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Adran 1 - Swyddi a Chyfrifoldebau 

Rwy'n aelod o'r pwyllgorau dilynol o'r Cyngor 
Cadeirydd Pwyllgor Craffu Addysg a Byw Egnïol 
Is-gadeirydd Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd, Economi a Seilwaith 
Pwyllgor Craffu Trosolwg Corfforaethol 
Cyd-gadeirydd Cyd Bwyllgor Craffu Diogelu 
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
Archwilio 
Grŵp Monitro Safonau Ysgol 
Pwyllgor Apwyntiadau/Swyddogion JNC 
Grŵp Ymgynghorol Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Tredegar 
 
Rwyf hefyd yn cynrychioli'r Cyngor ar 
Cynghrair Ddiwydiannol De Ddwyrain Cymru 
Pwyllgor Archwilio a Risg EAS 
SACRE 
Grŵp Rheoli Cyrchfannau 
 
Cyrff Llywodraethu 
Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gyfun Tredegar 
Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Georgetown 

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 

Bûm ar gael i gynrychioli pobl Georgetown ac rwy'n ymwneud yn rheolaidd 
gydag ymholiadau a phroblemau etholwyr megis materion tai, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, materion priffyrdd, mynediad diogel i'r ysgol. Rwyf hefyd 
yn ymgynghori, cydlynu a mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd gyda sefydliadau 
allanol megis yr heddlu, cymdeithas tenantiaid a phreswylwyr Tai Calon ar ran 
preswylwyr lleol. 
Yn ystod y flwyddyn rwyf hefyd wedi ymwneud â sefydlu prosiectau 
amgylcheddol yng Nghoedwig Sirhywi, helpu Cadw Cymru'n Daclus ar nifer 
fawr o ymgyrchoedd casglu sbwriel, helpu i sefydlu a mynychu cyfarfodydd 
grŵp yn rheolaidd ar gyfer ailddatblygu Parc Southend a helpu i drefnu 
prosiectau amgylcheddol eraill yn Nhredegar. 
 



Rwyf hefyd yn mynychu'n rheolaidd gyfarfodydd llywodraethwyr a 
digwyddiadau a drefnir gan Ysgol Gynradd Georgetown ac Ysgol Gyfun 
Tredegar. 

Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Chraffu 

Bu fy mlwyddyn fel Cadeirydd Addysg a Dysgu Gydol oes yn un brysur iawn, 
anodd a boddhaus. Roedd dwy brif flaenoriaeth eleni i weld addysg ym 
Mlaenau Gwent yn parhau i wella ac yn ail i weld addysg yn dod allan o 
fesurau arbennig. Rwy'n falch i adrodd llwyddiant ar y ddau bwynt. 
Fe wnaeth arolwg Estyn, yn arbennig, brofi fy nealltwriaeth, gwybodaeth a'm  
gallu fy hun ac aelodau eraill i oruchwylio a llywio addysg ym Mlaenau Gwent, 
i sicrhau fod gan ein plant addysg dda a'u bod yn gadael ein hysgolion yn 
barod am fywyd yn y byd tu allan. 
Rwy'n mynychu ysgolion ym Mlaenau Gwent yn rheolaidd i werthuso eu 
perfformiad, edrych ar eu data, targedau, cwrdd â staff a disgyblion i drafod 
eu pryderon a dathlu eu llwyddiannau. 
Yn ystod y flwyddyn bûm hefyd yn Is-gadeirydd Amgylchedd, Economi a 
Seilwaith. 
Yn ystod y flwyddyn rwyf hefyd wedi cynrychioli'r cyngor nifer fawr o weithiau 
megis mynychu cyfarfodydd o Gynghrair Ddiwydiannol De Prydain yn Llanelli, 
Pen-y-bont ar Ogwr i gyfarfodydd o Wasanaeth Cyflawni Addysg De 
Ddwyrain Cymru yng Nghasnewydd a Thredomen ymhlith eraill. 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 

Yn ystod y flwyddyn rwyf wedi mynychu nifer fawr o sesiynau hyfforddiant a 
datblygu. Mae'r rhain yn parhau i fy nghynorthwyo gyda fy ngwaith fel 
cynghorydd a fy mharatoi ar gyfer newidiadau sy'n effeithio ar bobl Blaenau 
Gwent e.e. newidiadau mewn budd-daliadau a chyflwyno'r Credyd 
Cynhwysol. 

Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau a Materion 
Roeddwn yn aelod o PACE, grŵp aml-asiantaeth a sefydlwyd i drin 
problemau gyda chamddefnyddio cyffuriau a phroblemau gwrthgymdeithasol 
eraill. Y brif nod eleni oedd codi arian a gwneud ffilm wrthgyffuriau ynghyd â 
phecyn addysg i rybuddio pobl ifanc am beryglon cam-ddefnyddio cyffuriau. 
Cafodd y cynnyrch gorffenedig ganmoliaeth fawr ac mae eisoes wedi sicrhau 
gwobr gymunedol gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer y grŵp. 
Mae ein prosiect nesaf yn edrych ar ffilm ar fenthyca arian yn anghyfreithlon. 
Rwyf yn mynychu nifer fawr o ddigwyddiadau a chyfarfodydd yn cynrychioli 
fey etholwyr. Mae hyn wedi cynnwys nifer fawr o ymweliadau i gyfarfodydd 
Cynghrair Ddiwydiannol De Cymru yn Llanelli, Pen-y-bont ar Ogwr a Phort 
Talbot ymhlith eraill. 
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