
CYNGOR BWRDEISDREF SIROL BLAENAU GWENT 
ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGHORWYR 

 
Dyma'r adroddiad gan y Cynghorydd a enwir islaw ar ei weithgareddau 
allweddol dros y flwyddyn a ddiweddodd 30 Ebrill 2014. Fe'i darperir er 
gwybodaeth pob etholwr ac am ddim diben arall. 

 
Cyfarwyddiadau cwblhau: Gall cynghorwyr gynnwys cymaint neu cyn lleied o 
wybodaeth ag a ddymunant ym mhob adran; fodd bynnag ni all yr adroddiad fod yn 
fwy na 2 dudalen. 

 
Cynghorydd:  Derrick Bevan 

                                                     Plaid: Llafur 
Ward: Cwm 
 
Adran 1 – Rolau a Chyfrifoldebau 
 
Yn ystod  2013-14 mynychais 53 cyfarfod pwyllgor a 28 sesiwn gwybodaeth i 
aelodau. Mynychais hefyd 19 cyfarfod grŵp gorchwyl a gorffen. 
 
Fel llywodraethwr yn Ysgolion Cynradd Ebwy Fawr a Cwm, mynychais bob 
cyfarfod Llywodraethwyr oedd yn bosibl. Fel aelod o Banel Atal Troseddu 
Blaenau Gwent, rwyf hefyd yn mynychu'r cyfarfodydd hyn yn ddeufisol. Rwyf 
hefyd yn mynychu pob cyfarfod PACT. 

 
Adran 2:  Gweithgaredd Etholaeth 
 
Ynghyd â fy nghydweithwyr ward, rwy'n cynnal cymorthfeydd misol ar foreau 
Sadwrn ynghyd â'n PCSE lleol. Rwyf hefyd yn mynychu unrhyw gyfarfodydd 
yn fy ward y teimlaf all helpu. Arweiniais hefyd ar ymgyrch i achub ein 
meddygfa leol (aflwyddiannus) oedd yn cynnwys cyfarfod gyda swyddogion 
lleol y bwrdd iechyd. Rwyf hefyd wedi cwrdd â swyddogion Dŵr Cymru am 
drafodaethau am broblemau llifogydd yn Waenlwyd. Hefyd cadeiriais gyfarfod 
cyhoeddus am gynlluniau i adeiladu datblygiad tai cymdeithasol ar safle Gŵyl 
Gerddi Victoria.   
Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau Craffu 
 
Bûm yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Craffu Trosolwg Corfforaethol a hefyd yn 
aelod o'r Pwyllgor Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Amgylchedd, Cynllunio a 
Thrwyddedu ac yn aelod o nifer o grwpiau Gorchwyl a Gorffen. Roedd un o'r 
rhain yn cynnwys nifer o ymweliadau safle i ardaloedd eraill i  weld eu dulliau 
ailgylchu. Mae un o'r enghreifftiau o Ganolfannau Celf a Diwylliant yng 
nghyswllt y fenter arfaethedig ar gyfer safle'r Gweithfeydd. Rwyf hefyd yn 



cynrychioli’r awdurdod ar banel maethu Blaenau Gwent sy'n cwrdd yn fisol. 
 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
 
Mynychais 28 o sesiynau hyfforddiant/gwybodaeth a gynhaliwyd yn ein safle a 
nifer yn CBS Caerffili a Chasnewydd. Rwy'n cael y rhain yn ddefnyddiol iawn 
ar gyfer fy ngwaith fel cynghorydd yn arbennig gwybodaeth ar y Deddfau 
Diwygio Lles fydd hefyd yn effeithio ar lawer o'n preswylwyr a bydd unrhyw 
wybodaeth a gawn yn bwysig iawn. 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
 
Rwyf hefyd yn Gadeirydd Pensiynwyr Waenlwyd ac yn helpu i drefnu 
digwyddiadau ar gyfer ein pensiynwyr. 
Rwyf hefyd yn aelod o Bwyllgor Digwyddiadau Cwm ac yn helpu i drefnu 
Carnifal Cwm, y Goleuadau Nadolig a'r Orymdaith Nadolig, pantomeimau a 
digwyddiadau eraill codi arian (Milltir Cooper ac ati). Pan yn bosibl rwyf hefyd 
yn cefnogi Côr Meibion Cwm, Clwb Pêl-droed Amatur lleol Cwm, Grŵp Da 
Byw Cwm a chynifer o grwpiau eraill ag sydd modd, yn cynnwys y Sefydliad 
Cwm newydd. 
 
Llofnod Cynghorydd: D. Beven 
 
Dyddiad: 04/10/2014 

 


