
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL BLAENAU GWENT 
ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYNGHORWYR 

 
 
Dyma'r adroddiad gan y Cynghorydd a enwir isod ynglŷn â'u 
gweithgareddau allweddol dros y flwyddyn a ddaeth i ben ar 30 Ebrill 
2019. Fe'i darperir er gwybodaeth ar gyfer pob etholwr ac nid at unrhyw 
ddiben arall. 
 
Cyfarwyddiadau cwblhau: Mae cynghorwyr yn rhydd i gynnwys cymaint neu gyn 
lleied o wybodaeth ag y dymunant ym mhob adran, ond mae'r adroddiad i'w gadw i’r 
fformat uchafswm 2 dudalen hyn. 
 

 

Y Cynghorydd: Joanna Wilkins                       Plaid: Annibynnol 
Ward: Cwmtyleri 
 

Adran 1: Rolau a Chyfrifoldebau 

 
Aelod annibynnol o gyngor Blaenau Gwent. Rwy'n aelod o'r pwyllgorau canlynol - trosolwg 
corfforaethol / gwasanaethau cymdeithasol / trwyddedu (statudol a chyffredinol) a safonau. 
Yr wyf yn is-gadeirydd trosolwg corfforaethol ac fel rhan o'r rôl honno byddaf yn mynychu 
pwyllgor archwilio a sicrhau risg EAS (Gwasanaeth Cyflawni Addysg). Fi yw hyrwyddwr yr 
aelodau ar ddiogelwch cymunedol a chynrychiolydd cynghorwyr ar banel maethu Blaenau 
Gwent. Rwyf wedi cymryd rhan yn y gweithgor ar absenoldeb salwch ac rwy'n un o'r ddau 
gyfarwyddwr a benodwyd gan y cyngor ar gyfer Gwasanaethau Gwastraff Silent Valley. 

  

Adran 2: Gweithgarwch Etholaeth 

 
 Cynnal syrjeris cynghorwyr ar y cyd gyda'r Cynghorydd Day a'r Cynghorydd Holt 

mewn gwahanol leoliadau ac ar wahanol amserau. 

 Sefydlu syrjeri ar y cyd â Chynghorwyr Tref a'r heddlu lleol. 

 Wedi trefnu cyfarfodydd rheolaidd gyda'r heddlu i nodi materion yn ymwneud â 
Chwmtyleri. 

 Parhau i adrodd am amrywiaeth o faterion o dipio anghyfreithlon i dyllau yn y ffordd i 
goed wedi cwympo gan ddefnyddio naill ai ap Blaenau Gwent neu dros y ffôn / e-
bost. 

 Rwyf wedi sefydlu ac annog defnyddio ap Blaenau Gwent gyda thrigolion lleol./ 

 Materion yn ymwneud ag asiantaethau eraill fel Tai Calon / Adran Gwaith a 
Phensiynau / Dŵr Cymru / Heddlu Gwent e.e. anghydfod rhwng cymdogion. 

 Gwneud defnydd o gyfryngau cymdeithasol i rannu gwybodaeth - un enghraifft oedd 
pan nad oedd dŵr ar gyfer y rhan fwyaf o'r ward oherwydd mater dŵr Cymru. 

 Rwy'n parhau i fod ar gael yn rhwydd! Mae cael busnes yng nghanol tref Abertyleri 
yn golygu fy mod wedi adrodd ar faterion / sylwadau wedi'u gwneud yn ddyddiol ar 
draws y fwrdeistref. 

 Mynychu digwyddiadau fel nosweithiau cyflwyno / gwobrwyo. 



 

Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 
 

Rwyf wedi mynychu'r canlynol: 

 Cyfarfodydd y Cyngor x7 

 Trosolwg Corfforaethol Pwyllgor Craffu x4 

 Pwyllgor Trwyddedu x3 

 Pwyllgor Gwasanaethau Cymdeithasol x2 

 Cydbwyllgorau craffu x3 

 Bwrdd BGC x1 

 Gweithgorau x2 

 Cyfarfodydd bwrdd Silent Valley x10 

 Paneli Maethu x9 

 Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg EAS x3 

 Pwyllgor Safonau x1 
 

 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygiad 
 

Mynychwyd 12 sesiwn hyfforddiant aelodau eleni: 
 

 Cymuned Ddysgu Abertyleri 

 Brexit 

 Gofal a Thrwsio 

 Gofal yn agosach at adre 

 Strategaeth toiledau lleol 

 Diweddariad Briffio'r Gyfarwyddiaeth Addysg a Diwygio Addysg 

 Dyletswydd Deddf yr Amgylchedd 

 Cyfryngau cymdeithasol 

 Diweddariad y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol 

 Credyd Cynhwysol ym Mlaenau Gwent 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

 Gwasanaethau pobl ifanc 
 
Yn ogystal, rwyf wedi mynychu cwrs hyfforddiant panel maeth 1 diwrnod, mewnbwn 
hyfforddiant EAS a mewnbwn hyfforddiant safonau hanner diwrnod. 
 
 

Adran 5: Mentrau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Rwy'n parhau i fod yn godwr sbwriel cofrestredig ac rwyf wedi cwblhau dros 50 awr eleni. 
Yn ogystal, rwyf wedi trefnu sesiynau codi sbwriel (e.e. coetir cymunedol Parc Abertyleri / 
Roseheyworth / mynwent Blaenau Gwent) ac wedi helpu i sefydlu grwpiau codi sbwriel 
eraill. 
Ynghyd â'r Cynghorydd Day, rwyf wedi cefnogi grŵp lleol yng Nghwmtyleri sy'n ceisio 
adfywio'r ardal. 
Parhau i gefnogi prosiectau coetiroedd Cymunedol Roseheyworth. 
Cefnogi chwaraeon pobl ifanc drwy’r gronfa hanner can ceiniog a’m cyfraniadau fy hun. 
 

Llofnod y Cynghorydd: J. Wilkins 
 



Dyddiad: 06/06/19 

 


