
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 2015. 
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: Godfrey Thomas      Plaid: Annibynnol 
Ward: Beaufort a Garnlydan   
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
 
Mynychais 6  o gyfarfodydd arbennig y Cyngor a'r Cyfarfod Blynyddol. 
 
Roeddwn yn aelod o'r pwyllgorau dilynol: 
Pwyllgor Trwyddedu 
Gweithgor Grantiau 
Canol Tref Glynebwy - aelodau ward a Grŵp Masnachwyr 
 
Roeddwn yn aelod o'r cyrff allanol dilynol: 
Cadeirydd Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Beaufort 
Cyfarwyddwr Mudiad Llynnoedd a Choetiroedd Beaufort 
Cyfarwyddwr Neuadd Les Gymunedol Rhiw Beaufort 
 

* Ffigurau gan y Cynghorydd                                           ^Ffigurau gan CBSBG     

   
Adran 2:  Gweithgaredd Etholaeth 
 
Rwy'n Gadeirydd ac yn sefydlydd Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr 
Beaufort. Cynhaliwn gyfarfodydd lleol misol yn Eglwys Fethodistaidd Bethel, 
Beaufort Rise ac Ystafell Gymunedol Henllys bob yn ail fis rhwng mis Mawrth 
a mis Tachwedd. Rwyf bob amser ar gael ar ben arall y ffôn - 01495 308324 a 
gellir cysylltu â fi bob amser. 
 
Rwy'n rhoi cylchlythyrau a thaflenni gwybodaeth er budd etholwyr mewn 
gwahanol leoliadau o flaen y ward. 
 
Rwyf wedi bod yn weithgar gyda thyfiant canclwm Japan yng ngerddi 
preswylwyr, gan ddangos y sefyllfa ariannol niweidiol i'w heiddo os na chaiff ei 



drin yn iawn a'i ddileu. 
 
Rwy'n gwrando ar bryderon a chwynion pob etholwr a rhoi cefnogaeth addas 
iddynt. Rwyf bob amser wedi ymateb i 100% o'r holl gwynion a phryderon 
mewn dull amserol a phroffesiynol. 
 

 
Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau Craffu 
 
 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Mynychais sesiynau hyfforddi a gwybodaeth: 
Trwyddedu 
Gwybodaeth Aelodaeth - Deall Perfformiad Addysg 
Cynllun Bathodyn Glas 
Ailgylchu ochr palmant 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
 
Bu Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Beaufort yn llwyddiannus gyda'i 
chais prosiect am adfywio pellach ar Ardd Synhwyraidd Plant Bethesda. Yn 
gryno, roedd y prosiect yn cynnwys plannu perthi a phlanhigion, adeiladu a 
chodi gwesty adar a chlêr, gorsaf fwydo adar a bwrdd panel hysbysiad 
dehongli. 
 
Dyfarnwyd cyllid gan 
Arian i Bawb Cymru - dyfarnwyd £4893.00 
Barclaysbank - dyfarnwyd £420 
Amgylchedd Cymru - dyfarnwyd £1310.00 
 
Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i noddwyr y prosiect ar wirfoddolwyr 
cymunedol a fu'n gweithio gyda Chymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr 
Beaufort sydd wedi dangos sut y gall y gymuned gydweithio er budd ein 
hamgylchedd. 
 
Trefnais y Gwasanaeth Carolau Nadolig Cymunedol Blynyddol yn Neuadd 
Les Gymunedol Rhiw Beaufort yn ogystal â chyngerdd blynyddol 
Cerddoriaeth i Bawb gyda Chôr Meibion Beaufort a chôr y sioe a chafwyd 
noswaith wych yn ôl yr arfer. Cyflwynais eu coeden Nadolig flynyddol i Ysgol 
Gynradd Rhiw Beaufort. Helpais fudiadau yn y ward gyda chyfraniadau o 
ddyraniad treth dimau y mae gennyf fi fel cynghorydd hawl iddi. 



Llofnod Cynghorydd:  Godfrey Thomas 
 
Dyddiad: 28.06.15 

 
 


