
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: Hedley McCarthy 

                                                     Plaid: Llafur  
Ward: Llanhiledd 
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
Darparu arweinyddiaeth wleidyddol i'r Cyngor gan gynrychioli a gweithredu fel 
llysgennad i'r Awdurdod. Arwain lle mae dimensiwn gwleidyddol a rhannu rôl 
gyda'r Maer lle mae cyfrifoldebau deuol. Rhoi arweinyddiaeth o fewn fy 
mhortffolio sy'n cynnwys Polisi a Pherfformiad (Strategaeth) ac Ymgysylltu 
Rheoleiddiol, Materion Cyfansoddiadol, Cysylltiadau Cyhoeddus a 
Chysylltiadau â'r Cyfryngau, Diwygio Lles/Gwrthdlodi a Strategaeth Tai Leol. 
Rwy'n gweithio'n agos gyda swyddogion i arwain y sefydliad, cymryd rhan 
weithgar mewn partneriaethau ac arweinyddiaeth gymunedol. Rwyf hefyd yn 
cynrychioli'r Cyngor ar Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac fel Hyrwyddwr 
Gwrthdlodi. 
 

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

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 
Rwy'n cynrychioli Ward Llanhiledd sy'n cynnwys cymunedau Llanhiledd, Aber-
big, Brynithel a Swffryd. Rwyf bob amser wedi bod â llawer o waith achos 
lleol. Arferwn gynnal cymorthfeydd ond nifer isel oedd yn eu mynychu. Mae'n 
rhwydd cysylltu â fi yn fy nghartref, swyddfa, drwy ffôn symudol, e-bost a 
Facebook. 
Rwyf wedi trefnu i  etholwyr ymweld â fi yn fy swyddfa er mwyn trafod 
materion gyda'r Aelodau/swyddogion perthnasol. Rwy'n cerdded yn rheolaidd 
o amgylch fy Ward a chwrdd preswylwyr. Os yw fy etholwyr yn codi unrhyw 
broblemau, rwy'n ymdrechu i ddatrys y mater. Dros y flwyddyn ddiwethaf 
ysgrifennais dros 200 o lythyrau/negeseuon e-bost yng nghyswllt materion 
Ward. 
 
 
 



Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

Rwy'n cadeirio'r Pwyllgor Gwaith, yn arwain gwaith yr Aelodau Gweithredol ac 
yn cymryd rhan pan mae'r Aelodau Gweithredol yn cymryd penderfyniadau ar 
y cyd. Cadeiriaf is-bwyllgorau i ymateb i bwyllgorau Craffu fel sy'n addas. 
Mae Aelodau a Swyddogion yn aml yn gofyn am gyfarfodydd gyda'r 
arweinyddiaeth er mwyn trafod materion strategol a Chyngor. Cynhelir 
cyfarfodydd bob bythefnos gyda'r Comisiynydd Addysg ac aelodau'r Pwyllgor 
Gwaith/CMT. 
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mynychais tua 500 cyfarfod yn cynnwys 
cyfarfodydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Bwrdd Partneriaeth 
Ranbarthol De Ddwyrain Cymru, G7, SEWTA, Rhanbarthau Dinas, Cylch 
Cymru, Bwrdd Rheoli Strategol Addysg, Cyfarfodydd Hyrwyddwr Gwrthdlodi. 
Mynychais gyfarfodydd i drafod y portffolio Llywodraeth Leol, Cyllid a 
Hamdden a digwyddiadau/cyfarfodydd fel y gofynnir i mi. Cefais gyfarfodydd 
gydag Aelodau etholedig, sefydliadau allanol yn cynnwys Limeface, a hefyd 
gyfarfodydd gydag undebau, prif weithredwyr awdurdodau cyfagos, BT, 
cyfarfodydd gyda Chyngor Merthyr Tudful a chyfarfodydd gydag arweinwyr 
Gwent ar Addysg ac arweinwyr o bob rhan o Gymru ar faterion ehangach. 
Rwy'n cwrdd gyda'r Awdurdod Tân ac Achub a chynrychiolwyr Awdurdod 
Iechyd Aneurin Bevan a Chomisiynydd yr Heddlu er mwyn cael gwybodaeth 
lawn am faterion gyda'n partneriaid. 
Mae'r arweinyddiaeth hefyd yn cwrdd yn rheolaidd ar gyfer busnes y Cyngor 
yn cynnwys cyfarfod rheoleiddwyr gyda chynrychiolwyr Swyddfa Archwilio 
Cymru ac Arolygwyr a swyddogion Llywodraeth Cymru yng nghyswllt Addysg. 
Rwy'n cysylltu'n rheolaidd gyda Chynghorau Tref a Chymuned ac yn cadeirio 
llawer o gyfarfodydd eraill yn cynnwys y Grŵp Ffocws Cynllunio Ariannol, 
cyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith/CMT, y Cyngor, a Phwyllgorau Rhestr Fer a 
Phenodiadau. 
Rwyf hefyd yn ffodus i fynychu digwyddiadau diwylliannol gyda'r Maer a 
gofynnwyd i mi fynychu agoriadau swyddogol yn fy rôl fel Arweinydd y 
Cyngor. 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Rwyf wedi mynychu tua 15 o sesiynau mentora/newid gyda Ian Bottrill a John 
Schlutz. Yng nghyswllt hyfforddiant gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru, yn Ionawr 2014 byddaf yn mynychu'r Academi Arweinyddiaeth a 
gynhelir yng Nghaerdydd. 
Rwyf hefyd wedi mynychu gwahanol sesiynau gwybodaeth i Aelodau a 
drefnwyd a rhai sesiynau hyfforddiant am Dechnoleg Gwybodaeth. 
Enillais BA (Anrh) Astudiaethau Cymunedol. 
 
 



Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Fel Aelod Gweithredol yr Amgylchedd, sefydlais y Tîm Gwyrdd a Gwobrau 
Amgylcheddol. Fel Arweinydd, sefydlais y Pwyllgor Grantiau. Rwy'n cynnwys 
pob Aelod mewn Adfywio Canol Trefi a sefydlais Is-bwyllgorau Gweithredol ar 
Ddiwygio Lles a Threftadaeth a Diwylliant. 
 
Cefais fy mhenodi’n Hyrwyddwr Gwrthdlodi yn ddiweddar ac yn dilyn cyfarfod 
Cymru-gyfan, sefydlais Grŵp Gwrthdlodi Gwent sy'n cwrdd yn rheolaidd i 
drafod yn ymwneud â thlodi gydag arweinwyr a swyddogion Torfaen, Sir 
Fynwy, Casnewydd a Chaerffili. 
 
Llofnod y Cynghorydd: H McCarthy 
Dyddiad: 24 Hydref 2013 
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