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Ym Melin, byddwn yn rhoi i chi gartref cynnes a diogel, byddwn hefyd yn:
 eich helpu i ddod o hyd i waith a hyfforddiant;
 eich helpu i fynd ar lein os nad ydych yn medru gwneud hynny;
 sicrhau bod ein holl wybodaeth ar gael i chi;
 cynnig cyngor ar arian;
 sicrhau bod modd cael gafael arnom yn hawdd,
 rhoi i chi gymuned y gallwch fod yn falch ohoni.
I gael gwybod mwy ewch i:
www.melinhomes.co.uk/melin-offer
facebook.com/melinhomes
twitter.com/melinhomes
tel:01495 745910

Cymdeithas Cadwraeth Trigolion Llantarnam
A ydych chi’n medru gwirfoddoli, rhoi ychydig o’ch amser, neu helpu gyda Chymdeithas Cadwraeth
Trigolion Llantarnam?
Mae angen gwirfoddolwyr o bob oed arnom i helpu i gynnal a chadw’r gerddi blodau cymunedol yng
Ngerddi Blodau Cae Derw ac mewn mannau gwyrdd eraill ar adegau pan fydd Dyddiau Casglu Sbwriel yn
cael eu trefnu.
Mae’r Gymdeithas yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr ymroddgar sy’n rhoi amser ac adnoddau i greu
gwell amgylchedd y gall pawb ei fwynhau.
Nid oes angen bysedd gwyrdd arnoch. Tair gwaith y flwyddyn (Gwanwyn, Hydref, Nadolig) rydym
hefyd yn cynnal digwyddiadau arbennig yn y gymuned. Mae’r holl ddigwyddiadau yn rhad ac am
ddim ac mae pobl o bob oed yn eu mwynhau.

MEDDWL Y GALLECH CHI HELPU? E-bostiwch llarcs@hotmail.co.uk, Anfonwch neges

Cyflwyniad
Mae’r llyfryn hwn yn disgrifio gwaith Cyngor Cymuned Cwmbrân.
Mae’n cyflwyno’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu ac yn
rhoi gwybod i chi am rhai o’r digwyddiadau yr ydym yn eu trefnu
drwy gydol y flwyddyn yma yng Nghwmbrân.
Yn y rhifyn hwn, rydym yn canolbwyntio ar ein gwaith i adeiladu
cymunedau cynaliadwy. Yma, dyma lun rhai ohonom ni ar ein
hymweliad diweddar â’r gwaith amgylcheddol yr ydym yn ei
ariannu yn ee Coetir Cymunedol Blaen Bran.
Gobeithiaf y byddwch yn mwynhau darllen am ein
gwasanaethau, ac y bydd y llyfryn hwn yn ddefnyddiol i chi.

Y Cynghorydd KK Manneh (siwt wen, uchod)
Cadeirydd, Cyngor Cymuned Cwmbrân 2016/17
Wyddoch chi…
Bob blwyddyn mae’r Cadeirydd yn dewis elusen leol i’w chefnogi.
Eleni, yr elusen a ddewiswyd yw Cymdeithas Multiple Sclerosis
(Cangen Torfaen). I gael gwybod mwy ewch i’w gwefan:
https://www.mssociety.org.uk/near-me/branches/torfaen-anddistrict-branch

Cynghorwyr
Mae’r Cyngor yn cael ei rhedeg gan 21 o aelodau etholedig neu
“Gynghorwyr” sy’n cynrychioli’r gwahanol rannau o Gwmbrân ac yn gwneud
penderfyniadau am wasanaethau’r Cyngor. Dyma restr o’r aelodau a sut y
gallwch gysylltu â hwy:
Coed Efa

Sain Derfel

Y Cynghorydd David Standing, 77 Farlays,
Coed Efa, Cwmbrân NP44 6UA

Y Cynghorydd KK Manneh, 26 Gileston
Walk, Sain Derfel, Cwmbrân NP44 4PG

davidhstanding@googlemail.com
Llafur

Plaid Cymru
Fairwater

Sain Derfel

Y Cynghorydd R Seabourne, 15 Dale Path,
Fairwater, Cwmbrân NP44 4QR

Y Cynghorydd T A Matthews, 4 Creswell
Walk, Sain Derfel, Cwmbrân NP44 4RQ

roseseabourne@aol.com

Llafur
Llafur

Dôl Werdd

Dwy Loc

Y Cynghorydd Lyndon John Chaney, 30
Marloes Path, Dôl Werdd, Cwmbrân NP44
4SF

Y Cynghorydd S J Brooks KSS JP, 31 Belle
Vue Road, Cwmbrân NP44 3LE

lyndonchaney@hotmail.co.uk

Llafur

s.j.brooks@ntlworld.com

Llafur

Dôl Werdd

Dwy Loc

Y Cynghorydd D J Williams, 258 Berthin, Dôl
Werdd, Cwmbrân NP44 4LB

Y Cynghorydd M Johnston, 127 Trostrey,
Llwyncelyn, Cwmbrân NP44 7JE

Llafur
Llantarnam

Michaeljohnston015@gmail.com

Llafur

Tŷ Canol

Y Cynghorydd P J Williams, 24 Heol y De, Cae Y Cynghorydd Mrs M Day, 34 Cwrt Cennin
Pedr, Tŷ Canol, Cwmbrân NP44 6JG
Derw, Cwmbrân NP44 3EJ
4paulwilliams@gmail.com

Annibynnol

daymichele@hotmail.com

Llafur

Llantarnam

Tŷ Canol

Y Cynghorydd W J Walker, 109 Ffordd
Fferm y Cwrt, Llantarnam, Cwmbrân
NP44 3BU

Y Cynghorydd Jeff Rees, 16 Dwyrain
Roedin, Cwmbrân NP44 7DX
Llafur

pcfairwater@googlemail.com

Plaid Cymru

Lowlands ac Avondale

Cwmbrân Uchaf - Dwyrain

Y Cynghorydd W M Howell, 2 Brooklands
House, New Street, Pontnewydd, Cwmbrân
NP44 1EN

Y Cynghorydd R Kemp, 6 Clos y
Goron, Pontnewydd, Cwmbrân
NP44 1BW

w.m.howell@hotmail.co.uk

Llafur

rkemp.Cwmbrân@hotmail.co.uk Annibynnol

Lowlands ac Avondale

Cwmbrân Uchaf - Dwyrain

Y Cynghorydd Jessica Claire Powell, 44
Cilgant Wayfield, Pentre Uchaf, Cwmbrân
NP44 1NH
Jessica.powell@cantab.net
Llafur

Y Cynghorydd David Daniels, 37 Five
Locks Close, Pontnewydd, Cwmbrân
NP44 1DB
davidreecedaniels@gmail.com
Llafur

Ward Mount Pleasant

Cwmbrân Uchaf - Gorllewin

Y Cynghorydd SWJ Ashley, 16 Paddock
Close, Pontnewydd, Cwmbrân NP44 1LL

Y Cynghorydd Julian Davenne, 24 Heol
Ton, Sain Derfel, Cwmbrân NP44 7LF

stuart.ashley@yahoo.co.uk

Juliandavenne@live.co.uk

Llafur

Llafur

Pentre Uchaf

Cwmbrân Uchaf - Gorllewin

Y Cynghorydd TJ Winter 3 Gelli’r Mynydd,
Pontnewydd, Cwmbrân NP44 1BL

Y Cynghorydd Steven Evans 3 Llwybr
Cedrwydd, Bryn Eithin, Cwmbrân
NP44 5SX
s.evans767@ntlworld.com
Llafur

tj.winter44@hotmail.co.uk

Llafur

Pentre Isaf
Y Cynghorydd Robert Jones, 24 Chapel
Street, Pontnewydd, Cwmbrân NP44 1DN
Robertjones14071@gmail.com

Llafur

Mae manylion pellach am sut i gysylltu â phob aelod, megis dros y ffôn, ar gael gan
David Collins, Clerc y Cyngor david@Cwmbrân.gov.uk rhif ffôn: 01633 624154

Wyddoch chi…
Mae yna etholiadau yn cael eu cynnal yn 2017 ar gyfer Cynghorwyr Cymunedol. Bydd yr
etholiad yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 4 Mai 2017. “

Cyfarfodydd
Mae ein holl gyfarfodydd yn agored i'r cyhoedd. Yn y cyfarfodydd, mae
Cynghorwyr yn gwneud penderfyniadau pwysig am y ffordd y mae'r Cyngor
yn gwario ei arian.
Mae ein Pwyllgor Digwyddiadau a Phrosiectau Cymunedol yn rheoli ein
rhaglen brysur o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.
Mae ein Pwyllgor Grantiau i Fudiadau Gwirfoddol yn ystyried ceisiadau am
grantiau gan fudiadau yn y gymuned.
Mae'r Cyngor yn hyrwyddo ac yn annog cynaliadwyedd. Mae ein Pwyllgor
Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Chynllunio yn chwarae rôl bwysig yn hyn. Mae'r
pwyllgor hefyd yn ystyried ceisiadau cynllunio, gan gyfleu unrhyw sylwadau
ynghylch pob un i Gyngor Fwrdeistref Sirol Torfaen.
Mae'r Pwyllgor Polisi a Chyllid yn ymdrin â phopeth arall y mae'r Cyngor yn ei
wneud - cymorth ar gyfer Gefeillio Trefi; grantiau i asedau cymunedol megis
theatrau lleol; materion staffio a phenderfyniadau eraill ynghylch sut mae'r
Cyngor yn cael ei redeg.
Mae pob pwyllgor yn gwneud argymhellion am y busnes sy'n cael ei drafod.
Yna, mae'r argymhellion hyn yn cael eu hystyried gan y Cyngor Llawn.
Mae copïau o’r agendau a’r cofnodion ar gael gan Gyngor Cymuned
Cwmbrân, Y Tŷ Cyngor, Ventnor Road, Cwmbrân NP44 3JY neu
david@Cwmbrân.gov.uk.
Gellir hefyd gweld yr agendau a’r cofnodion ar www.Cwmbrân.gov.uk.
Wyddoch chi…
Gall aelodau o'r cyhoedd ofyn cwestiynau yng Nghyfarfod y Cyngor Llawn.
Rhaid cyflwyno'r cwestiynau'n ysgrifenedig o fewn 3 diwrnod gwaith clir ar ôl
dyddiad y cyfarfod, erbyn 12 hanner dydd. Gallwch siarad am 15 munud am
eitem ar yr agenda. Cysylltwch â'r Cyngor am fanylion pellach am sut mae'r
broses hon yn gweithio.

Dyddiadau’r Cyfarfodydd
Cynhelir ein cyfarfodydd fel arfer am 6.00pm yn y Tŷ Cyngor, Ventnor Road, Cwmbrân
NP44 3JY. Dyma ddyddiadau’r cyfarfodydd ar gyfer gweddill y flwyddyn. Mae’r
cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd.

Dydd Llun 21 Tachwedd 2016

PWYLLGOR DIGWYDDIADAU A PHROSIECTAU CYMUNEDOL
i'w ddilyn gan BWYLLGOR GRANTIAU I GYRFF GWIRFODDOL

Dydd Mercher 30 Tachwedd 2016 PWYLLGOR AMGYLCHEDD, CYNALIADWYEDD A CHYNLLUNIO
Dydd Llun 5 Rhagfyr 2016

PWYLLGOR POLISI A CHYLLID

Dydd Mercher 4 Ionawr 2017

CYNGOR

Dydd Llun 9 Ionawr 2017

PWYLLGOR DIGWYDDIADAU A PHROSIECTAU CYMUNEDOL

Dydd Mercher 18 Ionawr 2017 PWYLLGOR AMGYLCHEDD, CYNALIADWYEDD A CHYNLLUNIO
Dydd Llun 23 Ionawr 2017

PWYLLGOR POLISI A CHYLLID

Dydd Mercher 15 Chwefror 2017 CYNGOR

Dydd Llun 20 Chwefror 2017

PWYLLGOR DIGWYDDIADAU A PHROSIECTAU CYMUNEDOL
i'w ddilyn gan BWYLLGOR GRANTIAU I GYRFF GWIRFODDOL

Dydd Mercher 1 Mawrth 2017 PWYLLGOR AMGYLCHEDD, CYNALIADWYEDD A CHYNLLUNIO
Dydd Llun 6 Mawrth 2017

PWYLLGOR POLISI A CHYLLID

Dydd Mercher 29 Mawrth 2017 CYNGOR

Dydd Llun3 Ebrill 2017

PWYLLGOR DIGWYDDIADAU A PHROSIECTAU CYMUNEDOL

Dydd Mercher 12 Ebrill 2017

PWYLLGOR AMGYLCHEDD, CYNALIADWYEDD A CHYNLLUNIO

Dydd Mawrth 18 Ebrill 2017

PWYLLGOR POLISI A CHYLLID

Dydd Mercher 10 Mai 2017

CYNGOR

Dydd Mercher 17 Mai 2017

CYFARFOD BLYNYDDOL Y CYNGOR

PAM DDYLECH CHI

WNEUD EWYLLYS?
Un peth y gallwn ni gyd fod yn sicr ohono yw marwolaeth. Ond beth fydd yn digwydd i'n harian a'n heiddo
unwaith y byddwn wedi marw? Er mwyn bod yn hollol sicr, mae'n bwysig gwneud Ewyllys.
Pan fyddwch yn gwneud ewyllys, rydych yn datgan yn glir i'r sawl yr ydych yn eu gadael ar ôl, sut rydych
am i'ch ystâd gael ei thrin. Gall hyn gynnwys gadael rhoddion arian parod penodol i bobl; gall gynnwys gadael
eitemau arbennig i bobl; gallai hyd yn oed gynnwys gadael popeth i'ch hoff elusen. Waeth beth y byddwch yn
dewis ei wneud gyda'ch ystâd, mae Ewyllys yn gwneud bywyd yn haws o lawer i'r rhai yr ydych yn gadael ar ôl,
a hynny i roi trefn ar eich materion a sicrhau bod eich dymuniadau'n cael eu cyflawni..
Byddai marw heb Ewyllys yn golygu y byddwch yn marw'n ddiewyllys. Mae hyn yn golygu bod y
Rheolau Diewyllysedd a nodir yn y gyfraith yn pennu sut ac i bwy y byddai eich ystâd yn cael ei
dosbarthu. Gallai hyn olygu y byddai eich chwaer nad ydych wedi siarad â hi ers blynyddoedd neu eich
Ewythr nad ydych wedi gweld ers eich parti pen-blwydd yn 10 oed, yn derbyn y cyfan. Wrth wneud
Ewyllys rydych yn cymryd camau i sicrhau bod y rhai yr ydych am iddynt etifeddu ar eich ôl yn gwneud
hynny, ac nid y rhai nad ydych am iddynt dderbyn rhywbeth ar eich ôl.
Mae gwneud Ewyllys yn cynnal y berthynas oedd gennych gyda phobl yn ystod eich bywyd hyd yn oed ar
ôl i chi farw, gan y byddwch wedi dewis iddynt barhau i elwa o'ch ystâd.
Os hoffech chi drafod gwneud Ewyllys neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â gwneud Ewyllys,
cysylltwch â QualitySolicitors Rubin Lewis O'Brien ar 01633 867000 a gofynnwch am gael siarad â'r Adran
Cleientiaid Preifat.

QualitySolicitors
Rubin Lewis O’Brien

Cyllid
Telir am yr holl wasanaethau a gweithgareddau a ddisgrifir yn y
llyfryn hwn gan adnoddau'r Cyngor ei hun.
Bob blwyddyn, mae'r Cyngor yn penderfynu ar lefel y
gwasanaethau y mae'n dymuno eu darparu ac yn cyfrifo faint y mae
angen iddo godi er mwyn eu hariannu.
Mae'r swm y mae angen iddo ei godi yn cael ei alw'n Praesept.
Dyma'r swm sy'n cael ei ychwanegu at y bil Treth y Cyngor bob
blwyddyn sy'n cael ei gasglu ar ein rhan gan Gyngor Bwrdeistref
Sirol Torfaen.
Dyma sut y bydd y Cyngor yn gwario ac yn codi ei arian yn 2016/17
A
B
C
CH
D

ETHOLIADAU
TREULIAU AELODAU
STAFFIO
LLETY
TREULIAU SWYDDFA
PWYLLGOR POLISI A
DD CHYLLID
GRANTIAU AR GYFER
E MUDIADAU GWIRFODDOL
F PWYLLGOR DIGWYDDIADAU
FF CYNLLUN TASGAU CYMUNEDOL
AMGYLCHEDD,
CYNALIADWYEDD A
G
CHYNLLUNIO
PLANNING POBL IFANC
CANOLFAN
NG CWMBRÂN
H GWEITHGAREDDAU GYFEILLIO
I LLOG BANC
Prif Gyfanswm
PRIF GYFANSWM
LLAI CYLLID O
GRONFA WRTH GEFN
PRAESEPT

5,250.00
11,400.00
151,85
0.00
86,950.00
20,375.00
74,690.00
12,600.00
114,96
0.00
61,665.00

3,900.00
58,000.00
5,250.00
-200.00
606,69
0.00

606,690
-45,315
561,375

O ran gwario, beth ydych chi'n meddwl y dylem roi blaenoriaeth iddo y flwyddyn nesaf?

Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn disgrifio sut y mae'n
rhaid i sefydliadau fel Cyngor Cymuned Cwmbrân ddiwallu anghenion y
presennol heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion
eu hunain.
Mae'r Ddeddf yn pennu nodau cyffredin y mae'n rhaid i sefydliadau geisio eu
cyflawni. Mae hefyd yn sefydlu egwyddorion Datblygu Cynaliadwy sy'n
dweud wrth sefydliadau sut i gyflawni eu dyletswydd o dan y Ddeddf.
Mae'r Llawlyfr yn disgrifio rhai o'r ffyrdd yr ydym yn ceisio bodloni'r nodau
hyn; rydym yn annog bioamrywiaeth, hyrwyddo a gwarchod ein diwylliant a
threftadaeth a chefnogi cymunedau deniadol, hyfyw, a diogel.
Gallwch gael gwybod mwy am record y Cyngor ar Gynaliadwyedd yn ein
Adroddiad Blynyddol 2016 sydd hefyd yn cynnwys ein Datganiad Lles. Mae’r
Adroddiad yn rhestru ein cyflawniadau dan y categorïau a ganlyn, sydd
wedi eu cydnabod ledled Cymru am ddangos sut i adeiladu cymunedau
cynaliadwy:

Cwmbrân
ffyniannus

Cwmbrân
Gwydn

Cwmbrân
Iachach

Cwmbrân mwy
cyfartal

Cyngor sy’n
Cwmbrân sydd â
Cwmbrân
Gymwys
Diwylliant Bywiog
Sy’n
ac Iaith Gymraeg
Ymateb yn
sy’n ffynnu
Fyd-eang
Thriving Welsh
Mae’r Adroddiad Blynyddol yn cynnwys ffeithiau, ffigurau a lluniau. Y mae
Language
hefyd yn gosod targedau ar gyfer y dyfodol.
Cwmbrân sy’n
cynnwys
Cymunedau
Cydlynol

Wyddoch chi…
Mae yna amryw o safleoedd adnoddau ar-lein sy'n ymroddedig i hyrwyddo byw
cynaliadwy sy'n ystyriol o deuluoedd ... .dyma rhai ohonynt

.



https://www.petitfashion.com/recycling/ -



http://www.scholastic.com/parents/resources/collection/global-awareness/greenliving-family-guide-to-going-green

Ein Partneriaid yn y Maes Cynaliadwyedd
Dyma ychydig eiriau gan ein partneriaid am y gwaith yr ydym yn ei
wneud i hyrwyddo cynaliadwyedd ac adeiladau cymunedau cadarn
"Rydym yn hynod ddiolchgar i Gyngor Cymuned Cwmbrân am eu cefnogaeth wrth gyflawni gwaith
amgylcheddol yng nghoetir Blaen Bran. Bydd y prosiectau hyn yn helpu i ddarparu amgylchedd
awyr agored pleserus ar gyfer cenedlaethau i ddod."
Coetir Cymunedol Blaen Bran

"Diolch am eich llythyr yn cadarnhau'r penderfyniad y Cyngor i barhau i noddi'r theatr gyda swm o
£7,350. Mae hyn yn ein helpu aruthrol i'n galluogi ni i barhau â datblygiad y Theatr a hefyd sicrhau
ei dyfodol."
Cwmni Theatr y Congress

"Hoffwn ddiolch i'r Cyngor Cymuned ar fy rhan i a thrigolion Cae-yr-ebol am y £200. Rydym yn
gobeithio codi mwy o arian i fynd am ginio Nadolig. "
Cymdeithas Trigolion Cae yr-ebol

"Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn falch o weithio gyda Chyngor Cymuned Cwmbrân i
wella bioamrywiaeth yn Nhorfaen. Gyda'n gilydd rydym wedi gweithio gyda chymunedau lleol a
phartneriaid eraill i greu ardaloedd blodau gwyllt newydd a gwelliannau amgylcheddol eraill.
Rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda'n gilydd i greu amgylchedd glanach a
gwyrddach ar gyfer ein trigolion. "
Andrew Nevill, Arweinydd Tîm, Prosiectau Amgylcheddol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Wyddoch chi…
Bob blwyddyn rydym yn cynnal cwis ar gyfer ysgolion cynradd lleol i brofi
eu gwybodaeth am faterion cynaliadwyedd. Yn fuddugol eleni oedd Ysgol
Llantarnam!
Mae "Cwis Eco" y flwyddyn nesaf ar 9 Chwefror 2017 yn Theatr y
Congress. Mae'r Cyngor yn ddiolchgar i Knauf Insulation am noddi'r cwis.

Chwilio am Atebion Cynaliadwy
Ymunodd Cynghorwyr Cymuned Cwmbrân â chydweithwyr o bob rhan o
Gymru yn Llanfair-ym-muallt yn ddiweddar i drafod atebion i broblemau
yr ydym oll yn eu hwynebu yn ein cymunedau lleol. Fe wnaethom edrych
yn benodol ar atebion a threfniadau ynni cynaliadwy i hyrwyddo Teithio
Llesol.
Dyma rai dolenni sy’n cynnig mwy o wybodaeth
http://www.egnida.co.uk/
http://www.torfaen.gov.uk/en/RoadsTravelParking/WalkingCycling/Active
-Travel-Plan/Active-Travel-Plan.aspx

Y Nadolig yng Nghwmbrân 2016
Dewch i ymuno â ni yn y digwyddiadau canlynol
Goleuo’r
Goeden

Dydd Gwener
2 Rhagfyr

6pm – 8pm

Y Tŷ Cyngor

Goleuo’r
Goeden

Dydd
Mercher 7
Rhagfyr
Dydd Iau

6pm – 8pm

Y tu allan i Ladywell
(Pontnewydd)

6pm – 8pm

Canolfan Siopa
Cwmbrân

2pm – 5pm

Canolfan Siopa
Cwmbrân

Adloniant
Adloniant

8 Rhagfyr
Dydd Sadwrn
10 Rhagfyr

Tasglu

Mae Cyngor Cymuned Cwmbrân yn cyflogi Tasglu bach i ymgymryd â gwaith
garddio ac addurno i drigolion yn ardal Cyngor Cymuned Cwmbrân yn enwedig
y rhai nad ydynt yn gallu gwneud y tasgau eu hunain.

text missing

Mae'r Tasglu hefyd yn gwneud addurno mewnol. Mae hwn yn wasanaeth arall
sy'n boblogaidd iawn. Yn anffodus, ni allwn ond rheoli un ystafell fesul cais er
mwyn rhoi cyfle i bawb.

I wneud cais am y gwasanaeth
cysylltwch â Chyngor Cymuned
Cwmbrân i ofyn am ffurflen gais.
Fel arall, gallwch lawr lwytho copi
oddi ar ein gwefan.

Wyddoch chi…
Rydym yn derbyn llawer o lythyrau am ein Tasglu, yn diolch i ni am y
gwasanaeth gwych. Maent wedi'u harddangos yn gyhoeddus yn ein
swyddfeydd. Byddem wrth ein bodd i glywed eich barn am y gwasanaeth
hwn.

Dathlu Bywyd o Wasanaeth
Eleni, roedd Ei Mawrhydi'r Frenhines yn dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed.
Roeddem yn awyddus i ychwanegu ein cyfraniad ein hunain i ddathlu'r
garreg filltir nodedig hon a chwarae rhan yn nathliadau pen-blwydd Ei
Mawrhydi. Aethom hefyd ati i feddwl sut y gallem wneud hynny mewn ffordd
a oedd yn cynnwys y gymuned gyfan.
Roedd y Digwyddiad Mawr a gynhaliwyd ger Llyn Cychod Cwmbrân eleni
ar 11 Mehefin 2016, yn cyd-fynd â dathliadau pen-blwydd Ei Mawrhydi yn
eu hanterth. Am gyfle gwych i ni ddathlu mewn steil!
Gyda chymorth ein cyfeillion yn Pro-Copy, cawsom syniad i greu cerdyn
pen-blwydd enfawr i’w anfon at Ei Mawrhydi. Anogwyd y rheini a wnaeth
ymweld â’n stondin yn y Digwyddiad Mawr i lofnodi’r cerdyn a chynnwys
eu cyfarchion eu hunain. Am lwyddiant!.
Aeth ein Cadeirydd, y Cynghorydd Kebba Manneh ati i arwain y ffordd drwy
lofnodi’r cerdyn. Yn ymuno ag ef oedd Pwysigion, Arweinwyr Cymunedol,
cynrychiolwyr y Lluoedd Arfog, partneriaid Diogelwch Cymunedol a phlant o
bob cwr o Gwmbrân; gyda phawb yn cyfleu eu Dymuniadau Gorau i
foneddiges arbennig iawn.
Da iawn Cwmbrân…..a Phen-blwydd Hapus Eich Mawrhydi!

BUCKINGHAM PALACE

18thAugust, 2016.

r
The Queen has asked me to convey her thanks to you, the
Members of Cwmbran Community Council and the people of Cwmbran
for your kind message on the occasion of Her Majesty's ninetieth
birthday.
The Queen greatly appreciated your kind words and, in return,
Her Majesty has asked me to send her warm good wishes to you and all
concerned.

Christopher Sandamas
Chief Clerk to The Queen

Councillor K. K. Marrneh.

Cwrdd Â’ch Cynghorydd

Rydym yn bwriadu defnyddio'r Llawlyfr i Drigolion i'ch cyflwyno i'r
gwahanol gynghorwyr sy'n eistedd ar y Cyngor.
Dechreuwn y gyfres hon drwy gyflwyno'r Cynghorydd Tom Matthews.
Mae'r Cynghorydd Matthews yn Gynghorydd hirsefydlog ac yn gynGadeirydd y Cyngor. Ar hyn o bryd ef yw cadeirydd Pwyllgor Polisi a
Chyllid y Cyngor ac yn Ddirprwy Arweinydd y Grŵp Mwyafrif (Llafur). Mae'r
Cynghorydd Matthews cynrychioli ward Sain Derfel.
Dilynodd “Tom” yrfa nodedig yn y lluoedd arfog. Ymunodd â Throedfilwyr
Durham ym 1949 a chyrraedd rheng Uwch-gapten cyn diwedd ei yrfa. Y
dyddiau hyn, mae'n gwneud defnydd da o'i gefndir milwrol drwy ein helpu
i gynllunio digwyddiadau fel Gorymdaith Sul y Cofio blynyddol a
dathliadau eraill, tebyg. Mae hefyd yn hysbysu'r Cynghorwyr ynghylch
cerrig milltir eraill sy'n deillio o ganmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.
Dyma lun o'r Cynghorydd Matthews, yn cymryd seibiant haeddiannol
iawn o'i ddyletswyddau dinesig ar un o'r meinciau coffa arbennig a
osodwyd gan y Cyngor yng Nghoetir Cymunedol Blaen Brân i ddathlu
canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Sut y Gallwch Chi Ein Helpu Ni
Mae'r llawlyfr hwn yn disgrifio llawer o'r ffyrdd y mae'r Cyngor yn
gwasanaethu'r cyhoedd. Ond dyma rai o'r ffyrdd y gallwch chi ein cefnogi ni!


Mae ein cyfarfodydd yn gyfarfodydd cyhoeddus. Dewch yn llu i wrando
ar y trafodaethau?



Mae ein rhaglen digwyddiadau wedi ei chynnwys yn y llawlyfr hwn.
Beth am alw heibio i gefnogi’r digwyddiadau hyn? Mae nifer ohonynt
yn rhad ac am ddim.



Cefnogwch ein prosiectau eraill – Ydych chi’n adnabod hyrwyddwr
cymunedol sy’n haeddu cydnabyddiaeth? Ydych chi’n rhan o fudiad
sy’n haeddu grant?



Ydych chi wedi defnyddio ein Tasglu? Ydy’r gwasanaeth hwn yn
werthfawr i chi?



Dilynwch ni ar Facebook – mae’n ffordd wych i weld yr hyn yr ydym
yn ei wneud a chynnig adborth. Rydym hefyd ar @CwmbrânCouncil

Wyddoch chi…….rydym hyd yn oed yn Pokestop!

Cysylltu â Ni
Mae'r canllaw hwn yn rhoi ychydig o flas o'r gwasanaethau a ddarperir
gennym. Mae llawer o ffyrdd eraill i gadw mewn cysylltiad â'r Cyngor a dilyn
ein gwaith:
Cyfryngau Cymdeithasol
Mwynhewch y lluniau bywiog a gymerir yn ein digwyddiadau
cymunedol. Ymatebwch i'n digwyddiadau ymgynghori neu
gyhoeddiadau cymunedol eraill. Cymerwch ran mewn trafodaethau
am yr hyn yr ydym yn ei wneud.
www.Cwmbrân.gov.uk

Mae manylion llawn ein holl wasanaethau ar gael ar lein.
Mae ein gwefan yn cynnwys deunyddiau eraill am y Cyngor, yn
cynnwys gwybodaeth sydd angen i ni ei chyhoeddi yn ôl y
gyfraith.





01633 624152

david@Cwmbrân.gov.uk

Rydym yn gwneud ein gorau dros y gymuned gyda’r gobaith o
ddarparu gwasanaethau da, ond rydym hefyd am wybod os
ydych wedi cael eich siomi ar ôl defnyddio ein gwasanaethau.
Gallwch weld ein Gweithdrefn Gwyno ar lein.
Rhowch alwad i ni? Mae ein llinellau ffôn yn cael eu staffio
drwy’r diwrnod gwaith. Bydd peiriant ateb yn codi unrhyw
negeseuon y byddwch yn eu gadael ar adegau eraill.
Mae pob aelod o staff ar e-bost. Dyma gyfeiriad e-bost y Clerc.

If you wish to receive this information in Welsh, please contact the Clerk to the Council
david@Cwmbrân.gov.uk.
Os hoffech dderbyn y wybodaeth hon yn Gymraeg, cysylltwch â Chlerc y Cyngor
david@Cwmbrân.gov.uk .

Neu beth am alw heibio i’n gweld? Rydym yn y Tŷ Cyngor, Ventnor Road, Cwmbrân
NP44 3JY. Mae mannau parcio am ddim ar gael y tu ôl i’r adeilad ac mae safle
bws y tu allan.
Dyna hefyd yw ein cyfeiriad os hoffech yrru llythyr atom.

