
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:  Anita Hobbs 

                                                     Plaid: Llafur 
Ward: Canol a Gorllewin Tredegar 
 
Adran 1 – Rolau a Chyfrifoldebau 
Fel Aelod Gweithredol Gwasanaethau Cymdeithasol, Byw Egnïol a Gwrth Dlodi, mae fy 
nyletswyddau portffolio yn cynnwys bod yn Hyrwyddwr Plant. Mae hyn yn golygu bod 
angen bod bob amser yn ymwybodol o faterion yn ymwneud â'n plant a lle bo angen 
sicrhau y caiff eu hanghenion a'u hawliau eu clywed a'u cyflawni pan fyddaf yn mynychu 
sesiynau gwybodaeth, craffu, y Cyngor llawn a chyfarfodydd gyda Llywodraeth Cymru. 
Rwyf hefyd yn arwain ar Ddiogelu Plant ac mae hyn yn golygu craffu a herio data i sicrhau 
y caiff pob plentyn ei ddiogelu. Rwyf hefyd yn Hyrwyddwr Gwrthdlodi. Mae hyn yn cynnwys 
ymwneud ar draws holl swyddogaethau'r Cyngor i sicrhau fod llais ar y llu o bwyllgorau sy'n 
cefnogi'r strategaeth yma a sicrhau fod cynrychiolaeth ar gael fel y caiff llais ein pobl ei 
glywed. 
 
Rwyf hefyd yn mynychu cyfarfodydd Llywodraeth Cymru h.y. Grŵp Polisi Gwasanaethau 
Cymdeithasol, Bwrdd Llesgedd a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar gyfer 
Gwasanaethau Cymdeithasol, Hamdden a'r Celfyddydau a Gwrthdlodi.   
 
Rwy'n ystyried ei bod yn ddyletswydd arnaf i annog ac arwain drwy esiampl yn y newid 
diwylliannol parhaus sy'n digwydd o fewn ein Hawdurdod. 

 
Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 
O fewn fy Ward, Canol a Gorllewin Tredegar, rwy'n cwrdd ag etholwyr un ai yn y 
Swyddfeydd Dinesig neu 'ar safle' mater neu yn eu cartrefi, weithiau gyda fy 
nghydweithwyr i gynorthwyo gyda phroblemau a chwynion. Gwnaf fy ngorau glas i roi 
cymorth ar yr adegau hyn. 
 
Rwyf hefyd yn mynychu cyfarfodydd gyda swyddogion i ddatrys materion ar ran etholwyr. 
Derbyniaf lythyrau, negeseuon e-bost, galwadau ffôn ac ymweliadau cartref gan etholwyr 
am eu pryderon ac rwy'n trafod materion o'r fath yn brydlon.   
 
Rwy'n cwrdd ac mewn cysylltiad rheolaidd gyda'r heddlu. 
 
 



Adran 3 - Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau Chraffu 
Fel Aelod Gweithredol am y Gwasanaethau Cymdeithasol, Plant, Byw Egniol a Gwrth 
Dlodi, mae hyn yn golygu bod angen cymryd rhan mewn nifer fawr o gynadleddau a 
chyfarfodydd. Rwy'n mynychu'r Gynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol sy'n werthfawr 
tu hwnt ar gyfer cynyddu fy ngwybodaeth a rhoi gwybodaeth i eraill a bod yn ymwybodol o'r 
agendâu sy'n newid yn barhaus. 
 
Mae Byw Egnïol, sy'n cynnwys Hamdden, wedi golygu newid sylweddol i'r Cyngor ac 
etholwyr oherwydd ein hanawsterau ariannol difrifol iawn. Mae Byw Egnïol yn cynnwys ein 
Gwasanaeth Ieuenctid a'r Tîm Troseddu Ieuenctid ac rwy'n cwrdd yn rheolaidd gyda 
swyddogion i fonitro ein perfformiad yn y meysydd hyn. 
 
Rwy'n mynychu cynadleddau a sesiynau gwybodaeth ar Hamdden a Gwrth-dlodi gyda 
Llywodraeth Cymru. 
 
Rwy'n cwrdd gyda Gweinidogion i sicrhau eu bod yn cael gwybodaeth am ein hanghenion 
yma ym Mlaenau Gwent. Rwyf hefyd yn mynychu cynadleddau Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru ac wedi dirprwyo dros yr Arweinydd, ynghyd â seminarau hyfforddiant. 
 
Rwy'n mynychu Is-grwpiau Cyllideb gyda fy nghydweithwyr ac uwch swyddogion i fonitro fy 
nghyllidebau. Rwy'n mynychu cyfarfodydd llawn y Cyngor, cyfarfodydd y Pwyllgor 
Gwaith/Tîm Rheoli Corfforaethol, cyfarfodydd bwrdd PIAP (Cynllun Gweithredu yn dilyn yr 
Arolwg Addysg) a chyfarfodydd Cynghorau Tref a Chymuned. Rwyf hefyd yn cwrdd gyda fy 
nghydweithwyr, aelodau cynghorau tref a Gweinidogion. 
 
Rwy'n cwrdd yn chwarterol gyda Rheoleiddwyr Swyddfa Archwilio Cymru a gyda'r Aelod 
Cynulliad ac Aelod Seneddol pan fo angen. Rwyf hefyd yn cwrdd yn rheolaidd gyda 
swyddogion ynghylch fy mhortffolio i sicrhau fod yr wybodaeth ddiweddaraf gennyf. 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Rwy'n mynychu'r Academi Arweinyddiaeth ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Rwyf 
wedi parhau i fynychu sesiynau mentora a roddir gan Ian Botterill a John Schultz o 
Gymdeithas Lywodraeth Cymru. Rwy'n mwynhau'r sesiynau hyn yn fawr a gwn eu bod yn 
hollbwysig i barhau fy natblygiad. Rwy'n mynychu cynifer o sesiynau Gwybodaeth i 
Aelodau ag sy'n bosibl oherwydd fy ymrwymiadau. 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Rwy'n parhau i fod yn rhan o'r agenda newid o fewn y Cyngor. Mae gennyf ymrwymiad 
llwyr i ymateb a gweithredu os ceir asesiadau gwael - gan anelu hybu'r Cyngor. 
 
Rwy'n trefnu cyngerdd blynyddol ar gyfer elusen Maer Tredegar. Rwyf hefyd wedi helpu i 
godi arian ar gyfer y Gymdeithas Strôc yn lleol. Cefnogaf ddigwyddiadau lleol a cheisio 
mynychu mor aml ag y gallaf. 

Llofnod Cynghorydd: Anita Hobbs 
 
Dyddiad: 9 Rhagfyr 2014 

 


