
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: Mark Holland 

                                                     Plaid: Llafur  
Ward: Six Bells 
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
Rwy'n aelod o'r Pwyllgorau dilynol:- 
Pwyllgor Trwyddedu (Cadeirydd) 
Is-bwyllgor Trwyddedu (Cadeirydd) 
Pwyllgor Craffu Trosolwg Corfforaethol 
Pwyllgor Craffu Adfywio a'r Amgylchedd 
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
Pwyllgor Archwilio 
Gweithgor Aelodau Trawsbleidiol 
Gweithgor Grantiau 

 
Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 
 
Ar ôl cael fy ethol ym Mai 2012 gofynnodd Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol 
Bryngwyn i mi helpu i arbed yr uned "Anghenion Dysgu Ychwanegol" oedd 
dan fygythiad. 
 
Yn erbyn cyngor y Comisiynydd Addysg ar y pryd a argymhellodd gau'r safle 
a'i drosglwyddo i Blaenau, bûm yn llwyddiannus wrth lobio Alun Davies AC, 
Nick Smith AS a Hedley McCarthy, Arweinydd y Cyngor. Mae'r Uned yn dal i 
weithredu yn gwasanaethu plant ein cymuned  sydd ag anghenion arbennig 
ac angen hyfforddiant un i un. 
 
Gan weithio mewn partneriaeth gyda fy nghydweithwyr ward, rwyf wedi 
sicrhau fod y cyllid gofynnol yn ei le ar gyfer cynllun adfywio Six Bells yn Stryd 
Arael, Stryd Griffin a Stryd Lancaster a gwblheir yn 2014. Bûm yn ymgynghori 
gyda’n swyddogion i sefydlu system cysylltiadau argyfwng i sicrhau y gellir 
cysylltu â'r swyddogion priodol a chontractwyr os oes argyfyngau yn ystod y 



cynllun adnewyddu. 
 
Hefyd gyda fy nghydweithwyr Ward, fe wnaethom sicrhau wyneb newydd i 
Heol Richmond sy'n ffordd bwysig i fysus a Heol Fferm Cwm. 
 
Ymgyrchais yn y wasg leol am faw cŵn gan anelu at berchnogion cŵn 
anghyfrifol. Darparwyd ardal cicio pêl i blant gyda physt gôl yn safe glofa Six 
Bells, lle bu hyfforddwyr a chwaraewyr o Glwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn 
ddiweddar am sesiwn hyfforddi gyda phlant lleol mewn cysylltiad â 
Cymunedau yn Gyntaf. 
 
Fel Cynghorydd Blaenau Gwent cefnogais a phleidleisio dros y trac rasio sy'n 
cael ei ddatblygu ym Mlaenau Gwent a fydd gobeithio yn gweld yr ardal yn 
cael ei hyrwyddo ar lwyfan y byd ac yn darparu swyddi gwerthfawr a 
thwristiaeth yma. 
 
Gan weithio yn Ysbyty Neuadd Nevill, rwy'n ymweld yn aml ag fy etholwyr 
sy'n dod i mewn am driniaeth ac yn cwrdd â llawer o fy etholwyr yn yr ysbyty 
p'un ai ydynt yno am driniaeth neu efallai'n ymweld. 
 
Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

Rwy'n Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu sydd â rôl fwy barnwrol. 
 
Mae hyn yn cynnwys goruchwylio rhedeg yr adran Drwyddedu yn effeithiol 
ynghyd â rôl Pwyllgor y penderfyniadau'n gysylltiedig gyda mater trwyddedau 
ar gyfer tafarndai, clybiau, busnesau tacsi a digwyddiadau arbennig. Mae hyn 
ar lefel Pwyllgor yn golygu fod angen ffurfio barn os yw person yn berson 
addas a chywir i fod â thrwydded e.e. tacsi neu gar llogi preifat a gall hefyd 
gynnwys materion yn ymwneud â gwahanol safleoedd trwyddedig. 
 
Rwy'n mynychu'r Pwyllgorau Craffu uchod yn rheolaidd, gan gymryd rhan 
mewn grwpiau gorchwyl a gorffen a chael mewnbwn arnynt a sicrhau 
canlyniadau drwy'r broses ddemocrataidd. 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Mynychais nifer o ddigwyddiadau hyfforddiant ac rwy'n mwynhau dysgu 
technegau newydd gael dysgu'r wybodaeth ddiweddaraf. 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Cefais benderfyniad yn ddiweddar gan Ymddiriedolaeth Cwm Tawel ar ôl 
gweithio gyda Chymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Six Bells am grant £10-
£15,000 ar gyfer offer chwarae newydd ym mharc Six Bells. Cafodd y cais am 



gyllid ei gymeradwyo, enghraifft arall o Gynghorwyr yn gweithio gyda'u 
hetholwyr yn llwyddiannus er budd y gymuned. 
 
Mae gennyf gatalog o waith achos wedi'i ffeilio lle gweithredais dros/ar ran 
etholwyr, gan godi eu pryderon gydag adrannau perthnasol y Cyngor lle'n 
briodol, llawer gormod i'w cynnwys yn y crynodeb yma. 
 
Rwy'n aelod o Eglwys Bedyddwyr Bethania ac yn mynychu'n rheolaidd. Rwyf 
hefyd yn cefnogi a mynychu cyfarfodydd Cymdeithas Tenantiaid a 
Phreswylwyr Six Bells ac yn cymryd rhan yn beth bynnag sy'n digwydd drwy 
gydol y flwyddyn. 
 
Rwy'n cymryd rhan a hefyd yn aelod o Glwb Bowls Six Bells, gan chwarae a 
chynnig cefnogaeth lle bo angen. 
 
Rwy'n cefnogi gwahanol grwpiau a chyrff fel Clwb Dros 50 Six Bells a 
Chymdeithas Ddrama Amatur Abertyleri drwy gyfraniadau o fy lwfans grant 
treth hanner ceiniog. 
 
Gwnaf fy ngorau glas i sicrhau y medrir cysylltu â fi bob amser a gall unrhyw 
un sy'n dymuno gwneud hynny fy ffonio ar 07971560270/01495 5211266 neu 
e-bost mark.holland77@gmail.com. 
 
Llofnod y Cynghorydd: Mark Holland 
Dyddiad: 28/10/2013 

 


