
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 2013. 
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: Diane Rowberry 

                                                     Plaid: Llafur 
Ward: Sirhywi 
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
Rwy'n dal y swyddi dilynol ar bwyllgorau: 
Cadeirydd Trwyddedu/Safonau Masnach 
Is-gadeirydd "Craffu" Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
Ynghyd â phwyllgorau eraill e.e. Cynllunio, Adfywio, Parc Bryn Bach, Grŵp 
Clwstwr Tredegar, Heddlu Gwent a'r Panel Troseddu. 
 
 

* Ffigurau a gyflenwyd gan y Cynghorydd                                     ^Ffigurau a gyflenwyd gan CBSBG   

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 
Cynhaliwn gymorthfeydd yn Waundeg, Sirhywi 
Rwy'n mynychu cyfarfodydd PACT 'pan allaf'. 
Rwy'n trin cwynion neu ymholiadau a gaf ac ymateb gyda galwad personol a 
llythyr dilynol. 
Rwy'n cefnogi gwahanol grwpiau yn fy ward a'r dref. 
Aelod o gorff llywodraethu Ysgol Gyfun Tredegar. 
Bu gennyf i a chydweithwyr fewnbwn ar broblemau traffig lleol ar ffordd 
Blaenau'r Cymoedd e.e. cylchfan Nantybwch. 
 
 
 
 

 



 
Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

Rwyf wedi bod yn aelod o nifer o bwyllgorau craffu a grwpiau gorchwyl a 
gorffen e.e. Cynllunio / Trwyddedu / Adfywio / Gwasanaethau Cymdeithasol / 
Archwilio yn ogystal â chyfarfodydd gyda chadeiryddion ac is-gadeiryddion. 
 
Ymddiriedolydd gyda Hosbis y Cymoedd a grwpiau eraill o fewn y gymuned. 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Rwyf wedi mynychu gwahanol sesiynau a chyfarfodydd 
gwybodaeth/hyfforddiant, rhy faith i'w rhestru ond yn cynnwys Sgiliau Holi a 
Gwrando, System Tai, Arolwg Estyn, Canlyniadau a Diweddaru Sgiliau, 
Cysylltiadau Gwleidyddol a Phroffesiynol ymhlith eraill. 
 
Rwyf hefyd wedi mynychu: 
Cyfarfodydd o gyrff allanol a chyfarfodydd gwybodaeth i Aelodau 
Cyfarfodydd anwytho a chyfarfodydd cyffredinol, ynghyd â fy nghyfarfodydd 
Pwyllgor fy hun ar y gwahanol gyrff rwy'n aelod ohonynt. 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Rwyf yn Gynghorydd Tref a Chymuned ar gyfer Tredegar a bum yn Faer 
ddwywaith ac Arweinydd Cyngor y Dref. Rwy'n cefnogi datblygu parth 
sglefrfyrddio newydd o fewn y dref. 
Rwy'n aelod o grŵp PACE sy'n codi ymwybyddiaeth am gymryd cyffuriau a'i 
effeithiau ar fywyd a hefyd yn aelod o Wasanaethau Cam-drin Domestig 
Blaenau Gwent. 
Rwy'n cefnogi dwy elusen bersonol sy'n rhoi cymorth i Orllewin Affrica, sef 
PAGENT sy'n seiliedig yn Llundain ac Ymddiriedolaeth KOTO sy'n seiliedig 
yng Nghaerdydd. Mae'r ddwy elusen yn cefnogi addysg/materion 
lleol/cymorth i fenywod ac ysgol leol. Gyda menywod eraill sy'n cefnogi'r 
elusennau ymwelwn ddwywaith y flwyddyn gan fynd â gwahanol eitemau a 
hefyd anfon lawer o ddeunydd mewn cynwysyddion o Gaerdydd. Hoffwn 
fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i ffrindiau a theulu am eu holl gyfraniadau, 
dillad ac ati. 
 
Llofnod y Cynghorydd: Diane Rowberry 
 
Dyddiad: 17 Tachwedd 2013 
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