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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 
2018. 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, fodd bynnag, dylid cadw'r 
adroddiad i'r fformat uchafswm 2 dudalen hyn. 

 
Y Cynghorydd: Joanne Collins  Plaid: Annibynnol 
 
Ward: Llanhiledd 

                                                      
 

Adran 1 – Rolau a Chyfrifoldebau 
Bod yn adfocad ar gyfer yr etholwyr a sefydliadau lleol yn fy ward a chynrychioli eu barn yn 
y cyngor. 
Cyfathrebu polisïau, cynigion a strategaethau a weithredir gan y cyngor i'r etholwyr. 
Ymateb i gwestiynau’r cyhoedd mewn modd amserol a phriodol. 
Cynnal presenoldeb rheolaidd a darparu cynrychiolaeth briodol ar gorff llywodraethu'r ysgol 
yr wyf yn perthyn iddo. 
Gwneud apwyntiadau llywodraethwyr ysgol priodol yr Awdurdod Lleol fel aelod o banel 
Penodiadau'r ALl. 
 
 
* Darparwyd y ffigurau gan y Cynghorydd                            ^Darparwyd y ffigurau gan Gyngor  
                                                                                                     Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent       
 

 

Adran 2: Gweithgarwch Etholaeth 
Mynychu cyfarfodydd a digwyddiadau sefydliadau lleol gan gynnwys: Cymdeithas 
Tenantiaid a Phreswylwyr Llanhiledd, Sefydliad Llanhiledd, Canolfan Gymunedol Brynithel, 
Eglwys Sant Illtyd, Grŵp Gweithgareddau Brynithel a Chanolfan Gymunedol Sofrydd. 
Adrodd am faterion ward yn ymwneud â sbwriel, tipio anghyfreithlon, cynnal a chadw yn 
ystod tymor y gaeaf, baeddu cŵn, torri glaswellt, cynnal a chadw priffyrdd ayyb. Trefnu 
gosod biniau ychwanegol ar gyfer graean, cŵn a sbwriel ar draws y ward. 
Gwirfoddoli fel Swyddog Diogelu ar gyfer JFR Llanhiledd ac fel llywodraethwr ysgol i 
Ysgol Gynradd St Illtyd. 
Cysylltu gydag a mynychu cyfarfodydd rhanddeiliaid gan gynnwys Tai Calon, Network Rail 
a Heddlu Gwent ayyb. 
Creu a rheoli tudalen cyfryngau cymdeithasol i gyfathrebu ag etholwyr a’u diweddaru gyda 
gwybodaeth berthnasol ac i hyrwyddo digwyddiadau a gweithgareddau yn yr ardal. 
Cysylltu ag adran Priffyrdd y Cyngor ynglŷn â chynnal a chadw ffyrdd a diogelwch. 
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Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 
Ymgymerais â rôl Is-gadeirydd Addysg ac rwy'n aelod o'r pwyllgorau craffu canlynol: 
Addysg a Dysgu, Trosolwg Corfforaethol a Gwasanaethau Democrataidd. Rwyf hefyd yn 
mynychu cyfarfodydd y Cadeirydd a'r Is-gadeirydd yn ogystal â chyfarfodydd craffu ar y 
cyd a chyfarfodydd llawn o’r cyngor. Rwyf hefyd yn aelod o'r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus a'r Panel Llywodraethwyr ALl. 
 
Rwyf wedi mynychu cyfarfodydd amrywiol adfywio yn ymwneud â'm ward a'r ardal gyfagos 
ar gais yr aelodau gweithredol perthnasol. 
Rwyf wedi mynychu cyfarfodydd arbennig gyda'r aelod gweithredol a swyddogion ar gyfer 
cynigion Cynnal a Chadw Priffyrdd, Torri Glaswellt a Baw Cŵn ac wedi cysylltu â'r adran 
Priffyrdd ynghylch diogelwch a chynnal a chadw ffyrdd. 

 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygiad 
Rwyf wedi mynychu sesiynau hyfforddiant ar y pynciau canlynol: 
 
Diogelu Oedolion, Newidiadau i'r Cwricwlwm, Cod Ymddygiad ac Ymsefydlu (aelodau), 
Cymunedau'n Gyntaf, Diogelwch Cymunedol 
Cysylltu Metro De-ddwyrain Prifddinas-Ranbarth Caerdydd  
Rhianta Corfforaethol a Diogelu, Cyfansoddiad y Cyngor 
Diweddariad Cyfarwyddiaeth Addysg a Chyllid Ysgol, Addysg Gartref Dewisol 
Hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Cynnal a Chadw Priffyrdd, Polisi Dyraniadau 
Tai, 
Perfformiad CA4, Fy Ngwasanaethau Cyngor, Asesiad Llesiant Cyhoeddedig, 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, Rôl y Pwyllgor Craffu Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwasanaethau Gwastraff, Diwygio Llesiant. 
 
Rwyf hefyd wedi ennill cymhwyster Cynrychiolydd Undeb Llafur UNSAIN. 

 

Adran 5: Mentrau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 

 
Gosod torch Pabi ar Sul y Cofio ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent. 
Dod yn aelod o'r pwyllgor a mynychwr rheolaidd nifer o sefydliadau lleol ac wedi darparu 
arweiniad a chymorth ariannol i lawer o sefydliadau a chlybiau chwaraeon yn fy ward ac o'i 
amgylch. 
Llofnod y Cynghorydd: J.Collins 
 
Dyddiad: 13/07/18 

 


