
CYNGOR BWRDEISDREF SIROL BLAENAU GWENT 
ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGHORWYR 

 
Dyma'r adroddiad gan y Cynghorydd a enwir islaw parthed eu 
gweithgareddau allweddol dros y flwyddyn a ddiweddodd 30 Ebrill 2013. 
Caiff ei ddarparu er gwybodaeth yr holl etholwyr ac am ddim diben arall. 

 
Cyfarwyddiadau ar gyfer llenwi: Gall Cynghorwyr gynnwys cymaint neu cyn lleied o 
wybodaeth ag y dymunant ym mhob adran, fodd bynnag  rhaid cadw'r adroddiad i'r 
fformat yma o ddim mwy na 2 dudalen. 

 
Cynghorydd: Malcolm B. Dally 

                                                     Plaid: Llafur 
Ward: Nantyglo 
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
Roedd fy rôl fel Cynghorydd dros Ward Nantyglo ar Gyngor Bwrdeisdref Sirol 
Blaenau Gwent yn cynnwys gwasanaethu ar y pwyllgorau dilynol: 
Roedd yn fraint i mi fod yn Gadeirydd cyntaf y "Pwyllgor Craffu Trosolwg 
Corfforaethol" newydd gyda maes gwaith yn cynnwys Adnoddau Dynol, 
Cyfathrebu, Rheoleiddio Allanol, Cyllid, Cydraddoldeb, Cwsmeriaid a 
Dinasyddion.  Y Pwyllgorau Craffu y gwasanaethais arnynt oedd Addysg a 
Hamdden, Adfywio a'r Amgylchedd. Hefyd Gwasanaethau Democrataidd, Is-
gadeirydd y Pwyllgor Archwilio, ei banel apwyntiadau, Pwyllgor Apwyntiadau 
Swyddogion JNC (a phwyllgor llunio rhestri byr), pwyllgor Apêl, Gweithgor 
Cyfansoddiad, Gweithgor Grantiau. 
Cyrff allanol: 
Bwrdd Partneriaeth Cymunedau yn Gyntaf Nantyglo, Corff Llywodraethu 
Ysgol Gynradd Coed-y-garn a Chymdeithas Tir Comin Stad Sir Frycheiniog 
'Dug Beaufort'. Yn ogystal â mynychu cyfarfodydd, bûm hefyd mewn 
seminarau, sesiynau gwybodaeth i aelodau a sesiynau hyfforddiant. Atodir 
rhestr presenoldeb. 

* Ffigurau a gyflenwyd gan y Cynghorydd                                     ^Ffigurau a gyflenwyd gan CBSBG   

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 
Yn y gorffennol rwyf wedi ymwneud mwy mewn 'gweithgaredd etholaeth' na 
wyf nawr. Rwyf wedi gwasanaethu ar y cyrff allanol dilynol: Awdurdod Tân De 
Cymru (1991-2004), Awdurdod Heddlu Gwent (1997-2012) ac ar gyfer 
Addysg - Cydbwyllgor Addysg Cymru, Fforwm Gwent Fwyaf, yr awdurdodau 
lleol ar Lys Llywodraethwyr Prifysgol Cymru, Aberystwyth a Choleg Gwent. 
Roedd y swyddi'n cynnwys adrodd yn ôl i gydweithwyr ar faterion o 
ddiddordeb gan y gwahanol gyrff yma. Yn ystod un cyfnod, roedd gwaith bod 
yn aelod o Awdurdod Heddlu Gwent yn cynnwys mynychu cyfarfodydd PACT 
a gynhaliwyd yn y Fwrdeisdref Sirol a gwneud adroddiadau ysgrifenedig. Bûm 



yn aelod o 'Awdurdod Heddlu Cymru' rhwng 2005 a 2010 ac rwy'n mynychu 
cyfarfodydd PACT lleol yn rheolaidd. Dros gyfnod, mae cydweithwyr eraill 
wedi dod yn gyfrifol am y swyddi y bûm yn eu perfformio unwaith i'r 
Awdurdod. 
Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

Sefydlwyd y Pwyllgor Gwaith/Pwyllgorau Craffu yn 2001. Hyd yma, dim ond ar 
Bwyllgorau Craffu y gwasanaethais. Mae gan Gyngor Blaenau Gwent bedwar 
Pwyllgor Craffu. Yn ystod 2012/2013 bum ar dri phwyllgor craffu - Trosolwg 
Corfforaethol (Cadeirydd), Addysg a Hamdden, Adfywio a'r Amgylchedd. Nid 
oeddwn yn aelod o'r Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol, 
Trwyddedu neu Gynllunio. Fodd bynnag, bûm yn aelod o Gwasanaethau 
Democrataidd ac yn Is-gadeirydd Trosolwg Corfforaethol gan ddod yn gyfrifol 
am drefnu grwpiau gorchwyl a gorffen mewn cysylltiad â materion a godwyd 
gan aelodau'r Pwyllgor hwnnw yn ogystal â chadeirio cyd-gyfarfodydd 
pwyllgorau craffu. Gweler y rhestr bresenoldeb amgaeedig. 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf (2012/2013), rwyf wedi mynychu llawer o 
sesiynau hyfforddiant a datblygu, gormod i'w cofnodi yn y gofod a roddwyd. 
Gweler fy rhestr presenoldeb amgaeedig. 
Rwy'n ystyried hyfforddiant a datblygu yn broses bwysig yn fy rôl fel 
cynghorydd. Mae'n fy nghynorthwyo i wneud fy nghyfrifoldebau hyd eithaf fy 
ngallu mewn cymdeithas heriol, sy'n newid gan 
 gynrychioli'r rhai a wnaeth fy ethol. 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Cynlluniau - Rwyf yn ceisio bod yn flaengar o ran syniadau ar yr adeg briodol 
mewn cyfarfodydd ac yn barod pan fo angen i holi swyddogion am y sefydliad 
neu faterion sy'n effeithio ar y sefydliad. 
Gweithgareddau Arbennig - Rwy'n mynychu cynifer o weithgareddau ag a 
allaf mewn cysylltiad gyda'r rhai a drefnwyd gan sefydliadau lleol. Maent yn 
cynnwys Eglwys St Anne, Eglwys Sant Pedr, Wesleaid, Treftadaeth Blaenau, 
Hosbis y Cymoedd, Cyngor Tref Nantyglo a Blaenau, Clwb Bowls Nantyglo, 
Clwb Rygbi Nantyglo, Awdurdod Heddlu Gwent, Arddangosiadau Celf/Crefft, 
cyfarfodydd PACT, Cyfarfodydd Cyhoeddus, Garddwesti, Lleng 
Brydeinig/Diwrnod Cofio, Ysgol Gynradd Coed-y-garn/Gweithgareddau 
Nadolig. 
Materion - Rwy'n derbyn nifer o alwadau ffôn gan breswylwyr yn gofyn am 
gymorth mewn ystod o faterion ariannol. Rwy'n gwrando ar eu pryderon ac un 
ai'n ffonio neu'n ysgrifennu llythyr ar eu rhan. 
Llofnod y Cynghorydd: Malcolm B. Dally 
Dyddiad: 28 Hydref 2013 
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