phryderon preswylwyr lleol.
Rwy’n gweithio’n rheolaidd gyda SCCH i fynd i’r afael â phryderon preswylwyr.
Rwy’n cael cyfarfodydd rheolaidd gyda'r Goruchwyliwr Strydwedd, SCCH a Rheolwr Swyddfa'r
Ystâd.
Byddaf yn helpu i drefnu dyddiau glanhau yn y ward.
Rwy’n gweithio gyda'r adrannau perthnasol ac yn mynychu cyfarfodydd safle i roi sylw i faterion
yn ymwneud ag arwyneb y ffordd yn y ward.
Rwyf wedi trefnu Ymgyrch Gwylio Cyflymder Cymunedol.
Trefnais fod rheiliau metel yn cael eu codi yn Erw Gaer.
Cefnogais Apêl Pabi Coch y Lleng Prydeinig drwy fynd a phabïau ledled Bryn Cefn.

Adran 3: Mentrau a Gweithgareddau Arbennig
Symud gwelliannau ym Mryn Cefn yn eu blaen
Cymryd rhan gydag asiantaethau partner mewn diwrnodau glanhau a drefnir gan ein swyddfa ystâd
leol.
Adran 4: Dysgu a Datblygu:
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi mynychu sawl gweithdy a sesiwn hyfforddi ar sawl
gwahanol bwnc.
Rwyf wedi mynychu hyfforddiant gorfodol
Adran 5: Gweithgareddau a Materion Eraill
Rwy’n mynychu Pwyllgorau Craffu i glywed trafodaethau am Wasanaethau’r Cyngor sy’n peri pryder
ac i weld eu Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.
Mynychu cyfarfodydd grŵp a chynghreiriau.
Mynd am dro o amgylch y ward yn rheolaidd.
Llofnod y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

Dyddiad: 23/07/2018

