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Adran 1 - Swyddi a Chyfrifoldebau 

 
Roedd fy swyddi a chyfrifoldebau fel Cynghorydd Bwrdeisdref Sirol Blaenau 
Gwent ar gyfer y flwyddyn 2015-2016 fel sy'n dilyn: 
 
Cadeirydd - Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd, Economi a Seilwaith 
 
Aelod Pwyllgorau - Gwasanaethau Democrataidd, Archwilio, Rhestri Byr 
Swyddogion JNC 
 
Cyrff Allanol - Comisiwn Trefol LGA - Amlosgfa Gwent Fwyaf, Consortiwm 
Trafnidiaeth Gyhoeddus Awdurdodau Heb fod yn Fetropolitan 
 
Mynychu Cyfarfodydd - Grwpiau Gorchwyl a Gorffen, Digwyddiadau, 
Seminarau - hyfforddiant, sesiynau gwybodaeth 
 
Ffigurau ar gael gan Gyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent - Mynychu 
problemau a materion y mae preswylwyr lleol yn eu tynnu i fy sylw 

 

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 

 
Mae fy ngweithgaredd etholaethol y dyddiau hyn yn gyfyngedig oherwydd y 
caiff cydweithwyr eu penodi i swyddi. Roeddwn unwaith yn gweithredu ar 
"gyrff allanol" lle'r oedd angen adroddiadau llafar neu ysgrifenedig pan wnaed 
cais. 
 
Fodd bynnag rwy'n mynychu cynifer o ddigwyddiadau ag sydd modd pan gaf 
fy ngwahodd a drefnir gan: 
 
Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Tref Nantyglo a Blaenau, 
Clybiau Chwaraeon, Arddangosiadau Celf a Chrefft, Diwrnod Cofio'r Lleng 
Brydeinig yn ogystal â chefnogi mudiadau lleol sy'n cynnal digwyddiadau/ 
apeliadau ar gyfer elusennau, heb anghofio gwasanaethau cyfreithiol mewn 
eglwysi a chapeli. 



 

Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Chraffu 

Pwyllgor Gwaith - hyd yma ni chefais fy mhenodi gan Arweinydd y Cyngor i 
wasanaethu ar Bwyllgor Gwaith Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent. 
 
Gweithgareddau Craffu - Yn ystod y blynyddoedd diwethaf Mehefin 2015 - 
Mai 2016 cefais y fraint o wasanaethu fel Cadeirydd Pwyllgor Craffu yr 
Amgylchedd, Economi a Seilwaith. Nid oeddwn yn aelod o'r Pwyllgorau Craffu  
trosolwg corfforaethol, Addysg, Byw Egnïol a Dysgu, Gwasanaethau 
Cymdeithasol. Ni chefais fy mhenodi i Bwyllgor Trwyddedu Statudol 
Trwyddedu Cyffredinol, Pwyllgor Cynllunio. 
 
Fodd bynnag cefais fy mhenodi i a gwasanaethais ar y Pwyllgorau 
Gwasanaethau Democrataidd ac Archwilio a'r Pwyllgor Apwyntiadau - 
Swyddogion JNC yn ogystal â'r Pwyllgor Apeliadau. Ni chynhaliwyd unrhyw 
gyfarfodydd o'r naill bwyllgor na'r llall yn ystod 2015-2016. 
 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 

 
Rwy'n ystyried hyfforddiant a datblygu yn elfen bwysig yn fy swydd fel 
Cynghorydd a etholwyd i sefydliad sy'n gwario miliynau o bunnau. 
 
Mae'n fy mharatoi ar gyfer y newidiadau/heriau sy'n digwydd o fewn y 
sefydliad yn ogystal â chynyddu fy ngwybodaeth a dealltwriaeth o sut mae'r 
newidiadau/heriau hyn yn effeithio ar wasanaethau llywodraeth leol a'r 
gymuned ehangach. Mae hyfforddiant yn hanfodol gan ein bod yn byw mewn 
cymdeithas sy'n newid ac yn dod yn fwy heriol. Mae angen i mi addasu i 
newid - mae gennyf feddwl agored at "newid" felly rwy'n herio heb fod yn 
wrthwynebiadol. Cydnabod ac ymateb yn gadarnhaol i'r angen am newid. 
 
Rwy'n ystyried bod angen sesiynau hyfforddiant a datblygu i mi fedru ffurfio 
ymagwedd gytbwys, meddwl agored a gwrthrychol wrth werthuso 
blaenoriaethau, materion asesu risg, asesu ymgeiswyr ar gyfer swyddi, 
newidiadau mewn deddfwriaeth a chyllid sy'n effeithio ar ddarpariaeth 
gwasanaethau'r Cyngor. Mae cadw'n gyfoes â'r hyn sy'n digwydd yn golygu fy 
mod yn craffu'n well a herio mewn modd adeiladol a deall trosolwg effeithlon 
ow berfformiad gweithredu data. 
 
I weld fy mhresenoldeb mewn sesiynau hyfforddiant a datblygu - gweler fy 
rhestr swyddogol. 
 
 
 



Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau a Materion 

 
Cynlluniau - rwy'n ymdrechu i ddarllen cyhoeddiadau allanol yn ogystal ag 
adroddiad swyddogion mewn cysylltiad gyda fy rôl fel Cynghorydd 
Bwrdeisdref Sirol. Rwy'n ceisio fod yn flaengar yn fy syniadau a dangos 
parodrwydd i annog wrth holi swyddogion am eu hadroddiadau neu faterion 
sy'n effeithio ar drefniadaeth fewnol y Cyngor. 
 
Rwyf wedi ceisio cadw'n gydwastad gyda'r newidiadau yn y cyngor a'r angen 
am newid wrth ddarparu gwasanaethau yn arbennig y rhai y mae 
argymhellion Estyn a Swyddfa Archwilio Cymru yn effeithio arnynt, gan gadw 
mewn cof effeithiau pwysau cost ar y gyllideb. Mae disgwyliadau'r llywodraeth 
i awdurdodau wneud mwy am lai/gyda llai yn creu'r hinsawdd i wneud 
pethau'n wahanol drwy gydol y broses gan anelu am "welliant parhaus". 
 
Awdurdodau arbennig - Rwy'n mynychu a chymryd rhan mewn sesiynau 
gweithdy, gan gyfrannu at drafodaethau holi ac ateb. Rwy'n mynychu a 
chyfrannu mewn cyfarfodydd cyhoeddus pan gânt eu cynnal. 
 
Materion - Pryd bynnag y dygir materion lleol i fy sylw, rwyf bob amser yn 
delio gyda'r materion hun un ai dros y ffôn, gohebiaeth neu roi cyngor ar sut i 
symud ymlaen neu beidio symud ymlaen. 
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