
CYNGOR BWRDEISDREF SIROL BLAENAU GWENT 
ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGHORWYR 

 
Dyma'r adroddiad gan y Cynghorydd a enwir islaw ar ei weithgareddau 
allweddol dros y flwyddyn a ddiweddodd 30 Ebrill 2014. Fe'i darperir er 
gwybodaeth pob etholwr ac am ddim diben arall. 

 
Cyfarwyddiadau cwblhau: Gall cynghorwyr gynnwys cymaint neu cyn lleied o 
wybodaeth ag a ddymunant ym mhob adran; fodd bynnag ni all yr adroddiad fod yn 
fwy na 2 dudalen. 

 
Cynghorydd: Tim Sharrem 

                                                     Plaid: Llafur 
Ward: Cwmtyleri 
 
Adran 1 – Rolau a Chyfrifoldebau 
 
Rwyf wedi bod yn llywodraethwyr Ysgol Roseheyworth ac Ysgol Gyfun 
Abertyleri. 
Rwyf wedi bod yn aelod o Bwyllgorau Craffu Addysg a Sgiliau, Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Byw Egniol a hefyd y Gweithgor Cynllunio Ariannol a 
Grantiau. 

  
Adran 2:  Gweithgaredd Etholaethol 
 
Rwyf wedi cefnogi Cano Clean, Grwpiau Preswylwyr Heol Tyleri, Preswylwyr 
a Thenantiaid Valleys View, N.H.W. Blaenau Gwent, Cyfeillion Blaenau 
Gwent a Chanolfan Gymunedol Wyndham Vowles lle cynhaliais gymorthfeydd 
gyda fy nghydweithwyr.  
 
Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau Craffu 
 
Rwyf wedi bod yn aelod o Fwrdd Cartrefi Cymunedol Tai Calon a gobeithio i 
mi wneud gwahaniaeth i gynifer o fy etholwyr sy'n byw mewn cartrefi Tai 
Calon. Rwy'n falch iawn o'r holl arian a werir ar gynifer o gartrefi yn fy ward. 
  
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
 
Rwyf wedi mynychu sesiynau gwybodaeth i aelodau yn cynnwys: 
Strategaeth Cyfathrebu Corfforaethol 
Gwastraff 
Deall Perfformiad Ysgolion 
 



Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
 
Rwy'n gobeitho i mi wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fy etholwyr, gan gysylltu 
gyda nhw ar fy rowndiau post. Rwyf wedi trafod gyda llawer o faterion  
preswylwyr gyda Tai Calon ac wedi gwneud nifer fawr o ymweliadau i gartrefi 
yn ogystal â helpou i redeg Canolfan Gymunedol Wyndham Vowles sy'n 
gwasanaethu pobl fy ward. Rwy'n teimlo i mi fod yn hygyrch i bobl fy ward ac 
rwyf bob amser yn ceisio rhoi help a chefnogaeth i bawb. 
 
Llofnod Cynghorydd: T Sharrem 
 
Dyddiad: 16/10/2014 

 


