
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:  Hedley McCarthy 

                                                         Plaid: Llafur 
Ward: Llanhiledd 
 
Adran 1 – Rolau a Chyfrifoldebau 
Rwy'n rhoi arweinyddiaeth wleidyddol i'r Cyngor gan gynrychioli a gweithredu fel llysgennad i'r 
Awdurdod, gan arwain lle mae dimensiwn gwleidyddol. Rwyf hefyd yn rhannu rôl gyda'r Maer. 
Mae fy mhortffolio'n cynnwys Ymgysylltiad Rheoleiddio, Cysylltiadau Cyhoeddus a'r 
Cyfryngau. Rwyf hefyd yn cynrychioli'r Cyngor ar Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac 
mewn cyfarfodydd cyhoeddus eraill fel sy'n berthnasol. 
 
Adran 2:  Gweithgaredd Etholaeth 
Rwy'n cynrychioli Ward aml-gymuned Llanhiledd yn cynnwys Llanhiledd, Aber-big, Brynithel a 
Swffryd. Rwyf bob amser wedi cael llawer o waith achos lleol ac mae'n rhwydd cysylltu â fi yn 
fy nghartref a'r swyddfa neu drwy fy ffôn symudol, e-bost a Facebook. Rwy'n mynd am dro'n 
rheolaidd o amgylch y Ward gan gysylltu gyda'r bobl leol a chwrdd wyneb yn wyneb â'r 
etholwyr. Nodir unrhyw faterion a dynnir i fy sylw ac rwy'n ymdrechu i'w datrys cyn gynted ag 
sydd modd. Rwyf wedi ysgrifennu llawer o lythyrau a negeseuon e-bost yng nghyswllt 
materion Ward yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 
Byddaf hefyd yn trefnu i etholwyr ymweld â fi yn y swyddfa i gwrdd gyda'r swyddogion priodol 
os oes angen eglurhad pellach ar fater. 
Adran 3 - Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau Chraffu 
Rwy'n cadeirio'r Pwyllgor Gwaith ac yn cymryd rhan ym mhenderfyniadau cyfunol y Pwyllgor 
Gwaith. Rwyf hefyd yn cwrdd yn rheolaidd gydag Aelodau a Swyddogion i drafod materion 
strategol a Chyngor. 
Weithiau gall fod angen i mi fynychu'r Cyd Bwyllgorau Craffu lle caiff materion cyllidebau a 
pherfformiad eu trafod. Ar sail gwahoddiad yn unig y mynychaf y cyfarfodydd hyn, yn ôl 
penderfyniad Cadeirydd y pwyllgor Craffu perthnasol. 
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mynychais tua 500 o gyfarfodydd/digwyddiadau, mae'r 
cyfarfodydd hyn yn cynnwys cyfarfodydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru, G7, SEWTA, Dinas Ranbarthau, Cylch Cymru 
a'r Bwrdd Adfer Addysg. Mynychais gyfarfodydd gyda Gweinidogion i drafod materion 
Llywodraeth Leol, Cyllid ac Addysgol. Mae'r Cyngor hefyd wedi croesawu Gweinidogion i 
Flaenau Gwent ar gyfer gwahanol achlysuron/materion. Rwy'n dal y Portffolio Chwaraeon a 
Hamdden fel rhan o fy rôl gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac yn mynychu 
digwyddiadau/cyfarfodydd fel bo angen. 
Rwyf wedi cyfarfod Aelodau etholedig, swyddogion, Undebau Llafur, cynrychiolwyr, arweinwyr 
awdurdodau cyfagos ar faterion llywodraeth leol. Mae'r Arweinyddiaeth hefyd yn cwrdd yn 
rheolaidd ar fusnes y Cyngor yn cynnwys cyfarfodydd rheoleiddwyr gyda Swyddfa Archwilio 
Cymru, Bwrdd Adfer Addysg gydag unigolion allweddol a swyddogion Llywodraeth Cymru. 



Rwy'n cysylltu'n rheolaidd gyda Chynghorau Tref a Chymuned ac yn cadeirio llawer o 
gyfarfodydd eraill yn cynnwys Grŵp Ffocws Cynllunio Ariannol, cyfarfodydd y Pwyllgor 
Gwaith/Tîm Rheolaeth Corfforaethol a chyfarfodydd cydlynu misol gyda Chadeirydd y Bwrdd 
Adfer. 
Rwyf hefyd yn ffodus i fynychu digwyddiadau diwylliannol gyda'r Maer a gofynnwyd i mi 
fynychu agoriadau swyddogol yn fy rôl fel Arweinydd y Cyngor. 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Rwyf wedi mynychu sesiynau mentora gyda Ian Bottrill a John Schultz, cymryd rhan yn yr 
Academi Arweinyddiaeth ac yn cymryd rhan weithgar mewn gwahanol Friffiau Aelodau a 
drefnwyd. Rwyf hefyd wedi cwrdd gyda'r Tîm Rheolaeth Gorfforaethol a chynghorwyr 
Llywodraeth Cymru, a gafodd eu rhoi yn y Cyngor fel rhan o becyn cefnogaeth a ddarparwyd 
gan y Gweinidog. Enillais BA (Anrh) Astudiaethau Cymunedol. 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
___________________________________________________________________________ 
Yn fy Is-bwyllgor Treftadaeth a Diwylliant rwyf wedi sicrhau cyllid i anrhydeddu unigolion 
allweddol o Flaenau Gwent. Trefnais y placiau glas ar gyfer Ray Gunter a ddadorchuddiwyd 
gan y Gwir Anrhydeddus Paul Murphy AS, a dadorchuddiwyd plac i Mervyn Griffiths gan Clive 
Thomas. Dodwyd y ddau blac mewn lleoedd arwyddocaol a gwahoddais rai a diddordeb i 
fynychu. Fe wnes hefyd drefnu i ailosod plac yn y Swyddfeydd Cyffredinol er anrhydedd Jack 
Williams, VC gydag unigolion allweddol o Warchodlu Brenhinol Cymru, y Lleng Brydeinig, 
Cadetiaid lleol a'r Ganolfan TA gydag aelodau teulu, plant ysgol ac unigolion o'r Cyngor ymysg 
y llu oedd yn bresennol. Cynhaliwyd hyn yn y Swyddfa Gyffredinol ac roedd Band Brenhinol 
Cymru yn chwarae wrth i westeion gyrraedd ac yn ystod trafodion. Cefais hefyd fy ngwahodd i 
fynychu llofnodi swyddogol y Cyfamod Cymunedol a fynychwyd gan lawer o swyddogion - 
roedd y ddau ddigwyddiad yma'n nodi can mlynedd y Rhyfel Byd Cyntaf. 
Trefnais i'r Athro Dai Smith fod yn siaradwr gwadd yn Narlith Canmlwyddiant Michael Foot yn 
Sefydliad Llanhiledd, gyda chynghorwyr Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol o bob rhan o 
Gymru'n bresennol. Cefais hefyd fy ngwahodd i fynychu Digwyddiad Coffa Holocost Blaenau 
Gwent ynghyd â'r Maer. Y siaradwr gwadd yn y digwyddiad yma oedd Rabbi Barry Marcus. 
Rwy'n ffodus i fynychu digwyddiadau niferus gyda'r Maer yn cynnwys Sioe Ceffylau a Chŵn 
Cwm, y Gwobrau Amgylcheddol, Agor Llwybr Homfray, Blaenau Gwent yn ei Blodau a Sioe 
Frenhinol Cymru. Fe wnes hefyd gwrdd â'r Tywysog Charles yn agoriad swyddogol Teach 
First Cymru ac mewn gwahanol ddigwyddiadau roedd yn anrhydedd i fi gwrdd ag Iarll Wessex 
(agor Sgwâr Jiwbili, Abertyleri) a Dug Caeredin (cyflwyno Gwobrau Aur ym Mhalas St James, 
Llundain). 
Rwyf hefyd wedi cael llawer o drafodaethau gyda datblygwyr Cylch Cymru, Gweinidog 
perthnasol, swyddogion o Lywodraeth Cymru ac uwch swyddogion o Flaenau Gwent er mwyn 
sicrhau y caiff y prosiect trawsnewidiol ei sicrhau nid yn unig ar gyfer Blaenau Gwent, ond ar 
gyfer y rhanbarth ehangach. 
Llofnod Cynghorydd: H McCarthy 
Dyddiad:                     6 Mehefin 2014 

 


