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CYNGOR BWRDEISTREF SIROL BLAENAU GWENT 

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYNGHORWYR 
 
Dyma'r adroddiad gan y Cynghorydd a enwir isod ynglŷn â'u 
gweithgareddau allweddol dros y flwyddyn a ddaeth i ben ar 30 Ebrill 
2018. Fe'i darperir er gwybodaeth ar gyfer pob etholwr ac nid at unrhyw 
ddiben arall. 
 
Cyfarwyddiadau cwblhau: Mae cynghorwyr yn rhydd i gynnwys cymaint neu gyn 
lleied o wybodaeth ag y dymunant ym mhob adran, fodd bynnag, dylid cadw'r 
adroddiad i'r fformat uchafswm 2 dudalen hyn. 

 
  

Y Cynghorydd: KERI ROWSON 
                                                     Plaid: Annibynnol 

Ward: Nantyglo 
 

Adran 1 – Rolau a Chyfrifoldebau 

Cynrychioli buddiannau fy etholwyr ward hyd eithaf fy ngalluoedd 
Cysylltu rhwng etholwyr ac adrannau cyngor unigol 
Cysylltu â gweithredwyr, aelodau, swyddogion a sefydliadau allanol 
Trin pawb gyda chwrteisi a pharch a gwrando ar bob ymholiad waeth pa 
mor ddibwys 
Cynrychioli'r cyngor mewn ffordd gwbl broffesiynol 
Parhau i hyfforddi a dod yn ased i'r ward a'r cyngor. 
 
 
 
* Darparwyd y ffigurau gan y Cynghorydd                            ^Darparwyd y ffigurau gan Gyngor  
                                                                                                     Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent       
  

Adran 2:  Gweithgarwch Etholaeth 

 
Fy nghartref yw fy syrjeri, felly rwyf bob amser ar gael, mae gen i 
beiriant ateb ardderchog, ac mae fy Ffôn Symudol ac E-bost bob amser 
ar gael ar gyfer unrhyw ymholiadau. 
Bob ychydig wythnosau, rwy'n cerdded y ward ac yn adrodd am unrhyw 
broblemau yr wyf yn eu gweld neu sydd wedi eu hadrodd i mi.  Er 
enghraifft, yr wyf wedi rhoi gwybod am 24 o dyllau yn y ffordd ers Awst 
gan ddefnyddio'r ap BGBC. Rwyf wedi mynychu digwyddiadau a 
chyfarfodydd Cyngor Tref Nantyglo a Blaenau, cyfarfod Grŵp 
Gweithredu Nantyglo, cyfarfod Trigolion Lakeside, Cyfarfodydd 
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Preswylwyr Limestone. 
 

 

Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

 
Y Cyngor a’r Cyngor Arbennig - 7 Cyfarfod 
Pwyllgor Cynllunio - 4 Cyfarfod 
Gwasanaethau Democrataidd - 2 Gyfarfod 
Amgylchedd, Adfywio a Datblygu Economaidd - 7 Cyfarfod 
Gwasanaethau Cymdeithasol - 5 cyfarfod 
Grŵp Gorchwyl a Gorffen Adolygiad Etholiadol 2 Gyfarfod 
Grŵp Gorchwyl a Gorffen Adfywio Canol Trefi 1 Cyfarfod 
 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygiad 

Aelodau craffu cwestiynu a gwrando  
Diogelu Oedolion  
Gweithgareddau rheoli adeiladu 
Newidiadau i'r Cwricwlwm 
Briffio Aelodau - Cod Ymddygiad 
Rheoli risg llifogydd 
Trafnidiaeth o'r cartref i'r ysgol 
Tai yn y Fwrdeistref 
Portffolio eiddo diwydiannol 
Cyngor gwybodaeth, cymorth a pherfformiad 
Fy Ngwasanaethau Cyngor 

Adran 5: Mentrau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 

Helpu torri’r glaswellt yng nghapel Herman 
Helpu codi sbwriel yn y ward ac adrodd am bob achos o dipio anghyfreithlon 
a ddaranfum neu a adroddwyd i mi  
Cadw cysylltu â'r cyngor a Thai calon i gadw'r glaswellt wedi’i dorri yn fy holl 
ardaloedd ward. 
Cysylltu â'r heddlu am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Nantyglo. 
Clirio safle sgip Lewis (ar y gweill). 
 

Llofnod y Cynghorydd: KERI ROWSON 
 
Dyddiad: 11 MEHEFIN 2018 

 


