
CYNGOR BWRDEISDREF SIROL BLAENAU GWENT 
ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGHORWYR 

 
Dyma'r adroddiad gan y Cynghorydd a enwir islaw ar ei weithgareddau allweddol 
dros y flwyddyn a ddiweddodd 30 Ebrill 2014 Fe'i darperir er gwybodaeth pob 
etholwr ac am ddim diben arall. 

 
Cyfarwyddiadau cwblhau: Gall cynghorwyr gynnwys cymaint neu cyn lleied o 
wybodaeth ag a ddymunant ym mhob adran; fodd bynnag ni all yr adroddiad fod yn 
fwy na 2 dudalen. 

 
Cynghorydd:  Malcolm B. Dally 

                                                     Plaid: Llafur 
Ward: Nantyglo 
 
Adran 1 – Rolau a Chyfrifoldebau 
Daeth fy swydd a fy nghyfrifoldebau fel Cynghorydd Bwrdeisdref Sirol yn anos a mynd mwy o 
amser yn ystod y flwyddyn 2013-14. Credid fod y penderfyniadau anodd yn angenrheidiol yn 
bennaf oherwydd amgylchiadau ariannol y Cyngor. Mae'r dirywiad dros dro yng 
ngweithgaredd economaidd y genedl wedi arwain at y penderfyniadau anodd hynny a 
effeithiodd ar gyflenwi gwasanaethau'r Cyngor mewn rhyw ffordd. Mae'n ddealladwy na 
chafodd y penderfyniadau hynny eu croesawu gan y rhai yr effeithiwyd arnynt.  Roedd fy 
nghyfrifoldebau'r Cyngor yn cynnwys gwasanaethu ar bedwar pwyllgor craffu: Trosolwg 
Corfforaethol, Addysg a Sgiliau, Yr Amgylchedd, Economi a Seilwaith a Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Byw Egnïol. Yn ychwanegol, rwyf wedi gwasanaethu ar y Pwyllgor 
Trwyddedu, y Pwyllgor Archwilio yn ogystal â'r Gweithgor Grantiau, Ar 'Cyrff Allanol', 
cynrychiolais y Cyngor ar y dilynol - Corff Llywodraethu Ysgol Coed-y-Garn, Cymdeithas 
Cominwyr Stad Sir Frycheiniog Dug Beaufort, heb anghofio am fy rôl a chyfrifoldebau i bobl 
Nantyglo a'm hetholodd. Cafodd unrhyw faterion o gonsyrn/problemau y daeth preswylwyr 
Nantyglo â hwy i fy sylw eu cyfathrebu i swyddogion yr adrannau priodol dros y ffôn neu drwy 
lythyr. Anfonwyd atebion at yr achwynydd a chafodd ceisiadau am wybodaeth eu trin yr un 
ffordd. 
 

* Ffigurau gan y Cynghorydd                                           ^Ffigurau gan CBSBG       
Adran 2:  Gweithgaredd Etholaeth 
Y dyddiau hyn, mae fy ngweithgaredd etholaeth wedi ei gyfyngu oherwydd y cafodd fy 
nghynrychiolaeth ar ran y Cyngor ar gyrff allanol ei ostwng. Mae hyn oherwydd ei bod yn 
anochel y bydd newidiadau mewn cynrychiolwyr dros gyfnod. Fel canlyniad mae fy 
ngweithgaredd/llwyth gwaith etholaethol yn llai oherwydd nad oes angen i mi mwyach roi 
adroddiadau ysgrifenedig neu lafar i gydweithwyr, neu mewn cyfarfodydd. Disgwylid i mi 
wneud hynny pan oeddwn yn aelod o 'Awdurdod Heddlu Gwent' ac mewn blynyddoedd 
diweddarach 'Awdurdodau Heddlu Cymru' yn ogystal ag 'Awdurdod Tân Gogledd Cymru'. Yn 
ystod y cyfnod hwnnw roedd angen i mi fynychu cyfarfodydd PACT ym mhob rhan o'r 
fwrdeisdref sirol. Y dyddiau hyn, cyfyngwyd fy mhresenoldeb mewn cyfarfodydd PACT i'r Ward 
a gynrychiolaf. I gloi, rwy'n mynychu cynifer o ddigwyddiadau ag a gallaf a drefnwyd gan y 
canlynol: Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Tref Nantyglo a Blaenau, Clybiau 
Chwaraeon, Arddangosfeydd Celf a Chrefft, Diwrnod Coffa'r Lleng Brydeinig, Ysgol Gynradd 
Coed-y-Garn - Nadolig a gweithgareddau eraill yn ogystal â mudiadau lleol sy'n cynnal 
digwyddiadau /apeliadau ar gyfer elusennau, cyngherddau heb anghofio am wasanaethau 
crefyddol. 
 



Adran 3 - Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau Chraffu 
Pwyllgor Gwaith - hyd yma ni chefais y fraint o wasanaethu ar  Bwyllgor Gwaith Cyngor 
Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent; fodd bynnag, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf 2013/2014 
cefais fy mhenodi i wasanaethu ar bedwar Pwyllgor Craffu a restrir yn Adran 1 yr adroddiad 
yma. Roedd meysydd gwaith y pedwar pwyllgor craffu fel sy'n dilyn:- 
Trosolwg Corfforaethol – Adnoddau Dynol, Cyfathrebu, Rheoleiddio Allanol (Cyfreithiol), 
Cyllid, Cydraddoldeb, Cwsmeriaid a Dinasyddion. 
Addysg a Sgiliau – Addysg, Ysgolion, Gwasanaethau Ieuenctid, Hamdden a Llyfrgelloedd, 
Chwaraeon a Chelfyddydau. 
Yr Amgylchedd, Economi a Seilwaith – Adfywio a Datblygu Economaidd, Priffyrdd a Seilwaith, 
Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach, Gwastraff a'r Amgylchedd, Diogelwch Cymunedol. 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Byw Egnïol - Gwasanaethau Plant, Gwasanaethau Oedolion, 
Gwasanaethau Pobl Hŷn. 
Ar gyfer fy nghofnod presenoldeb mewn cyfarfodydd - gweler y rhestr a atodir gyda'r 
adroddiad yma. 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Mae hyfforddiant a datblygu yn elfen bwysig o baratoi ar gyfer fy rôl fel cynghorydd a etholwyd 
i gorff gyda chyllideb o filiynau o bunnau. Ei brif nod yw paratoi aelodau ar gyfer y 
newidiadau/heriau sy'n digwydd o fewn y sefydliad yn ogystal â darparu ar gyfer anghenion 
cynghorwyr i gynyddu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o wasanaethau llywodraeth leol. Rwy'n 
ystyried bod hyfforddiant a datblygu yn hanfodol oherwydd ein bod yn byw mewn cymdeithas 
sy'n newid ac yn dod yn anos. Yn fy rôl fel cynghorydd mae angen i mi addasu fel cynghorydd 
i fod yn agored i newid drwy herio barn a dderbynnir heb fod yn wrthwynebus a chydnabod ac 
ymateb yn gadarnhaol i'r angen am newid, gan ddynodi ffyrdd y gellir datblygu'r Cyngor. Mae 
mynychu sesiynau hyfforddiant a datblygu mor bwysig i mi fedru cymryd agwedd gytbwys, 
agored a gwrthrychol wrth werthuso blaenoriaethau, asesu ymgeiswyr ar gyfer apwyntiadau 
lefel uchel, ystyried cwynion, bod â chipolwg ar waith yr adrannau yn ogystal â newidiadau y 
gall fod angen eu gwneud. Mae newidiadau mewn deddfwriaeth a chyllid yn effeithio ar 
ddarpariaeth gwasanaethau. Yn olaf, mae hyfforddiant yn fy nghynorthwyo i ffurfio barn dda, 
cynorthwyo fy ngallu i graffu a herio'n adeiladol, deall data, gweithredu trosolwg effeithlon o 
berfformiad ac, yn bwysig, cyllid. 
Gweler y rhestr a atodir i weld fy mhresenoldeb mewn sesiynau Hyfforddiant a Datblygu. 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Cynlluniau - ymdrechaf  ddarllen adroddiadau mewnol yn ogystal ag adroddiadau swyddogion 
mewn cysylltiad gyda busnes y Cyngor. Rwy'n ceisio bod yn fentrus wrth feddwl a dangos 
parodrwydd i gymryd rhan wrth holi swyddogion am eu hadroddiadau neu faterion yn effeithio 
ar drefniadaeth y Cyngor. Rwy'n ceisio cadw'n gydwastad gyda Chyngor sy'n datblygu a'r 
angen am newid wrth gyflwyno ei wasanaethau yn dilyn argymhellion Estyn yn ogystal â 
Swyddfa Archwilio Cymru, heb anghofio am bwysau cost. Mae disgwyliad y llywodraeth i 
awdurdodau wneud mwy am lai yn creu hinsawdd ar gyfer gwneud pethau'n wahanol, gan 
anelu am wella gwasanaeth yn y broses. 
Gweithgareddau Arbennig - Rwyf yn cymryd rhan mewn sesiynau gweithdy yn cyfrannu at 
drafodaethau cwestiwn ac ateb. Rwy'n mynychu pryd bynnag y cynhelir cyfarfodydd 
cyhoeddus yn Nantyglo ac yn siarad pan ofynnir i mi wneud hynny. 
Materion – yn ddiweddar bûm mewn cyfarfod a drefnwyd gan swyddogion Gwarchod 
Cymdogaeth Gogledd Nantyglo a gynhaliwyd yn Neuadd Pensiynwyr Nantyglo. Trafodwyd 
materion lleol a rhoddwyd cyngor i'r rhai oedd yn bresennol ar sut i symud ymlaen. 
Llofnod Cynghorydd: Malcolm B. Dally 
 
Dyddiad: 25 Mai 2014 

 


