
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: Jim McIlwee 

                                                     Plaid: Llafur  
Ward: Llanhiledd 
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
 
Cefais fy ethol gan y Cyngor i'r dilynol: 
Aelod Gweithredol Llywodraethiant yn cynnwys is-gyfarfodydd 
Aelod o fwrdd Tai Calon ac is-bwyllgor 

 
Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 
 
Rwy'n gweithredu ar faterion, cwynion a cheisiadau gan fy etholwyr. Maent yn 
cynnwys materion amgylchedd, atgyweirio tai a ffyrdd, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, cyllid yn cynnwys y dreth gyngor ac ôl-ddyledion rhent. 
Rwyf hefyd yn helpu gyda cheisiadau am ddyraniad tai. 
Rwyf yn cwrdd ag etholwyr yn eu cartrefi hwy neu fy nghartref i. Rwy'n 
gweithredu ar eu problemau drwy lythyr, ffôn a/neu gyfarfodydd gyda 
swyddogion. Ynghyd â fy nghydweithwyr ward, rwy'n gweithredu ar faterion 
ward ar sail barhaus. 
Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

Fel aelod Gweithredol Llywodraethiant, rwy'n cwrdd gydag uwch swyddogion 
o Adnoddau Dynol, Stadau, Cyfreithiol, C2BG ac wrth gwrs Llywodraethiant. 
Mae fy nghyfarfodydd yn cynnwys:- 
Cyfarfodydd y Cyngor 
Cyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith 
Cyfarfodydd y CMT 
Pwyllgorau Craffu 
Pwyllgor Archwilio a Safonau 
Cwrdd gydag undebau llafur 
Sesiynau gwybodaeth gan swyddogion ac eraill 
Cyfarfodydd gydag archwilwyr allanol a swyddogion Llywodraeth Cymru 



Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Rwyf wedi mynychu hyfforddiant a sesiynau gwybodaeth fel sy'n berthnasol i 
mi os nad oeddwn ar ddyletswyddau eraill y Cyngor ac ati. 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Rwyf wedi ceisio cefnogi sefydliadau o fewn Blaenau Gwent. Rwy'n falch y 
bûm yn Gadeirydd Gofal a Thrwsio Blaenau Gwent am dros 10 mlynedd. 
Mae'r sefydliad yma'n rhoi cyngor a chefnogaeth ymarferol i bobl hŷn fregus a 
phobl anabl sy'n dymuno cael atgyweiriadau, gwelliannau neu addasiadau i'w 
cartrefi, er mwyn eu galluogi i aros yno yn annibynnol a diogel cyhyd ag y 
dymunant. 
 
Llofnod y Cynghorydd: Jim McIlwee 
Dyddiad: 11/11/13 
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