
CYNGOR BWRDEISDREF SIROL BLAENAU GWENT 
 

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGHORWYR 
 

Cynghorydd: BARRIE SUTTON B.A., Dip.Ed 
 

                                                     Plaid: LLAFUR 
 

Ward: BRYNMAWR 
 

Adran 1 - Swyddi a Chyfrifoldebau 

Presenoldeb rheolaidd yn y Pwyllgor Gweithrediaeth pan oeddwn yn aelod 
Llywodraethiant. 
Presenoldeb rheolaidd yn y Cyngor a chyfarfodydd arbennig o'r Cyngor. 
Ar wahân i pan oeddwn yn anhwylus, presenoldeb rheolaidd yng 
nghyfarfodydd llywodraethwyr Ysgol Santes Fair ym Mrynmawr. 
Gweinyddydd 2 elusen leol fach ym Mrynmawr. Aelod pwyllgor adfywio canol 
tref a gefnogir gan gyllid Llywodraeth Cymru. 
 

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 

Cefnogi cwynion tai preswylwyr gyda llythyrau i Tai Calon sy'n awr yn gyfrifol 
am gyn stoc y cyngor. Cadarnhau 1) Ceisiadau pasport 2) Ceisiadau am 
drwyddedau dryllau ac adnewyddu. Cyfeirio 3) Cwynion priffyrdd (tyllau yn y 
ffyrdd) 4) Llythyrau a galwadau ffôn am gwynion casglu sbwriel 5) Anifeiliaid 
strae 6) Cefnogi ceisiadau am swyddi gan arwain at i unigolion sicrhau 
cyflogaeth 7) Cefnogi pob cais cynllunio pan fernir yn rhesymol hyd yn oed os 
yn groes i ganllawiau cynllunio e.e. hen safleoedd masnachol i swyddfeydd. 
 

Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Chraffu 

Caiff unrhyw benderfyniad gan y weithrediaeth sy'n berthnasol i Brynmawr ac 
a gymeradwywyd gan y cyngor llawn ei gyfathrebu i breswylwyr e.e. diben 
gwerthu tir a gwerthu adeiladau (os yw'r tir a gadwyd ar gyfer datblygu mewn 
ardaloedd preswyl, cefnogi datblygiad masnachol (newydd) ar safleoedd tir 
llwyd e.e. hen safle Semtex. Cartref newydd ar gyfer Asda, Peacocks, 
Halford, Farm Foods ac yn y blaen. Hybu trosglwyddo ased cymunedol 
Sinema Neuadd y Farchnad Brynmawr a nodwyd ar gyfer ei gau gan y 
Cyngor, gan fynnu'r cyllid angenrheidiol ar gyfer prynu offer taflunio digidol i 
alluogi'r cyfleuster i barhau'n llwyddiannus fel sinema yn unol â dymuniadau 
preswylwyr. Caiff hyn yn awr ei ystyried fel patrwm gan Lywodraeth Cymru. 
Mae'r sinema yn parhau'n llwyddiannus iawn  fel y "sinema hynaf yng 
Nghymru". 
 



Cefnogi ceisiadau cynllunio pellach ar gyfer cyflwyno Aldi, McDonalds ac yn y 
blaen ar ail safle tir llwyd gan felly gynyddu cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol 
agos, yn arbennig ar gyfer pobl iau. 
 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 

 
Mynychu sesiynau gwybodaeth i aelodau: 
Gwasanaethau str   ôc 15/06/15, Gwastraff gweddilliol 18/6/15, Cyllid allanol 
2017/15, Rheoli risg llifogydd 29/7/15, Ysgolion sy'n achosi consyrn 4/9/15, 
Defnyddio cronfeydd wrth gefn y Cyngor 7.9.15, Rhwydwaith gwresogi ardal 
29/9//15, Safonau'r Iaith Gymraeg 28/10/15, Sgiliau cyfathrebu ac ymgysylltu 
28/11,15, Cyllid allanol 12/11/15, Diweddariad gwasanaeth blynyddol 
16/11/15, Dechrau'n Deg 19/11/15, Diweddariad cyfarwyddiaeth Adfywio 
13/1/16, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 29/1/16, Diweddariad Ysgolion y 21ain 
Ganrif 2//2/16, Gofal yn y cartref 11/2/16, Prosiectau ynni adfywio 7/3/16, 
Rhaglen Ailsefydlu Pobl o Syria 8/3/16, Gwrth-derfysgaeth 9/3/16, VAWDASV 
23/3/16, Cyfreithlondeb Iechyd a Diogelwch a Chydraddoldeb 5/4/16. 
 

Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau a Materion 

Gofyn i'r cyngor cymuned lleol gymryd rhan yn ymgyrch y sinema gyda 
chymorth grant. Hefyd annog LCL i gefnogi wythnos menter treftadaeth leol 
gyda chymorth grant yn talu am weithgaredd diwrnod hwyl ym Mharc Llesiant 
lleol, Brynmawr, cefnogi cangen leol y Lleng Brydeinig gyda gorymdaith a 
gwasanaeth Diwrnod Coffa'r Cadoediad yn Neuadd y Farchnad. Hyrwyddo 
cyllid pellach gan LCC i gefnogi Pwyllgor Gardd y Mileniwm a'r Gymdeithas 
Amgueddfa leol lwyddiannus iawn. 
Cefnogaeth ariannol i fudiadau chwaraeon lleol, clwb rygbi, clwb pêl-droed, 
clwb criced a'r clwb athletau yn eu hadrannau Hŷn a Iau. 
Cefnogaeth ariannol i bartneriaeth Canol Tref Brynmawr ar gyfer darparu 
goleuadau Nadolig ac arddangosiadau blodau yn yr haf yng nghanol tref 
Brynmawr. 
Cefnogi'r Clwb Rotari i ddarparu canolfannau gweithgaredd ar gyfer pobl 
ifanc. 

Llofnod y Cynghorydd:  Barrie Sutton 
Dyddiad: 27/10/16 
 

 


