
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: David H. Wilkshire 

                                                     Plaid: Llafur 
Ward: Rhasa 
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
Rwy'n Aelod Gweithredol Hamdden a Phobl Ifanc. Mynychais ddetholiad o 
gyfarfodydd yn cynnwys cyfarfodydd arbennig o'r Pwyllgor Gwaith ac o'r 
Cyngor, cyfarfodydd ar y cyd o'r Pwyllgor Gwaith a Chraffu, cyfarfodydd llawn 
o'r Cyngor, cyfarfodydd anffurfiol o'r Cyngor, pob cyfarfod Aelodau, Pwyllgor 
Blynyddol y Cyngor, cyfarfodydd arbennig Hamdden a Phobl Ifanc, gwaith y 
Gyfarwyddiaeth Gyfreithiol, ymgynghoriadau gyda Chynghorau Tref a 
sesiynau Datblygu Pwyllgor. 
Rwyf hefyd wedi mynychu cyrsiau anwytho a hyfforddi perthnasol fel bo 
angen ac wedi cadeirio Pwyllgor Rheoli Parc Bryn Bach yn Nhredegar. Rwy'n 
cynrychioli'r Awdurdod ar CBAC, Coleg Gwent ac yn cwrdd yn rheolaidd gyda 
chyrff allanol yn ymwneud â materion Hamdden megis y Clwb Bowls, Sinema 
Brynmawr, meysydd chwarae a materion hamdden perthnasol eraill. 
 
 
 

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

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 
Rwy'n cynrychioli pobl fy etholaeth yng nghyswllt llawer o wahanol faterion yn 
cynnwys anghenion addysg, materion tai, problemau priffordd, pryderon 
cynllunio a materion cyfrinachol. Rwyf hefyd yn rhoi cymorth i lenwi ffurflenni 
e.e. pasbortau, ceisiadau am swydd ac ati ynghyd â chefnogi pob grŵp 
gwirfoddol lleol. Rwy'n cynnal cymorthfeydd yn rheolaidd a byddaf bob amser 
yn gwneud fy ngorau glas i helpu mewn unrhyw faes lle mae angen fy 
nghymorth. 
 
 

 



Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

Yn ystod fy nghyfnod fel Aelod Gweithredol Hamdden a Phobl Ifanc, mae fy 
nghyfrifoldebau/gweithgareddau'n cynnwys mynychu cyfarfodydd Pwyllgor 
Gwaith a Chraffu, cwrdd yn rheolaidd gyda'r Cyfarwyddwr a/neu staff ac 
ymweld â'r Adran Hamdden a'r cyfleusterau Hamdden. Mae hyn yn cynnwys 
llyfrgelloedd lleol. O bryd i'w gilydd, mae hefyd yn cynnwys negodi gyda 
sefydliadau sydd â phryderon am gau rhai meysydd o fewn Blaenau Gwent. 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Mynychais sesiynau hyfforddiant oedd eu hangen i fy ngalluogi i wneud fy 
nyletswyddau fel Aelod Gweithredol a Chynghorydd lleol. Mae'r rhain wedi 
cynnwys: 
Cyfarwyddiaeth Gyfreithiol, Pwyllgor Gwaith, Datblygu CMT, cefnogi pobl, 
gostwng gwastraff, diogelu data, holi a gwrando, rheolaeth trysorlys, 
trwyddedu, cyrhaeddiad disgyblion, Panel Dinasyddion Blaenau Gwent, Gofal 
a Thrwsio, Rheolaeth Risg (a rhai eraill na allaf gofio amdanynt ar hyn o bryd).
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Mae materion wedi codi yn fy etholaeth dros y blynyddoedd yr wyf wedi eu 
hymladd a'u cefnogi ar ran preswylwyr Rhasa, yn amrywio o ddatblygiadau 
mawr gyda'r stad ddiwydiannol i dyllau yn y ffyrdd. Rwy'n credu fod gan 
addysg ran fawr i'w chwarae yn y gymuned ynghyd â chyflogaeth a byddaf yn 
parhau i frwydro am y ddau o fewn y Fwrdeisdref. Rwy'n ystyriol o'r gymuned 
a gynrychiolaf a gwnaf bopeth o fewn fy ngallu i gefnogi fy etholwyr gyda 
datblygiadau a materion sy'n codi i gadw'r gymuned yn ddiogel lle bynnag 
sydd modd. Mae ymddiriedaeth yn hanfodol i'n galluogi i gydweithio. 

Llofnod y Cynghorydd: David Wilkshire 
 
Dyddiad: 27 Hydref 2013 

 


