
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:   Mrs Diane Rowberry    Plaid:  Llafur 
Ward: Sirhywi, Tredegar   
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
 
Mae gennyf gyfrifoldebau mewn wyth Pwyllgor Craffu - Addysg a Sgiliau/ Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Byw Egniol, Cynllunio/ Archwilio/ Masnach Deg a Chadeirydd y Pwyllgor 
Trwyddedu a Safonau. 
 

* Ffigurau gan y Cynghorydd                                           ^Ffigurau gan CBSBG     

   
Adran 2:  Gweithgaredd Etholaeth 
 
Nid ydym yn cynnal cyfarfodydd PACT ar hyn o bryd ond mae Cynghorwyr Ward yn cwrdd 
gyda heddlu lleol yng ngorsaf heddlu Tredegar i drafod unrhyw broblemau lleol a all fod 
gennym o fewn ein ward a chael yr wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau'r heddlu o 
fewn y ward. Rwyf hefyd yn cefnogi gwahanol grwpiau yn fy ward ac yn fy nhref leol. 
 
Mae gennyf i a chydweithwyr fewnbwn ar faterion traffig lleol. Y ddwy brif ardal ar hyn o 
bryd yw llwybrau troed Blaenau'r Cymoedd yng nghylchfan Trefil a phroblemau traffig yn 
Ysgol Gynradd Bryn Bach. 
 
Rwyf hefyd yn derbyn cwynion/ymholiadau ac ati ac yn gweithredu ar hynny ac yn ymateb 
gyda galwad personol a dilyn hynny gyda llythyr swyddogol. 
 
Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau Craffu 
 
Nid wyf yn aelod o'r Pwyllgor Gwaith. 
Cefais fy mhenodi i wyth Pwyllgor Craffu - Addysg a Sgiliau, Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Byw Egniol, Gwasanaethau Plant a Gwasanaethau Oedolion a Gwasanaethau Pobl Hŷn. 
Cynllunio / Archwilio / Masnach Deg a Chadeirydd Trwyddedu a Safonau Masnachu. 
  
 
 
 



Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
 
Rwy'n mynychu gwahanol sesiynau gwybodaeth/hyfforddiant ar bob agwedd o 
weithgareddau'r cyngor. Arolygiadau Estyn, sgiliau data ysgolion a gweithio gyda SSMG 
yw fy mhrif feysydd datblygu ar hyn o bryd i gynyddu fy ngwybodaeth o'r newidiadau a'r 
heriau niferus sy'n digwydd o fewn ein system addysg. 
 
Rwyf hefyd yn ystyried fod hyfforddiant a datblygu yn hanfodol yn fy ngwaith cyngor. Rwy'n 
credu fod gennyf gofnod presenoldeb da ym mhob sesiwn hyfforddiant a datblygu. 
 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
  
Rwy'n Gynghorydd Tref a Chymuned ac yn gyn faer Tredegar (ddwywaith). Rwyf hefyd yn 
aelod o PACE grŵp sy'n codi ymwybyddiaeth y cyhoedd a hefyd ymwybyddiaeth disgyblion 
ysgol o effeithiau cymryd gwahanol cyffuriau ar fywydau a chyrff pobl. 
 
Rwyf hefyd yn aelod ac yn ymddiriedolydd gyda gwasanaethau domestig a cham-drin 
Blaenau Gwent. 
 
Rwy'n ymddiriedolydd Hosbis y Cymoedd. 
 
Rwyf hefyd yn llywodraethwr Ysgol Gyfun Brynbach ac Ysgol Gyfun Tredegar. 
 
Rwy'n cefnogi dwy elusen yng Ngorllewin Affrica ac yn rhoi ac anfon cymorth gyda help y 
gymuned. Mae'r ddwy elusen yn helpu pobl Gorllewin Affrica gydag addyg a materion 
menywod lleol. 

 
Llofnod Cynghorydd:  D Rowberry 
 
Dyddiad: 22/9/15 

 
 


