
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: Christine Tidey 

                                                     Plaid: Llafur 
Ward: Cwmtyleri 
 
Adran 1 – Rolau a Chyfrifoldebau 
 
Hyd at 30 Ebrill 2014, mynychais 10 sesiwn gwybodaeth i aelodau, 12 
Pwyllgor Cynllunio a Phwyllgor Arbennig, 13 Cyfarfod Cyngor a Chyngor 
Arbennig, 6 cyfarfod yr Amgylchedd, Economi a Seilwaith, 5 cyfarfod Addysg 
a Sgiliau, 3 pwyllgor gwasanaethau Democrataidd, 2 cyfarfod Craffu ar y Cyd, 
1 cyfarfod Archwilio, 1 cyfarfod adeiladu Cyllideb. 

 
Rwyf hefyd wedi mynychu cyfarfodydd o lywodraethwyr ysgol Blaentyleri, 
Llywodraethwyr Ysgol Gyfun Abertyleri, cyfarfodydd Adfywio Abertyleri, 
cyfarfodydd Rhwydwaith Ardal Gymunedol Cwmtyleri, cyfarfodydd tenantiaid 
a phreswylwyr Pen-y-Bont, cyfarfodydd tenantiaid a phreswylwyr Heol Tyleri a 
chyfarfodydd canolfan gymunedol Wyndham Vowles. 
     
Adran 2:  Gweithgaredd Etholaethol 
 
Ymatebais i nifer fawr o broblemau etholwyr gydag ymweliadau personol neu 
ysgrifennu llythyrau cefnogaeth yn ymwneud â materion tai gyda Tai Calon, 
torri gwair, problemau goleuo strydoedd, tipio sbwriel, baw cŵn, cwrdd â 
gwahanol grwpiau, edrych am gyfraniadau a chyngor ar sut i gael grantiau, 
llifogydd, arwyddion newydd. Rydym wedi cynnal cymorthfeydd yng 
nghanolfan Gymunedol Wyndham Vowles. 
 
Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau Craffu 
 
Fel aelod o Bwyllgor Craffu, rwyf wedi cymryd rhan ym mhrosiect Adfywio 
Abertyleri ac wedi mynychu cyfarfodydd lle'r ydym wedi ymgynghori gyda 
swyddogion am y prosiectau a'r canlyniadau. 



 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
 
Rwyf wedi mynychu cynifer o sesiynau hyfforddiant a gwybodaeth ag oedd 
modd, ond gan fy mod yn hunangyflogedig ni allaf fynychu bob amser gan 
nad oes gennyf neb i lanw drosof. Cefais weithlyfrau gan y Gwasanaethau 
Democrataidd sydd wedi helpu. 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
 
Rwyf wedi ceisio mynychu unrhyw ddigwyddiadau codi arian a gynhaliwyd 
gan denantiaid a phreswylwyr. Gan fy mod hefyd yn Gynghorydd Cymuned 
rwyf hefyd wedi mynychu cyngherddau carolau Nadolig, cyngherddau Dydd 
Gŵyl Dewi, dramâu ysgol a chyngherddau carolau a phantomeimau, 
gorymdeithiau ffaglau, digwyddiadau cerddorol mewn cartrefi pobl hŷn, 
nosweithiau gwobrwyo, chwaraeon ysgolion a chystadlaethau personoliaeth. 
 
Llofnod y Cynghorydd: C A Tidey 
 
Dyddiad: 08/10/2014 

 


