
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 
2019. Fe'i darperir er gwybodaeth ar gyfer pob etholwr ac nid at unrhyw 
ddiben arall. 
 
Y Cynghorydd:      Steve Thomas                  Plaid: Llafur 
 
Ward: Canol a Gorllewin Tredegar  
 

Adran 1: Rolau a Chyfrifoldebau 

Arweinydd y Grŵp Llafur. 
Cadeirydd Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 
Gwasanaethais hefyd ar y Pwyllgor Archwilio, y Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd a'r Pwyllgor Craffu Trosolwg Corfforaethol. Rwy'n mynychu 
cyfarfodydd llawn y Cyngor a chyfarfodydd penodi yn rheolaidd, gan lunio 
rhestr fer o gyfarfodydd yn ôl yr angen. Yn ystod 2018/19 fy mhresenoldeb 
cyffredinol yng nghyfarfodydd pwyllgorau statudol oedd 97%. 
 
Rwy'n gynrychiolydd ar nifer o grwpiau yn fy rôl fel Cadeirydd Gwasanaethau 
Cymdeithasol, Pwyllgor Craffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Pwyllgor 
Penodi a Rhestr Fer yn ôl yr angen. Ynghyd â chynrychiolaeth ar gyrff allanol 
- Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan - Panel Adolygu Annibynnol i ddiwallu 
Anghenion Gofal Iechyd Parhaus, GAVO ymhlith eraill. 
 

Adran 2: Gweithgarwch Etholaeth 

Rwy'n cynrychioli ward Canol a Gorllewin Tredegar sy'n cynnwys ardaloedd 
Ashvale, Gwent Way, Canol y Dref, Pyllau Bedwellty, Cefn Golau a Church 
Street. Rwyf wedi trefnu nifer o gyfarfodydd i etholwyr gwrdd â mi yn y 
Ganolfan Ddinesig i drafod materion gyda fy Nghydweithwyr Ward a 
swyddogion perthnasol. Rwyf hefyd wedi gwneud trefniadau ar gyfer 
cyfarfodydd safle lle bo angen ac rwy'n ymweld â chartrefi etholwyr. Rwyf 
mewn cysylltiad rheolaidd â Tai Calon ar lawer o faterion tai fel yr adroddwyd 
gan etholwyr ac mewn rhai achosion y gymuned ehangach. Rwyf hefyd yn 
gwneud trefniadau ar gyfer ymweliadau tŷ / safle os bydd y preswylydd yn 
gofyn. 
Rwy'n ymdrechu i ddatrys yr holl faterion a gyflwynwyd gan etholwyr ac yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi ysgrifennu llawer o lythyrau ac e-byst i 
ddatrys materion a ddaeth ataf gan fy etholwyr. Byddaf yn mynd ar drywydd 



pryderon a godwyd ar eu rhan gyda swyddogion, sefydliadau allanol ac yn 
ceisio cyfarfodydd i sicrhau yr eir i'r afael â'r mater cyn gynted â phosibl. Rwyf 
wedi mynychu a threfnu cyfarfodydd gyda'r Heddlu lleol a'r Tîm Diogelwch 
Cymunedol i gynorthwyo i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a 
godwyd gan breswylwyr pryderus. Rwy'n mynd ar drywydd pob cwyn a 
dderbynnir i sicrhau eu bod yn cael eu datrys mewn modd amserol. 
 

Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

Fel Cadeirydd Gwasanaethau Cymdeithasol rwy'n arwain ac yn gweithio 
gyda'r pwyllgor i graffu ar y Portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol, rwy'n 
gweithio gyda'r Aelod Gweithredol dros Wasanaethau Cymdeithasol ac yn 
cael cyfarfodydd rheolaidd gyda'r Cyfarwyddwr Corfforaethol a Phenaethiaid 
Gwasanaethau i fonitro a thrafod unrhyw adroddiadau y dylid eu cyflwyno i’r 
Pwyllgor Craffu. 
 
Rwyf hefyd yn mynychu'r Pwyllgor Gweithredol pan ofynnir imi drafod 
argymhellion a gyflwynwyd gan y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau 
Cymdeithasol. 
 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygiad 

Rwy'n mynychu Sesiynau Datblygiad Aelodau pan fyddant yn berthnasol i'm 
rôl fel Cadeirydd a'm datblygiad personol fel Cynrychiolydd Etholedig. 
 

Adran 5: Mentrau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 

Rwy’n Gadeirydd Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr St George’s Court, 
cynhelir y cyfarfodydd hyn yn rheolaidd gyda thrigolion lle rydym yn trafod 
amryw faterion ac yn ceisio mynd i’r afael â’r holl gamau a godwyd. 

Llofnod y Cynghorydd: Steve Thomas  Dyddiad: 10fed Medi 2019 

 


