
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: Graham Bartlett 

                                                     Plaid: Llafur  
Ward: Ward Cwmtyleri 
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
Fel Maer Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent cynrychiolais y 
Fwrdeisdref dros 200 gwaith a chodi £18,000 ar gyfer yr Apêl - cyfrannwyd 
hyn i Hosbis y Cymoedd. Cadeiriais holl gyfarfodydd y Cyngor a mynychu 
cyfarfodydd o'r Pwyllgor Craffu, cyfarfodydd gwybodaeth a seminarau pan 
oeddwn ar gael. 

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

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 
Mynychais bob cyfarfod o Gymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Stryd Tyleri, 
Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Pentyony, Gwarchod Cymdogaeth 
Blaenau Gwent. Rwy'n aelod gweithgar o Ffrindiau Tyleri sy'n trefnu Aberfest 
(gŵyl 2 wythnos a gynhelir ym mis Mehefin bob blwyddyn) a Winterfest 
(digwyddiad cyn y Nadolig yn cynnig marchnad gyfandirol, stondinau, 
Cymdeithas Gefeilio Abertyleri a'r Cylch, Cymunedau yn Gyntaf Cwmtyleri. 
Trefnais nifer o gyngherddau Nadolig mewn safleoedd pensiynwyr. Rwy'n 
mynychu cyfarfodydd o gyrff llywodraethu ysgolion ac ar gael 24 awr y dydd 
ar gyfer fy etholwyr. Rwy'n cyfrannu'r rhan fwyaf o fy nyraniad Ward 
Bwrdeisdref Sirol i fudiadau yn y gymuned. 
 
 
 
Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

Roeddwn yn aelod o'r Pwyllgorau Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol, Craffu 
a Throsolwg Corfforaethol, gan fod yn weithgar yn y ddau Bwyllgor Craffu. 
Mynychais gyfarfodydd gyda Phwyllgorau Gwasanaethau Cymdeithasol 
cynghorau Blaenau Gwent a Chaerffili. Rwyf hefyd yn aelod o'r Pwyllgor 
Archwilio Arbennig a'r Pwyllgor Trwyddedu. 
 



Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Rwy'n mynychu nifer o sesiynau gwybodaeth a seminarau hyfforddiant a 
datblygu - nid ym Mlaenau Gwent yn unig. Rwyf hefyd wedi mynychu 
sesiynau gwybodaeth yn Llanfair ym Muallt a Thredomen. 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Bûm yn weithgar gydag adfywio Abertyleri. I ddechrau pethau arweiniais 
ddirprwyaeth i'r Cynulliad Cenedlaethol a chwrdd y Dirprwy Weinidog 
Adfywio. Fel canlyniad clustnodwyd £12.6 miliwn ar gyfer adfywio canol tref 
Abertyleri. Mae'r gwaith yn awr yn mynd rhagddo'n dda. 
 
Fel canlyniad gohebiaeth rhyngof i a'r Cyfarwyddwr perthnasol, rhoddwyd 
wyneb newydd ar rai ffyrdd o fewn fy etholaeth. Rwyf wedi delio gyda nifer o 
broblemau tai tenantiaid drwy'r gymdeithas tai yn ogystal â phroblemau a 
chwynion o fewn Ward Cwmtyleri a'r gymuned ehangach. 
 
Rwy'n Gadeirydd y Blaid Lafur yn Ward Cwmtyleri. 
 
Rwyf bob amser ar gael i ddelio gyda phryderon preswylwyr ac yn teimlo fy 
mod bob amser wedi ymddwyn mewn modd addas. 
 
Llofnod y Cynghorydd: G. Bartlett 
 
Dyddiad: 30 Hydref 2013 
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