
CYNGOR BWRDEISDREF SIROL BLAENAU GWENT 
ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGHORWYR 

 
Dyma'r adroddiad gan y Cynghorydd a enwir islaw ar ei weithgareddau allweddol 
dros y flwyddyn a ddiweddodd 30 Ebrill 2014 Fe'i darperir er gwybodaeth pob 
etholwr ac am ddim diben arall. 

 
Cyfarwyddiadau cwblhau: Gall cynghorwyr gynnwys cymaint neu cyn lleied o 
wybodaeth ag a ddymunant ym mhob adran; fodd bynnag ni all yr adroddiad fod yn 
fwy na 2 dudalen. 

 
Cynghorydd:  Godfrey Thomas 

                                                         Plaid: Annibynnol 
Ward: Beaufort a Garnlydan 
 
Adran 1 – Rolau a Chyfrifoldebau 
 
Mynychais 12 allan o'r 14 o gyfarfodydd Blynyddol, Arbennig a Llawn y Cyngor. 
Bûm yn aelod o'r pwyllgorau dilynol: 
Pwyllgor Craffu Addysg a Sgiliau 
Pwyllgor Trwyddedu 
Cyd Bwyllgor Craffu Arbennig 
Gweithgor Grantiau 
 
Bûm yn aelod o'r cyrff allanol canlynol: 
(Cadeirydd) Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Beaufort 
(Cyfarwyddwr) Cymdeithas Cadwraeth Llynnoedd a Choetiroedd Beaufort 
 
* Ffigurau gan y Cynghorydd                                        ^ Ffigurau gan CBSBG 
 
Adran 2:  Gweithgaredd Etholaeth 
Rwy'n Gadeirydd Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Beaufort ac yn cynnal cyfarfodydd 
misol rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd. Ni chynhelir cyfarfodydd yn ystod y gaeaf ond rwyf 
bob amser ar gael ar ben arall y ffôn a gellir cysylltu â fi ar unrhyw amser. 
Rwy'n mynychu cyfarfodydd PACT (Partneriaeth a Chymunedau Cytûn) lleol. 
Rwy'n rhoi cylchlythyrau neu wybodaeth yn rheolaidd ar gyfer fy etholwyr mewn gwahanol 
leoliadau o amgylch y Ward. 
Rwy'n derbyn nifer sylweddol o alwadau ffôn gan etholwyr yn gofyn am gyngor a chymorth ar 
ystod eang o faterion ac rwyf bob amser yn barod i wrando ar eu pryderon a rhoi'r gefnogaeth 
briodol iddynt. 
Rwyf bob amser yn ymateb i bob cwyn a phryder mewn modd amserol a phroffesiynol. 
 
Adran 3 - Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau Chraffu 
Rwyf wedi bod yn weithgar gyda'r Pwyllgor Craffu Addysg a Sgiliau yn ystod y flwyddyn a 
gyda'r Pwyllgor Trwyddedu. 
Rwyf hefyd wedi cynrychioli'r Awdurdod ar: 
Y Gweithgor Grantiau 
Grŵp Aelodau a Masnachwyr Canol Tref Glynebwy 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Rwyf wedi mynychu'r sesiynau hyfforddiant a briffiau canlynol. 



Canllawiau ar Ddeddfwriaeth Newydd 
Cyllideb Addysg a Chyllid 
Gwasanaethau Gwastaff Adran Glanhau 
Cynnal a Chadw Priffyrdd a goleuadau Stryd 
PACT a Pholisïau Adnoddau Dynol 
  
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
___________________________________________________________________________ 
Enillodd Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Beaufort gyfanswm o £8,195.00 i adfywio 
Gardd Goffa Bethesda. Yn fras, roedd y prosiect yn cynnwys tynnu clawdd coniffer mawr, 
malu ac ailgylchu'r coed i'r ddaear fel mwydyn, plannu 13 o goed blodau ceirios newydd, 500 
o berthi a 100 o fylbiau cennin Pedr. Derbyniwyd y cyllid gan y sefydliadau canlynol: 
£2,990.00 gan Amgylchedd Cymru oedd yn cynnwys gwirfoddolwyr cymunedol a roddodd 
arian cyfatebol i gyfanswm o £1,550.00 gyda'r amser gwirfoddolwyr oedd ei angen i orffen y 
prosiect. 
£4,705.000 gan Wobr Cymru Cyfan. 
£500.00 gan Fanc Barclays Brynmawr. Bu eu Rheolwr a'r staff hefyd yn helpu i blannu a chreu 
gardd synhwyraidd newydd i blant gyda'r holl blanhigion yn uchel mewn neithdar i ddenu adar, 
gwenyn a phili pala. 
 
Hoffwn fanteisio ar y cyfle yma i ddiolch i'r holl noddwyr a'r gwirfoddolwyr cymunedau fu'n 
gweithio gydag aelodau Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Beaufort i orffen y prosiect, 
sydd wedi dangos sut y gall y gymuned gydweithio er budd yr amgylchedd. 
 
Trefnais wasanaeth carolau Nadolig blynyddol y gymuned yn Neuadd Lles Glowyr Cymuned 
Rhiw Beaufort, gyda Siôn Corn a rhoddion i'r holl blant ac fe wnes hefyd gyflwyno coeden 
Nadolig saith troedfedd i Ysgol Gynradd Rhiw Beaufort, rhywbeth a wnes bob blwyddyn ers 
2008. 
 
Trefnais gyngerdd codi arian blynyddol yn Neuadd Goffa Glowyr Cymunedol Rhiw Beaufort 
gyda Chôr Meibion Beaufort a chôr sioe ac fel bob amser cafodd pawb noswaith wych. 
 
Llofnod Cynghorydd: Godfrey Thomas 
Dyddiad:                     25 Mai  2014 

 


