
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: Lisa Winnett 

                                                     Plaid: Llafur 
Ward: Blaenau 
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
Bu gennyf y swyddi dilynol: 
Is-gadeirydd Trwyddedu, Lles Anifeiliaid, Pwyllgor Ebwy Fach, Bwrdd 
Blaenau, Tenantiaid a Thrigolion Cwmcelyn, WAFTRA, Panel Atal Troseddu, 
Pwyllgor Apêl, Llywodraethwr 
 
 

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

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 
Rwy'n gweithredu ar ran fy etholwyr mewn nifer o ffyrdd yn cynnwys 
atgyweiriadau tai, ymddygiad gwrthgymdeithasol, materion priffordd 
(draeniad, tyllau yn y ffordd, graeanu ac ati), ymgynghori gyda pherchennog 
tir Tanglewood a thrafod i godi'r ffordd i safon mabwysiadu, negodi gyda Tai 
Calon ar gyfer parc yn Nwyrain Pentwyn (maent wedi cytuno i weithio gyda'r 
gymdeithas tenantiaid a phreswylwyr ar y mater hwn), trefnu digwyddiadau yn 
Blaenau (Dyddiau Hwyl), hefyd ynghyd â fy nghyd-gynghorydd (Cyng Pagett) 
wedi prynu goleuadau Nadolig newydd ar gyfer Cwmcelyn ar ôl i'r hen rai gael 
eu fandaleiddio, sefydlu llwybr cerdded i ddod yn hawl tramwy, delio gyda 
phroblemau addysgol a gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer preswylwyr, 
problemau amgylcheddol, cynllunio materion. Rwyf hefyd yn aelod o'r 
pwyllgor Atal Troseddu. Rwy'n mynychu cyfarfodydd Tenantiaid a 
Phreswylwyr a gynhelir yn fy ward, cyfarfodydd PACT, Cyfarfodydd Bwrdd 
Blaenau, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Ystruth. 
 

 



 
Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

Fel aelod Craffu o Trosolwg Corfforaethol, fel pwyllgor rydym yn craffu'r 
adroddiadau ariannol a gyflwynir i ni gan swyddogion. Mae pob agenda tua 
280 tudalen o ddarllen manwl. Mae fy nghefndir mewn cyllid (Rheolydd 
Ariannol), ac mae hyn yn help mawr pan fyddwn yn craffu'r adroddiadau a 
gyflwynir gan swyddogion y Cyngor. Yn ystod y cyfarfodydd hyn gallwn herio'r 
eitemau a gyflwynir yn yr adroddiadau, ac mae trosolwg corfforaethol yn delio 
gyda phob agwedd o'r Cyngor. Mae'r gwaith paratoi ar gyfer y cyfarfod yn 
cymryd unrhyw beth rhwng 4-20 awr gan fy mod yn darllen, nodi, ail-ddarllen, 
ymchwilio a diwygio fy nodiadau ac yna ffurfio fy nghwestiynau cyn mynychu'r 
cyfarfod a herio eitemau yn yr adroddiad a gyflwynwyd i mi. 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Yn bennaf rwy'n mynychu'r holl sesiynau hyfforddiant a gwybodaeth sy'n 
berthnasol i'r pwyllgorau rwy'n aelod ohonynt. Rwyf hefyd wedi mynychu 
hyfforddiant ar gyfer pwyllgorau eraill hefyd, fel bod gennyf wybodaeth 
ehangach na dim ond fy mhwyllgorau hanfodol. 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Rwy'n cefnogi fy nghymuned o Flaenau Gwent, yn arbennig fy ward, ac rwy'n 
ceisio mynychu cynifer o ddigwyddiadau a chyfarfodydd ag sydd modd. Rwyf 
eisoes wedi cael enw am ddweud fy marn yn groyw mewn cyfarfodydd, ac 
rwy'n gwneud yn siŵr fod teimladau preswylwyr ar bwnc yn hysbys. 
Yr unig amser i mi golli cyfarfodydd neu ddatblygiadau aelodau yw pan fo 
gennyf ddau gyfarfod yr un pryd, yn gorfod cyfarfod ar frys gydag etholwyr, 
neu os nad oeddwn yn dda. Pan mae gennyf ddau gyfarfod wedi'u trefnu ar yr 
un pryd, rwyf bob amser yn blaenoriaethu pa un rwy'n ei fynychu. 
Mae fy rôl fel Ymwelydd Lleyg Lles Anifeiliaid yn cynnwys cyfarfodydd 
rheolaidd ym Mhencadlys yr Heddlu, cynnal gwiriadau dirybudd ar drafodwyr 
cŵn yr heddlu i archwilio'r cŵn, faniau a swyddogion. Rwyf hefyd yn mynychu 
treialon Cŵn Heddlu Gwent, sy'n ddiwrnod difyr iawn. 
Bu'n wych gallu trefnu dyddiau hwyl haf a gaeaf ar gyfer ein preswylwyr ac 
rydym ni (cynghorwyr ward) yn cymryd rhan lawn yn y diwrnod, o roi'r 
arwyddion cau ffyrdd ar ddechrau'r digwyddiad, i gasglu'r sbwriel wedyn, ac 
mae'n hyfryd gweld y gymuned yn mwynhau'r diwrnod. 
Caiff cynghorwyr gyfradd ½ ceiniog bob mis Mai a phenderfynodd y 
Cynghorydd Pagett a finnau ar y cyd y byddwn yn ymdrechu bob blwyddyn i 
roi rhywbeth i'r holl gymuned, nid dim ond y dyddiau hwyl a'r mudiadau yn ein 
wardiau, ond prynu rhywbeth i'r ward eu mwynhau. Gan y gwyddem fod 
goleuadau Nadolig Cwmcelyn wedi eu fandaleiddio tu hwnt i ddefnydd, fe 
wnaethom roi arian gyda'n gilydd a'u hamnewid ar gyfer y gymuned, a 



gobeithiwn brynu eitem bob blwyddyn fel y gall y gymuned gael peth 
mwynhad ohono, p'un ai yw hynny'n fainc newydd, blodau neu oleuadau 
Nadolig. 
Llofnod y Cynghorydd: Lisa Winnett 
 
Dyddiad: 17 Hydref 2013 

+ 


