
CYNGOR BWRDEISDREF SIROL BLAENAU GWENT 
 

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGHORWYR 
 

Cynghorydd: Tim Sharrem                        Plaid: Llafur 
 
Ward: Cwmtyleri 
 

Adran 1 - Swyddi a Chyfrifoldebau 

Fel Aelod Etholedig rwy'n aelod o Bwyllgorau Craffu lle mai fy rôl yw adolygu 
a chraffu, holi Aelodau Gweithredol a swyddogion yr Awdurdod ac os yn 
briodol, wneud argymhellion i'r Pwyllgor Gwaith yn deillio o drafodaethau a 
gymerwyd drwy'r broses Craffu. 
 
Yn ystod 2016/17 cefais fy mhenodi i Bwyllgor Craffu yr Economi, 
Amgylchedd a Seilwaith a hefyd Gwasanaethau Cymdeithasol. Rwyf hefyd yn 
aelod o'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a'r Pwyllgor Apwyntiadau. Yn 
fy rôl fel Aelod o Ward Cwmtyleri rwy'n eistedd ar y Gweithgor Grantiau ac yn 
cynrychioli'r Cyngor ar Fwrdd Tai Calon a sefydliad allanol GAVO Pentref 
Taclusaf Gwent. 
 
Rwy'n cymryd fy rôl o fewn y Cyngor o ddifrif calon ac yn anelu i sicrhau fod 
gennyf rôl weithgar ym mhopeth rwy'n ei gynrychioli. 

 

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 

Rwyf wedi cefnogi Cano Clean Grwpiau Preswylwyr Heol Tyleri, Tenantiaid a 
Phreswylwyr Valley View, N.H.W. Blaenau Gwent, Cyfeillion Blaenau Gwent. 
Rwy'n Gadeirydd Canolfan Gymunedol Wyndham Vowles ac yn cynnal 
cymorthfeydd gyda fy nghydweithwyr. 
 
Rwy'n weithgar gyda rhedeg y ganolfan, sy'n rhan fawr o'r gymuned. Rwyf 
hefyd yn weithgar iawn yn fy ward ac yn ymdrechu i drin unrhyw 
bryderon/cwynion y mae preswylwyr yn fy hysbysu amdanynt. Rwy'n ymweld 
â llawer o etholwyr i drafod eu problemau a chanfod datrysiad. 
 
Tra'n gwneud fy ngwaith fel postman yng Nghwmtyleri, rwy'n gwneud fy 
hunan yn hygyrch iawn i breswylwyr siarad gyda fi. 
 

 
  



 

Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Chraffu 

Rwy'n aelod o Bwyllgor Craffu yr Economi, Amgylchedd a Seilwaith a'r 
Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol. Rwy'n aelod egnïol ar y ddau 
bwyllgor a chymerais ran yn y trafodaethau am berfformiad a materion 
addysg. Bûm yn aelod o Fwrdd Tai Calon, lle gwnes wahaniaeth rhagweithiol 
i lawer o fy etholwyr sy'n denantiaid mewn cartrefi Tai Calon. Rwyf yn 
bersonol yn falch iawn o'r arian a werir ar gynifer o gartrefi yn fy ward. 
 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 

Rwyf wedi mynychu llawer o sesiynau gwybodaeth i aelodau oedd yn 
berthnasol i fy swydd fel Aelod Craffu ac eraill a deimlaf sydd o fudd i fy 
natblygiad personol fel Aelod Etholedig. 
 
Mae'r Cyngor hefyd wedi mabwysiadu Adolygiadau Datblygiad Personol ar 
gyfer holl aelodau'r Cyngor. Cefais wahoddiad gan yr Arweinydd i gymryd 
rhan yn yr adolygiad a thrafod fy newisiadau ar gyfer anghenion hyfforddiant, 
meysydd y teimlais yr oeddwn yn rhagori ynddynt fel Aelod Etholedig a lle 
roeddwn angen cefnogaeth. Byddai adborth gan bob Aelod wedyn yn cael eu 
bwydo i'r Rhaglen Datblygu Aelodau. 
 
Pan fo'r angen yn codi, rwy'n mynd ati i siarad gydag aelodau uwch yn y 
Cyngor i ddatrys unrhyw broblemau a ddaw i fy sylw. 
 

Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau a Materion 

Gobeithiaf i mi wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fy etholwyr wrth i mi 
ymdrechu i drafod yr holl bryderon y mae preswylwyr yn eu codi, a hynny 
mewn modd amserol. Rwy'n hygyrch iawn ac mae llawer yn cwrdd â fi yn 
ystod fy ngwaith fel postman. Rwyf wedi trin llawer o faterion preswylwyr gyda 
Tai Calon ac ymweld â llawer o gartrefi yn ogystal â helpu i redeg Canolfan 
Gymunedol Wyndham Vowles sy'n gwasanaethu pobl fy ward. Rwy'n teimlo 
fy mod wedi bod yn hygyrch i bobl fy ward ac rwyf bob amser yn ceisio helpu 
a chefnogi pawb. Rwyf hefyd yn delio gyda materion yn ymwneud â sbwriel, 
tipio anghyfreithlon, torri glaswellt a llawer o faterion eraill ac ysgrifennaf ar 
ran etholwyr i swyddogion y Cyngor i drin y cwynion neu'n wir awgrymu 
atebion. 
Rwyf i a fy nghydweithwyr yn y ward hefyd yn y broses o gadarnhau 
dyddiadau ar gyfer nifer o gymorthfeydd o fewn y ward er mwyn i breswylwyr 
alw heibio a dod â'u pryderon/cwestiynau i'n sylw. 

Llofnod y Cynghorydd: Tim Sharrem 
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