
CYNGOR BWRDEISDREF SIROL BLAENAU GWENT 
ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGHORWYR 

 
Dyma'r adroddiad gan y Cynghorydd a enwir islaw parthed eu 
gweithgareddau allweddol dros y flwyddyn a ddiweddodd 30 Ebrill 2015. 
Caiff ei ddarparu er gwybodaeth yr holl etholwyr ac am ddim diben arall. 

 
Cyfarwyddiadau ar gyfer llenwi: Gall Cynghorwyr gynnwys cymaint neu cyn lleied o 
wybodaeth ag y dymunant ym mhob adran, fodd bynnag  rhaid cadw'r adroddiad i'r 
fformat yma o ddim mwy na 2 dudalen. 
 

 
Cynghorydd:   Christine Tidey     Plaid: Llafur 
Ward: Cwmtyleri   
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
 
Yn fy rolau a chyfrifoldebau, rwy'n aelod o Bwyllgor Cynllunio'r Fwrdeisdref Sirol ynghyd â'r 
Pwyllgor Gwasanaethau Cymdeithasol a Byw Egniol a'r Pwyllgor Addysg. Rwyf hefyd wedi 
bod yn llywodraethwr Ysgol Gyfun Abertyleri. 
 
Ar hyn o bryd rwyf yn aelod o'r grŵp gorchwyl a gorffen sy'n edrych ar ffyrdd eraill o 
ddarparu iechyd a Gofal Cymdeithasol ac rwyf hefyd yn ymddiriedolydd Canolfan 
Gymunedol Wyndham Vowles sy'n darparu ar gyfer pob oedran a llawer o gyrff lleol. 
Mynychais 6 cyfarfod llywodraethwyr hyd at fis Awst. 
 

* Ffigurau gan y Cynghorydd                                           ^Ffigurau gan CBSBG     

   
Adran 2:  Gweithgaredd Etholaeth 
 
Rwyf wedi delio gydag amrywiaeth o broblemau yn cynnwys cyfarfodydd gyda phreswylwyr 
parthed torri glaswellt, llifogydd, goleuadau stryd, arosfannau bws, mynychu cyfarfodydd o 
Denantiaid a Phreswylwyr Heol Tyleri a Thenantiaid a Phreswylwyr Penybont ac wedi 
cysylltu ag adrannau'r cyngor drwy C2BG, i hysbysu am wahanol broblemau megis biniau 
newydd ar gyfer baw cŵn, biniau halen ar gyfer yr henoed, cefnogi pobl gyda'u cheisiadau 
am gartrefi, cyfarfodydd am sut y gwerir arian adfywio yn y ward, cyfarfod gyda 
phreswylwyr am godi arwyddion mewn man o harddwch lleol i rwystro ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, ymgynghori gyda phobl leol parthed tyrbinau gwynt. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau Craffu 
 
 Mae gweithgareddau Craffu yn cynnwys mynychu cynifer o gyfarfodydd craffu ag y gallaf 
sydd weithiau'n anodd oherwydd fy mod fy hunangyflogedig. Rwyf yn aelod o grŵp 
gorchwyl a gorffen yn edrych ar ffyrdd amgen o ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol. Mynychu cyfarfodydd adfywio lleol i asesu sut y gwerir arian ac os yw'r 
prosiectau yr hyn mae'r gymuned ei angen. 
 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
 
Cefais fy adolygiad datblygiad proffesiynol ym mis Ionawr gyda'r Cynghorydd Daly a 
ddynododd rai bylchau yn fy hyfforddiant y ceisiais ei drin ers hynny ond ni allaf fynychu 
cynifer o sesiynau datblygu aelodau ag yr hoffwn gan fy mod yn hunangyflogedig ac yn 
gweithio ar ddyddiau Llun a dydd Gwener ac mae'r rhan fwyaf o hyfforddiant yn tueddu i 
fod ar dydd Llun. Hefyd dim ond newydd ailddechrau mynychu cyfarfodydd wyf i gan fy 
mod newydd gael llawdriniaeth i gael pen-glin newydd. 
 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
  
Rwy'n cefnogi'r hosbis lleol a gwahanol elusennau yn cynnwys Ymchwil Canser, 
Ymddiriedolaeth Cŵn, Tŷ Hafan a'r RNIB drwy werthu tocynnau raffl ac yn y blaen. 
 
Fel cynghorwyr ward rydym hefyd yn ceisio cefnogi unrhyw gyrff lleol lle bynnag y gallwn, 
yn cynnwys cefnogi banc bwyd ein heglwys leol. 

Llofnod Cynghorydd:  C. Tidy 
 
Dyddiad:  

 
 


