
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:  S. A. Lewis 

                                                     Plaid: Y Blaid Lafur 
Ward: Ward y Gogledd, Glynebwy  
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
Mynychu Cyfarfodydd y Cyngor 

 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol a Statudol 
 Pwyllgor Archwilio 
 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol a Byw Egnïol 
 Pwyllgor Craffu Addysg a Sgiliau 
 Cyfarfodydd y Blaid Lafur yn yr etholaeth 

 
Dyletswyddau fel Maeres - cefnogaeth ar gyfer y Maer hyd fis Mai 15. 
 
Mynychu cyfarfodydd o'r grŵp Llafur. 
 
Cynrychioli CBSBG a'r Cyngor Iechyd Cymunedol, Cwmbrân. 
 
Llywodraethwr Ysgol, Cymuned Dysgu Ebwy Fawr. 
 
Aelod o'r Lleng Brydeinig Frenhinol  
 
Absenoldeb salwch estynedig oherwydd llawdriniaeth ar y galon. 
 

* Ffigurau gan y Cynghorydd                                           ^Ffigurau gan CBSBG     

   
Adran 2:  Gweithgaredd Etholaeth 
Cydlynu gydag etholwyr ar faterion a chanlyniadau iechyd yn ymwneud â'r 
Cyngor Iechyd Cymunedol. 
Mynychu cyfarfodydd o fewn yr etholaeth e.e. cyfarfodydd tenantiaid a 
phreswylwyr ac yn y blaen. 
Cydlynu gyda swyddogion ac aelodau eraill y Cyngor ar ran etholwyr parthed 



e.e. materion yn gysylltiedig â'r amgylchedd ac adfywio. 
Cydlynu gyda'r heddlu ar ran problemau a gaiff etholwyr e.e. ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, parcio ac yn y blaen. 
Cydlynu gyda swyddogion ac aelodau Gwasanaethau Cymdeithasol ac yn y 
blaen ar broblemau i etholwyr e.e. gofal yn y gymuned, symudedd, 
gweithgareddau cymdeithasol. 
Cydlynu gyda bwrdd Tai Calon ar ran etholwyr parthed problemau tai, 
materion yr amgylchedd ac yn y blaen. 
Cydlynu gyda swyddogion parthed gweithgareddau chwaraeon ar gyfer 
etholwyr e.e. cyfleusterau Life Leisure a chwaraeon. 
 

 
Adran 3: Gweithgareddau'r Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau Craffu 
 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
 
Mynychu sesiynau hyfforddiant yn gysylltiedig gyda rôl Llywodraethwr ysgol - 
diogelu ac yn y blaen. 
 
 
Adran 4: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Mae gennyf bedwar o wyrion oedran ysgol ac rwy'n cymryd diddordeb brwd 
mewn safonau addysg o fewn y Fwrdeisdref ac yn dilyn cynnydd ein 
hysgolion gyda diddordeb mawr. Rwy'n cymryd rhan mewn bowls lawnt dan 
do ac yn yr awyr agored. Rwy'n awyddus i ddiogelu ein cyfleusterau hamdden 
ar gyfer pob oedran. 
 
Rwy'n aelod o'r Lleng Brydeinig Frenhinol ac yn mynychu cyfarfodydd pryd 
bynnag y gallaf a bob amser yn cefnogi'r apêl Pabi drwy werthu pabi, 
gemwaith, bagiau ac yn y blaen ym mis Hydref/Tachwedd. Rwy'n mynychu ac 
yn cefnogi gweithgareddau a drefnir gan y genhedlaeth hŷn, partion, 
dathliadau ac ati ac yn cefnogi plant ifanc drwy fynychu pantomeimau ac 
ysgolion lleol. 
Llofnod y Cynghorydd:  S.A Lewis 
 
Dyddiad: 

 
 


