
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: Keith Chaplin 

                                                     Plaid: Llafur  
Ward: Abertyleri 
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
 
Ar wahân i fynychu cyfarfodydd llawn o'r cyngor yn fy mlwyddyn gyntaf, bûm 
hefyd yn aelod o bedwar pwyllgor yn cynnwys y Pwyllgor Craffu Addysg a 
Hamdden, y Pwyllgor Adfywio a'r Amgylchedd, y Pwyllgor Cynllunio a'r 
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd lle cefais fy mhenodi'n is-gadeirydd y 
pwyllgor. 
 
Mae'r pwyllgorau craffu a chyngor llawn yn cwrdd bob wythnos, a'r Pwyllgor 
Gwasanaethau Democrataidd yn cwrdd yn ôl y gofyn. Dangosir fy 
mhresenoldeb yn y pwyllgorau dilynol islaw: 
 
Cyngor - mynychu 10 cyfarfod 
Pwyllgor Craffu Addysg a Hamdden - mynychwyd 6 pwyllgor 
Pwyllgor Adfywio a'r Amgylchedd - mynychwyd 9 cyfarfod 
Pwyllgor Cynllunio - mynychwyd 5 cyfarfod 
Gwasanaethau Democrataidd - mynychwyd 1 cyfarfod 
 
Yn ystod y flwyddyn, yn ogystal â bod yn aelod o'r Cyngor, bûm hefyd yn 
gynrychiolydd y cyngor ar y cyrff allanol dilynol. 
 
Awdurdod Tân ac Achub De Cymru - mynychu 7 cyfarfod. 
Aelod o Fwrdd Tai Calon - nifer o gyfarfodydd a sesiynau gwybodaeth. 
Llywodraethwr ysgol Ysgol Stryd y Frenhines ac Ysgol Gynradd Abertyleri - 
mynychwyd 2 gyfarfod. 

 
Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 
 



Yn ystod y flwyddyn fe wnês barhau i drin llawer o faterion unigol a godir gan 
breswylwyr ar ystod eang o bynciau, yn cynnwys troseddu ac anrhefn, 
materion yr amgylchedd, problemau tai, diogelwch ffordd, priffyrdd, cynllunio a 
materion iechyd. 
 
Gyda'n gilydd, ac mewn cysylltiad gyda fy nghydweithwyr ward, rwyf wedi 
mynychu ystod eang o faterion lleol (yn cynnwys cyfarfodydd PACT a 
Cymunedau yn Gyntaf) ac wedi cydlynu gydag amrywiaeth o grwpiau lleol. 
 
Rwyf hefyd wedi gwneud nifer o gyfraniadau Cyngor i helpu i gefnogi nifer o 
fudiadau lleol. 
 
Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

Fel aelod o'r Pwyllgor Craffu Addysg a Hamdden, siaradais ar nifer o faterion 
a chraffu ar benderfyniadau ar ystod o faterion o berfformiad ysgol a datblygu 
ysgolion newydd hyd at graffu perfformiad gwasanaethau hamdden. 
 
Fel aelod o'r Pwyllgor Craffu Adfywio a'r Amgylchedd, rwyf wedi siarad ar nifer 
o faterion a chraffu ar benderfyniadau ar ystod o faterion o berfformiad a 
thipio sbwriel, gwastraff, ailgylchu, hyd at gynlluniau i adfywio ein trefi a'n 
cymunedau. 
 
Rwyf hefyd wedi mynychu gwahanol gyfarfodydd anffurfiol gyda swyddogion. 
Mae bob amser gyfarfodydd anffurfiol gyda swyddogion y cyngor i gasglu 
gwybodaeth a rhannu sylwadau ar y gwahanol faterion sy'n effeithio ar y 
ward. 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Rwyf wedi mynychu nifer o sesiynau hyfforddiant i ychwanegu at y wybodaeth 
o lywodraeth leol sydd gennyf eisoes ar ôl bod yn swyddog llywodraeth leol 
am dros 23 mlynedd. 
 
Mae'r sesiynau hyfforddiant y bûm arnynt yn cynnwys: 

 Cyfansoddiad y Cyngor 
 Sgiliau Holi a Gwrando 
 Diwrnod Agored Anffurfiol Anwytho Aelodau 
 Adroddiad Asesu Corfforaethol o Adroddiad Archwilio Cymru 
 Cod Ymddygiad 
 Rheolaeth Argyfwng 
 Gorfodaeth Cynllunio 
 Diogelu Data a Rheoli Gwybodaeth 

 



 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Yn ystod y flwyddyn gweithiais yn agos gyda grŵp Eglwysi Cytûn Abertyleri i 
helpu'r digwyddiad Diwrnod Hwyl a Goleudy Christina cyntaf, Gan helpu'r 
grŵp, llwyddodd y grŵp i gynnal miloedd o bunnau o gyllid i helpu llunio'r 
digwyddiad llwyddiannus ym mis Awst. Yn ogystal â chodi arian, gweithiais 
hefyd gyda grŵp Eglwysi Cytûn a swyddogion y Cyngor i drafod materion a 
ddisgwylid wrth gynnal digwyddiad o'r fath. 
 
Yn ystod y flwyddyn cymerais ran mewn grŵp gorchwyl a gorffen gyda 
swyddogion Cyngor Blaenau Gwent i ddatblygu polisi dyrannu cyffredinol ar 
gyfer tai o fewn y Fwrdeisdref Sirol. 
 
Roedd yn anrhydedd go iawn i fynychu a gosod torch yn ystod seremoni Dydd 
y Cofio a gynhaliwyd fis Tachwedd diwethaf. 
 
Llofnod y Cynghorydd: Keith Chaplin 
Dyddiad: 31/10/13 
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