
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: Malcolm Cross 

                                                     Plaid: Llafur 
Ward: Sirhywi 
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
Bu gennyf y swyddi dilynol: 
Is-gadeirydd Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol a hefyd yn aelod 
o'r Pwyllgorau dilynol: 
Trwyddedu, Adfywio a'r Amgylchedd, Pwyllgor Rheoli Parc Bryn Bach, 
Rhwydwaith 50+, Aelod o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, cydweithio 
arfaethedig gyda CBS Caerffili yng nghyswllt Gwasanaethau Cymdeithasol. 
Llywodraethwr Ysgol Gynradd Bryn Bach ac Ysgol Gynradd Babyddol Sant 
Joseff. 
 
 

* Ffigurau a gyflenwyd gan y Cynghorydd                                     ^Ffigurau a gyflenwyd gan CBSBG   

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 
Gweithredu ar ran yr etholaeth yng nghyswllt materion tai, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, materion priffyrdd yn neilltuol fynediad diogel i'r ysgol wrth 
gylchfan Nantybwch. Rwyf hefyd wedi helpu etholwyr gyda cheisiadau swydd 
ac ati, cyfarfodydd gyda chymdeithasau tenantiaid a phreswylwyr a grwpiau a 
chymdeithasau eraill yn y ward. Gall helpu etholwyr gyda'u problemau fod y 
rhan anoddaf eto fwyaf gwerth chweil o fod yn gynghorydd sir. 
 
 
 
 

 



 
Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

Fel Is-gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Cymdeithasol rwyf wedi ymwneud 
ag amrywiaeth o weithgorau/is-bwyllgorau i edrych ar eitemau penodol. Rwyf 
hefyd wedi mynychu'r dilynol: 
Cyfarfodydd llawn o'r Cyngor, pwyllgorau craffu, cyfarfodydd gwybodaeth, 
seminarau a chyfarfodydd arbennig pan ofynnwyd i mi. 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Rwyf wedi mynychu sesiynau hyfforddiant a gwybodaeth a fu'n addas os na 
fethais fynychu oherwydd y bu'n rhaid i mi fynychu gweithgareddau eraill y 
cyngor. Cefais yr hyfforddiant yn ffynhonnell werthfawr tu iawn o wybodaeth i 
fy ngalluogi i wneud fy ngwaith etholaeth. 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Rwy'n credu'n gadarn y dylai cynghorwyr fod â rôl weithgar yn y gymuned. 
Rwy'n mynychu cynifer ag sy'n bosibl o ddigwyddiadau a gynhelir yn y 
Fwrdeisdref gan fy ngalluogi i gysylltu gyda chynifer o etholwyr ag sy'n bosibl. 
 
 
 
 
 
 
Llofnod y Cynghorydd: Malcolm Cross 
 
Dyddiad: 1 Tachwedd 2013 
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