
Atodiad 2 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL BLAENAU GWENT 
ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYNGHORWYR 

 
Dyma'r adroddiad gan y Cynghorydd a enwir isod ynglŷn â'u 
gweithgareddau allweddol dros y flwyddyn a ddaeth i ben ar 30 Ebrill 
2018. Fe'i darperir er gwybodaeth ar gyfer pob etholwr ac nid at unrhyw 
ddiben arall. 
 
Cyfarwyddiadau cwblhau: Mae cynghorwyr yn rhydd i gynnwys cymaint neu gyn 
lleied o wybodaeth ag y dymunant ym mhob adran, fodd bynnag, dylid cadw'r 
adroddiad i'r fformat uchafswm 2 dudalen hyn. 

 
Y Cynghorydd: Hedley McCarthy                 Plaid: Llafur 

 
Ward: Llanhiledd 

 

Adran 1: Rolau a Chyfrifoldebau 

 
Cadeirydd y Gwasanaethau Democrataidd 
 
Rwy'n Aelod Craffu o Bwyllgor Craffu'r Amgylchedd, y Pwyllgor Archwilio, y 
Pwyllgor Craffu Addysg a Dysgu. Rwyf hefyd yn mynychu'r Cyngor llawn. 
 
 
 
* Darparwyd y ffigurau gan y Cynghorydd                            ^Darparwyd y ffigurau gan Gyngor  

                                                                                                     Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent      
Figures  

Adran 2:  Gweithgarwch Etholaeth 

 
Rwy'n cynrychioli Ward Llanhiledd ac yn y blynyddoedd blaenorol, cynhaliais 
syrjeris cynghori, sydd ar eu gorau yn wael o ran mynychder. Rwy'n hawdd 
cysylltu â mi gartref, trwy ffôn symudol, e-bost a thrwy Facebook. Rwy'n mynd 
ar deithiau cerdded rheolaidd o gwmpas fy Ward lle byddaf yn cwrdd â 
thrigolion a thrafod unrhyw broblemau. Ymdrechaf i ddatrys y problemau a 
godwyd mewn modd amserol. 
 

 

Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

 
Yn fy rôl fel aelod craffu, rwy'n darparu her ac yn craffu ar adroddiadau a 
gyflwynir i'w hystyried i'r pwyllgorau craffu priodol. 
 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygiad 
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Rwy'n mynychu'r Briffiau Datblygu Aelodau a deimlaf sy’n briodol i'm rôl fel 
aelod craffu a hefyd yn sicrhau fy mod yn mynychu unrhyw sesiynau gorfodol 
a drefnir. 
 
 

Adran 5: Mentrau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
 

Rwy'n hoffi sicrhau fy mod yn mynychu digwyddiadau lleol o fewn fy Ward a 
Blaenau Gwent. Rwy'n mwynhau'r gwasanaeth carolau blynyddol yn St Illtyd, 
Brynithel ac yn sicrhau fy mod yn mynychu cyfarfodydd Canolfan Gymunedol 
Abereeg yn rheolaidd.  Fe’m penodwyd yn ddiweddar yn Gadeirydd y 
Ganolfan Gymunedol. 

Llofnod y Cynghorydd: H McCarthy 
 
Dyddiad: July 2018 

 


