
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: Derrick Bevan 

                                                     Plaid: Llafur 
Ward: Cwm 
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
Bûm yn aelod o'r pwyllgorau dilynol: 
Craffu Trosolwg Corfforaethol (Is-gadeirydd) } 
Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol              }  Cyfanswm a fynychwyd yn 
Craffu Amgylchedd                                         } cynnwys seminarau a  
Pwyllgor Cynllunio                                          } chyfarfodydd briffio + 122 
A hefyd gyrff allanol 
Llywodraethwyr Ysgol Waunlwyd (mynychwyd pob cyfarfod) 
Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Cwm (mynychwyd pob cyfarfod) 
Pwyllgor Ysgol Babanod Cwm (mynychwyd pob cyfarfod) 
Pensiynwyr Waunlwyd (Cadeirydd) (mynychwyd pob cyfarfod) 
Pwyllgor Partneriaeth Victoria (mynychwyd pob cyfarfod) 
 

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

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 
Ynghyd â fy nghyd gynghorwyr ward, rydym yn cynnal cymorthfeydd 
rheolaidd mewn cysylltiad gyda PCSO ein ward. 
Rwy'n mynychu holl gyfarfodydd PACT ac fel aelod o'r pwyllgor digwyddiadau 
yn helpu i gynllunio a threfnu'r carnifal, gorymdaith Nadolig ac 
arddangosiadau goleuadau. Fel cadeirydd y pwyllgor Pensiynwyr, rwy'n 
gofalu am y neuadd a threfnu cyngherddau, partïon ac ati. Rwy'n mynychu 
cynifer o foreau coffi ac ati ag y gallaf i gwrdd â phobl o bob cefndir a chael 
ymdeimlad o bryderon gan fy etholwyr. Rwyf hefyd yn helpu fy etholwyr gydag 
ymholiadau am fudd-daliadau ac ati a chynorthwyo gyda llenwi ffurflenni ac ati 
a threfnais i godi biniau cŵn yn ein ward a dosbarthu bagiau ailgylchu. Rwyf 
hefyd yn ymwneud â gwella amodau ar gyfer Côr Meibion Cwm. 
 
 



 
Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

Fel aelod craffu gyda Gwasanaethau Cymdeithasol  cefais fy nethol ar gyfer y 
panel i ymchwilio'r uno gyda Chyngor Caerffili a mynychais yr holl gyfarfodydd 
perthnasol. 
Yn fy rôl ar y Pwyllgor Adfywio ac Amgylchedd, ymunais â grŵp gorchwyl a 
gorffen i ymweld â safleoedd i graffu sut mae awdurdodau eraill yn trin 
problemau gwastraff swmpus. Bûm hefyd yn aelod o grŵp gorchwyl a gorffen 
i benderfynu ar oleuadau stryd. 
Fel is-gadeirydd Trosolwg Corfforaethol, roeddwn yn aelod o grwpiau 
gorchwyl a gorffen eraill yn edrych ar frandio a chyfathrebu a syniadau rheoli 
asedau. 
Ar faterion cynllunio cymerais ran mewn nifer o ymweliadau safle i benderfynu 
ar y materion hyn. 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Fel cynghorydd newydd mynychais yr holl gyfarfodydd anwytho a nifer fawr o 
sesiynau a seminarau gwybodaeth (cyfanswm yn cynnwys cyfarfodydd 
gwybodaeth = 122), yn cynnwys diogelwch cymunedol, camddefnyddio 
cyffuriau a materion plismona a chynllunio ariannol a gweithdrefnau cyllideb 
ynghyd â sesiynau gwybodaeth ar waredu gwastraff a goleuadau stryd ac ati. 
Rwyf hefyd wedi mynychu llawer o gyfarfodydd gwybodaeth ar faterion 
Addysg, sef dadansoddi data, presenoldeb a rheoli perfformiad a chyrsiau am 
sgiliau cadeirio a threfniadau craffu gydag aelodau Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru. 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Rwyf wedi bod yn weithgar iawn yn fy ward gyda chynlluniau ar gyfer adfywio 
Cwm. Rwyf wedi cwrdd yn rheolaidd gyda swyddogion ar adeiladau gwag ac 
ati ac roeddwn yn llwyddiannus wrth sicrhau dymchwel hen eglwys ddiffaith a 
chlirio'r tir a dod ag adeiladau eraill yn ôl i ddefnydd neu dacluso ac wedi 
gweithio gyda swyddogion i fynd i'r afael â'r broblem o dipio anghyfreithlon a 
sbwriel yn ein ward ac wedi cefnogi sefydliadau eraill e.e. Cymunedau yn 
Gyntaf yn eu hymdrechion i wella pethau. 

Llofnod y Cynghorydd: Derrick Bevan 
 
Dyddiad: 17 Hydref 2013 

 


