
CYNGOR BWRDEISDREF SIROL BLAENAU GWENT 
 

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGHORWYR 
 

Cynghorydd: Godfrey Thomas 
                                                     Plaid: Annibynnol 

Ward: Beaufort a Garnlydan 
 

Adran 1 - Swyddi a Chyfrifoldebau 

Gweler fy rhestr presenoldeb ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor a sesiynau 
hyfforddiant gwybodaeth sydd eu hangen ar gyfer yr Adroddiad Blynyddol. 
 
Rwy'n aelod o'r Pwyllgorau dilynol: 
Pwyllgor Trwyddedu 
Gweithgor Grantiau 
Cydbwyllgor Craffu 
 
Rwy'n aelod o'r cyrff allanol dilynol: 
(Cadeirydd) Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Beaufort 
(Cyfarwyddwr) Cymdeithas Cadwraeth Pyllau a Choetiroedd Beaufort 
 

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 

Rwy'n Gadeirydd Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Beaufort ac yn 
cynnal cyfarfodydd misol rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd, ar yn ail yn 
Eglwys Fethodistaidd Bethel, Beaufort Rise ac Ystafell Henllys, Rhiw 
Beaufort. Mae nifer dda'n mynychu'r cyfarfodydd hyn ac mae'r gymuned yn eu 
cefnogi. Rwy'n mynychu cyfarfodydd Cymdeithas Cadwraeth Pyllau a 
Choetiroedd Beaufort yn rheolaidd. Rwy'n rhoi cylchlythyrau a gwybodaeth ar 
gyfer fy etholwyr mewn gwahanol leoliadau o amgylch y Ward. Rwy'n derbyn 
nifer sylweddol o lythyrau a galwadau ffôn gan etholwyr yn gofyn am gyngor, 
help a chymorth ar ystod eang o faterion. Rwyf bob amser yn barod i wrando 
ar eu holl bryderon a phob amser yn rhoi cefnogaeth a help priodol. Rwyf bob 
amser yn ymateb i'r holl gwynion a materion o gonsyrn mewn modd amserol a 
phroffesiynol. 
 

 
  



 

Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Chraffu 

Rwy'n aelod o'r Pwyllgor Trwyddedu, y gweithgor grantiau, Grŵp Aelodau a 
Masnachwyr Canol Tref Glynebwy. 
 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 

Rwyf wedi mynychu sesiynau hyfforddiant a gwybodaeth pryd bynnag y 
medraf. 
 

Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau a Materion 

Gydag aelodau Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Beaufort, rydym wedi 
parhau i wella ac adfywio Gardd Goffa Bethesda ar Beaufort Rise gan blannu 
coed a pherthi yn cynnwys 600 arall o fylbiau cennin Pedr yn ystod mis 
Hydref, hefyd yn ystod misoedd yr haf yn chwynnu’r gwelyau blodau a chodi 
sbwriel o amgylch yr ardal. Llwyddodd Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr 
i sicrhau cyllid i brynu a gosod tri pholyn baner newydd ar gyfer Cangen 
Rhasa a Beaufort y Lleng Brydeinig Frenhinol a chânt eu gosod rhwng Sul y 
Cofio 13 Tachwedd 2016. 
Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i'r noddwyr a'r gwirfoddolwyr 
cymunedol sydd wedi gweithio'n galed i wella a chynnal ein Gerddi Coffa sydd 
wedi dangos sut y gall y gymuned gydweithio er budd yr amgylchedd. 
Penderfynodd Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Beaufort, a dderbyniodd 
gyllid yn y gorffennol i adeiladu gardd synhwyraidd i blant a gosod camerau 
diogelwch teledu cylch cyfyng yn Neuadd Llesiant Glowyr Rhiw Beaufort, 
drosglwyddo'r ardd synhwyraidd a'r teledu cylch cyfyng i'r grŵp newydd a 
arbedodd y Neuadd rhag cau drwy ei gymryd drosodd fel trosglwyddiad ased 
gan y Cyngor. Mae hyn hefyd yn dangos y gymuned yn cydweithio. 
Fe wnes hefyd drefnu'r Gwasanaeth Carolau Nadolig Cymunedol Blynyddol 
yn Neuadd Lesiant Rhiw Beaufort ynghyd â Band Byddin y Wyliadwriaeth, 
Siôn Corn a danteithion i'r holl blant. Rwyf hefyd wedi cyflwyno coeden 
Nadolig saith troedfedd i Ysgol Gynradd Rhiw Beaufort ac wedi gwneud 
hynny ers 2008. Ym mis Ebrill fe drefnais Gyngerdd Codi Arian Tenantiaid a 
Phreswylwyr Beaufort yn Neuadd Goffa Rhiw Beaufort gyda Chôr Meibion 
Beaufort a Chôr Signature Show a chafodd bawb noswaith wyth. 
 

Llofnod y Cynghorydd: Godfrey Thomas 
 
Dyddiad: 08-10-2016 

 


