
 
 

 
 

Adroddiad Blynyddol gan Gynghorydd 2020/21 
 

Hwn yw’r adroddiad gan y Cynghorydd isod ar ei weithgareddau allweddol yn ystod y 
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021. Darperir yr adroddiad er gwybodaeth i’r holl 
etholwyr ac nid i unrhyw bwrpas arall. Safbwyntiau’r Cynghorydd unigol yw’r rhai a fynegir yn 
yr adroddiad hwn ac nid ydynt, o angenrheidrwydd, yn adlewyrchu barn Cyngor Sir Ynys Môn. 
 
Cynghorydd: Alun Mummery   
Parti: Plaid Cymru  Ward: Aethwy 

 
1 - Rôl a Chyfrifoldebau 
 

Rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021, eisteddais 
ar y prif bwyllgorau / is-bwyllgorau canlynol:  

Crynodeb o Bresenoldeb  

Cyngor Sir Ynys Mȏn Cofnod Presenoldeb 
 
 

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol 
(CYSAG) 

Panel Rhiantu Corfforaethol 

Pwyllgor Buddsoddi A Chontractau 

Pwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol (Is-Gadeirydd) 

Pwyllgor Gwaith 

Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Mȏn 

Nid yw’r rhestr uchod yn cynnwys pob cyfarfod sy’n 
ymwneud â gwaith y Cyngor Sir. 
 
Gall presenoldeb amrywio oherwydd natur gwaith a 
chyfrifoldebau aelodau - fel deilydd portffolio, cadeirydd 
pwyllgor neu fel cynrychiolydd y Cyngor ar gyrff allanol, 
er enghraifft.  

 
Rwy’n aelod o Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn.  Rwyf hefyd yn aelod o 
Bwyllgor Buddsoddi a Chontractau’r Ymddiriedolaeth – mae manylion am fy 
mhresenoldeb yn y cyfarfodydd hyn ar gael hefyd ar y ddolen uchod. 
 
Rwy’n cynrychioli’r Cyngor ar y cyrff allanol canlynol: 
 

Corff allanol Crynodeb o rôl a chyfraniad 

- Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd a Môn 
  
- Bwrdd Diogelwch Cymunedol Gogledd Cymru (dan 
arweiniad Fflint) 
 
- Bwrdd Cefnogi Pobl Rhanbarthol (dan arweiniad 
Conwy) 
 

Rwyf yn aelod yn unig ar y 
cyrff yma, arwhan i’r Pwyllgor 
Cyswllt y Sector 
Gwyddfoddolwyr lle yr ydwyf 
yn Is- Gadeirydd (i Islwyn 
Humphreys) 
 

 

http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/mgAttendance.aspx?UID=161&DR=31%2f03%2f2020-31%2f03%2f2021&LLL=1


- Llywodraethwr / Ysgol Gynradd Llanfairpwll 
 
- Pwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol 

 
2 - Gweithgareddau yn yr Etholaeth 
 
Yn aelod o Gyngor cymuned Llanfairpwll (ers dros 50 mlynedd),ac hefyd yn aelod o 
Gyngor Cymuned Penmynydd a Star ac yn mynychu cyfarfodydd misol Cyngor Tref 
Porthaethwy yn rheolaidd. 
 
Gweithgaredd mawr y flwyddyn yn Llanfairpwll oedd denu grantiau i ymestyn y 
Neuadd Goffa.Parhau i ymdrin ac ymholiadau etholwyr Aethwy sydd wedi cynyddu 
yn sylweddol oherwydd heriau y Pandemig 
 
 
3 - Mentrau a Gweithgareddau Arbennig 
 
Addasu i fedru ymdopi a thechnoleg fodern i fedru cyflawni fy swydd. 
 
 
4 - Dysgu a Datblygu 
 
Mae gwybodaeth am y mentrau dysgu a datblygu rwyf wedi’u mynychu yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf ar gael yma (gwybodaeth wedi’i ddarparu gan Gyngor Sir Ynys 
Môn): Hyfforddiant 
 
5 - Gweithgareddau a Materion Eraill 
 
Ceir rhagor o wybodaeth amdanaf yma: Cynghorydd Alun Wyn Mummery 
  

Cynghorydd Alun Mummery Mai 2021 
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