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ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGHORWYR 
 

Cynghorydd: Hedley McCarthy 
                                                     Plaid: Llafur 

Ward: Ward Llanhiledd 
 

Adran 1 - Swyddi a Chyfrifoldebau 
Fel Arweinydd y Cyngor roeddwn yn rhoi arweinyddiaeth i'r Cyngor ac yn rhannu rôl gyda'r 
Maer lle mae cyfrifoldebau deuol. Bûm yn aelod o'r Pwyllgor Gwaith ers mis Rhagfyr 2015 
ac wedi cymryd rhan yng ngwneud penderfyniadau torfol y Pwyllgor Gwaith gyda 
chyfrifoldeb am Seilwaith ac yn fwy diweddar Rheolaeth a Strategaeth Ariannol. 

 

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 
Rwy'n cynrychioli Ward Llanhiledd ac mewn blynyddoedd blaenorol cynhaliwn 
gymorthfeydd, gyda nifer wael yn mynychu fan orau. Mae'n rhwydd cysylltu â fi yn fy 
nghartref, swyddfa, drwy ffôn symudol, e-bost a thrwy Facebook. Rwy'n cerdded yn 
rheolaidd o amgylch y Ward lle rwyf yn cyfarfod a thrafod unrhyw broblemau gyda 
phreswylwyr. Rwy'n ceisio datrys y problemau a godwyd mewn modd amserol. 

 

Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Chraffu 
 
Rwy'n cymryd rhan ym mhenderfyniadau torfol y Pwyllgor Gwaith ac yn cynnal cyfarfodydd 
gwybodaeth yn rheolaidd gyda swyddogion o fewn fy maes gwasanaeth priodol. 
Rwyf wedi mynychu 187 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i drafod nifer o wahanol faterion a 
mynychais 23 allan o 30 (76%) cyfarfod statudol y Cyngor llawn a'r Pwyllgor Gwaith. Fel 
Aelod Gweithredol rwy'n cynnal cyfarfod gyda'r Prif Swyddog Cyllid a chadeirydd/ 
is-gadeirydd perthnasol craffu i drafod materion yn ymwneud â fy mhortffolio. Am gyfnod 
byr roeddwn yn Aelod Gweithredol yr Isadeiledd, yn ystod y cyfnod fe wnes gyfarfod gyda 
swyddogion a mynychu cyfarfodydd yng nghyswllt y ddolen fecanyddol, hefyd mynychais 
weithdy lleol gyda'r Gweinidog yng nghyswllt gorsaf reilffordd Llanhiledd a gwaith y 
dyfodol. Rwy'n mynychu cyfarfodydd eraill o fewn y Cyngor fel Aelod Gweithredol - 
ymgynghori gyda Chynghorau Tref a Chymuned, y Pwyllgor Gwaith/Tîm Rheoli 
Corfforaethol, Pwyllgor Archwilio a Bwrdd SRS. Rwyf hefyd yn cadeirio Grŵp Rhaglen 
Tasg Ailsefydlu Syriaid lle rydym yn cwrdd gyda phartneriaid a chynrychiolwyr allanol i 
drafod y sefyllfa ac ymgyfraniad yr Awdurdod. 
Rwy'n cymryd rhan yn y sesiynau Gadewch i ni Siarad i gysylltu gyda'r gymuned leol.  
Yn ystod fy nghyfnod fel Arweinydd y Cyngor, roeddwn yn ffodus i fynychu digwyddiadau 
diwylliannol gyda'r Maer. Fy rôl o fewn Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yw llefarydd 
dros Hamdden, Diwylliant a Digwyddiadau Mawr, felly caf fy ngwahodd i ddigwyddiadau a 
mynychu cyfarfodydd lle bo angen. Cefais y pleser o fynychu gwahanol gyngherddau yn 
danos talentau cerddorol a dawns o bob rhan o Gymru ac yn ehangach. Rwy'n mynychu 
cyfarfodydd chwarterol gyda'r Gweinidog lle'r ydym yn trafod llaewr o faterion ac yn 
mynychu cyfarfodydd pan ofynnir i mi. 
 

  



Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Rwy'n un o'r aelodau enwebedig i ymgymryd ag adolygiadau Datblygu Personol Aelodau, 
lle mae trafodaethau'n bwydo i mewn i'r Rhaglen Datblygu Aelodau. 
Rwy'n mynychu sesiynau gwybodaeth i aelodaeth sy'n orfodol i fy rôl fel Cynghorydd. 
 

Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau a Materion 
 
Fel rhan o fy rôl ddeuol gyda'r Maer, fel Arweinydd bûm yn ffodus i gymryd rhan mewn 
llawer o ddigwyddiadau - agor busnesau newydd ym Mlaenau Gweld, ymweld â Sioe 
Frenhinol Cymru. Cefais fy ngwahodd i Sinema Neuadd y Farchnad ar gyfer dangosiadau 
arbennig ac arddangosiadau celf. Mynychais Blaenau Gwent yn ei Blodau ac agoriad 
swyddogol Gorsaf Canol Tref Glynebwy gyda Phrif Weinidog Cymru, agoriad swyddogol 
Canolfan Gymunedol Blaenau gyda'r Gweinidog a digwyddiadau swyddogol eraill. 
Roeddwn hefyd yn ddigon ffodus i fynychu digwyddiadau brenhinol yn Llundain. 
Pan oeddwn yn Arweinydd gweithiais gyda chynrychiolwyr undebau llafur lleol i drefnu 
ymweliad i Lundain ar ddiwrnod y gyllideb i brotestio yn erbyn y toriadau parhaus i 
gynghorau lleol. 
Rwy'n cynrychioli’r Cyngor ar nifer o gyrff allanol yn fy swydd fel Aelod Gweithredol 
Rheolaeth a Strategaeth Ariannol. 
Yn ogystal â chymryd rhan mewn digwyddiadau yn y rhanbarth ehangach, rwyf hefyd yn 
sicrhau fy mod yn mynychu ddigwyddiadau lleol o fewn fy Ward a Blaenau Gwent. Rwy'n 
mwynhau gwasanaeth carol blynyddol yn Eglwys Illtyd Sant, Brynithel a sicrhau fy mod yn 
mynychu cyfarfodydd Canolfan Cymunedol Aber-big yn rheolaidd. 

 

Llofnod y Cynghorydd: Hedley McCarthy 
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