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Adran 1 - Swyddi a Chyfrifoldebau 

 
Fi yw'r Aelod Gweithredol dros Wasanaethau Corfforaethol a Strategaeth ac 
rwy'n gyfrifol am y meysydd gwasanaeth dilynol:- 
Datblygu Sefydliadol 
Polisi a Pherfformiad (yn cynnwys ymgysylltu, diogelwch y gymuned a 
datblygu craffu) 
Gwasanaethau Democrataidd 
Cyfathrebu a marchnata 
Strategaeth Cwsmeriaid / C2BG 
Argyfyngau Sifil 
Iechyd a Diogelwch 
Diogelwch y Gymuned 
Teledu cylch cyfyng 
Cyfreithiol 
Cofrestru 
Strategaeth y Gymraeg 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
 
Rwy'n cynrychioli'r Cyngor ar y Pwyllgor Gwaith ac ar nifer o gyrff allanol. 
 

 

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 

 
Rhoddais gymorth i etholwyr oedd angen help gyda materion anghydfod 
cymdogaeth yn cynnwys trais, aflonyddu, cynlluniau a phroblemau stad.  
Mynychais gyfarfodydd cyhoeddus. 
Mynychais gyfarfodydd Pact, diweddariadau heddlu bob ychydig fisoedd. 
Cyfarfodydd gyda'r Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol ar broblemau stad a 
materion lleol eraill. 
Cefais lawer o lythyrau, galwadau ffôn a negeseuon e-bost gan breswylwyr yn 
gofyn am help neu gyngor ar faterion o gonsyrn iddynt, 24 awr 7 diwrnod yr 
wythnos. Llwyddais i helpu neu ddatrys y rhan fwyaf ond nid y cyfan. 
 
 



Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Chraffu 

 
Y llynedd mynychais gyfarfodydd o'r Pwyllgor Gwaith a'r Tîm Rheoli 
Corfforaethol lle'r ydym yn trafod materion i'w hystyried gan y Pwyllgor 
Gwaith. 
Rwy'n dilyn lan ar faterion cynghorwyr ac etholwyr yn ymwneud â fy 
mhortffolio ac yn mynychu cyfarfodydd pwyllgorau craffu pan ofynnir i mi. 
Cydlynais gyda chadeiryddion ac is-gadeiryddion craffu parthed materion fy 
mhortffolio a'r gyllideb. 
Rwy'n cael cyfarfodydd gwybodaeth misol gyda'r cyfarwyddwr corfforaethol a 
phenaethiaid gwasanaeth. 
 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 

 
Mynychais gyfarfodydd gwybodaeth i gynghorwyr, sesiynau hyfforddiant a 
seminarau, pob un yn codi cwr y llen ar sut mae'r Fwrdeisdref yn gweithio 
adran wrth adran. 
Rwyf wedi mynychu sesiynau'r Pwyllgor Gwaith a drefnwyd gan yr Arweinydd 
yn benodol ar gyfer aelodau'r Pwyllgor Gwaith. 
 

Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau a Materion 

 
Cyfarwyddwr gwirfoddol Llynnoedd a Choetiroedd Beaufort (cadeirydd). 
Cyfarwyddwr gwirfoddol Parc Nant y Waun, ardal rhwng Beaufort, Brynwawr 
a Winchestown. 
Aelod o bwyllgor Llwybrau Ebwy Fach, sy'n rhedeg o Beaufort i Six Bells. 
Cyfarwyddwr gwirfoddol Grŵp Neuadd Les Gymunedol Rhiw Beaufort 
(cadeirydd). 
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