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CYNGOR BWRDEISDREF SIROL BLAENAU GWENT 

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGHORWYR 

 

Cynghorydd: Steve Thomas                                                      Plaid: Llafur  

Ward: Ward Canol a Gorllewin Tredegar 
 

Adran 1 – Swyddi a Chyfrifoldebau 

Cefais fy mhenodi yn Arweinydd y Cyngor ym mis Rhagfyr 2015, cyn hynny roeddwn yn Ddirprwy 

Arweinydd y Cyngor/Rheolwr Busnes y Pwyllgor Gwaith. Fel Arweinydd mae fy rôl yn cynnwys y Bwrdd 

Gwasanaethau Lleol (a ailenwyd yn ddiweddar yn Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus), Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol, Ad-drefnu Llywodraeth Leol, Diwylliant, Dêl Dinas, Defodau ac Arferion y Cyngor, 

Polisi a Pherfformiad (Strategaeth) ac Ymgysylltu Rheoleiddiol, Rhaglen Trawsnewid Blaenau Gwent, 

Cydweithio, Panel Tâl a Datblygu Aelodau. Rhoddaf gyfeiriad gwleidyddol yng nghyswllt Rhaglen Waith ac 

Agenda'r Pwyllgor Gwaith a'r Cyngor. 

Cefais hefyd fy enwebu yn un o'r Aelodau sy'n cynnal Adolygiadau Datblygiad Personol Aelodau ac yn 

Aelod arweiniol yng Ngwerthusiadau Perfformiad y Tîm Rheoli Corfforaethol. 

Adran 2:  Gweithgaredd Etholaeth 

Rwy'n cynrychioli Ward Canol a Gorllewin Tredegar sy'n cynnwys ardaloedd  Ashvale, Gwent Way, Canol y 

Dref, Pyllau Bedwellte, Cefn Golau a Stryd yr Eglwys. Trefnais i etholwyr ymweld â fi yn fy swyddfa i drafod 

materion gyda fy Nghydweithwyr Ward a swyddogion perthnasol. Rwyf hefyd wedi gwneud trefniadau ar 

gyfer cyfarfodydd safle lle mae angen. Rwy'n cysylltu'n rheolaidd gyda Tai Calon ar lawer o faterion tai a 

godir gan etholwyr ac mewn rhai achosion y gymuned ehangach. 

Ymdrechaf ddatrys pob mater a godir gan fy etholwyr ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ysgrifennais lawer 

o lythyrau a negeseuon e-bost i ddatrys materion a godwyd gan fy etholwyr. Byddaf yn dilyn pryderon a 

godir ar eu rhan gyda swyddogion, sefydliadau allanol a cheisio cyfarfodydd i sicrhau y caiff y mater ei 

drafod cyn gynted ag sydd modd. Rwyf wedi mynychu a threfnu cyfarfodydd gyda'r Heddlu lleol a Thîm 

Diogelwch y Gymuned i gynorthwyo i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a godir gan 

breswylwyr. Rwy'n gweithredu ar yr holl gwynion a dderbyniwyd i sicrhau y cânt eu datrys mewn modd 

amserol. 

Fel rhan o'r ymgyrch genedlaethol i lanhau ardaloedd ar gyfer pen-blwydd y Frenhines yn 90 oed, trefnais 

sesiynau codi sbwriel gyda fy nghydweithwyr yn Nhredegar gyda Cadw Cymru'n Daclus. Rwyf mewn 

cysylltiad yn rheolaidd gyda Cadw Cymru'n Daclus i gydweithio i glirio ardaloedd neilltuol yn Nhredegar a 

gweithiais gyda fy nghydweithwyr ward i drefnu mwy o sesiynau casglu sbwriel yn y Ward a wardiau 

cyfagos. Cafodd y rhain i gyd eu gwneud gyda chymorth preswylwyr lleol a fynegodd ddiddordeb mewn 

ymuno yn yr ymgyrch lanhau. 

Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Chraffu 

Rwy'n arwain gwaith y Pwyllgor Gwaith ac yn cymryd rhan yng ngwneud penderfyniadau’r Pwyllgor 

Gwaith, gan ymateb i Craffu fel sy'n briodol. Mae Aelodau a Swyddogion yn aml yn gofyn am gyfarfodydd i 

drafod materion strategol/Cyngor. Y llynedd mynychais tua 582 cyfarfod yn cynnwys cyfarfodydd statudol 

o'r Cyngor llawn a'r Pwyllgor Gwaith lle'r oedd fy mhresenoldeb yn 99%, gan fynychu 29 allan o 30 

cyfarfod. Mae cyfarfodydd eraill yn cynnwys y Pwyllgor Gwaith/Tîm Rheoli Corfforaethol, Dêl Dinas, 

Cyngor Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a chyfarfodydd cydlynu, Bwrdd Rhaglen y Cyngor, Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus a Chynghorau Tref a Chymuned. Rwyf wedi cwrdd gyda Gweinidogion i drafod 

Llywodraeth Leol, Cyllid, Addysg a materion gwleidyddol ehangach/cyngor. Rwyf hefyd yn mynychu 

cyfarfodydd gydag arweinwyr pob awdurdod lleol yng Nghymru i drafod materion lleol a materion 

ehangach sy'n wynebu pob awdurdod, lle caiff arfer da ei ddysgu a'i drafod. 

Rwy'n cael cyfarfodydd gydag Aelodau etholedig, undebau llafur a sefydliadau allanol. Fel Cadeirydd y 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus rwy'n gweithio'n agos gyda'n partneriaid, felly rwyf yn ymwneud yn 

llawn gyda materion sy'n cynnwys ein cymuned ehangach yn cynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol. Rwy'n cadeirio Bwrdd Rhaglen y Cyngor a sefydlwyd i sicrhau arbedion ar draws y Cyngor fel rhan  
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Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Chraffu (Parhad) ... 

o'r Rhaglen Trawsnewid a chaf wahoddiad i fynychu cyfarfodydd gyda'r Tîm Rheoli Corfforaethol i drafod 

materion y gyllideb. 

Fel Arweinydd, rwyf wedi parhau'r gwaith oedd gennyf fel Dirprwy Arweinydd sef y prif gysylltiad 

gwleidyddol gyda rheoleiddwyr megis Swyddfa Archwilio Cymru, Estyn, SSWI a Llywodraeth Cymru. Rwy'n 

cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda'r Prif Gyfarwyddwr Corfforaethol a Chyfarwyddwyr Corfforaethol 

ynglŷn â'r Rhaglen Trawsnewid, Asesiad Corfforaethol, Adroddiad Gwella Blynyddol a materion eraill sy'n 

codi. Rwyf hefyd yn cwrdd gyda swyddogion o fewn y Tîm Rheoli Corfforaethol a'r Tîm Rheoli 

Corfforaethol ehangach i gael gwybodaeth yn rheolaidd ar gynnydd o fewn addysg, llywodraethiant a 

materion ariannol ar faterion allweddol. 

Rwy'n cael dialog reolaidd gydag aelodau'r Pwyllgorau Craffu er mwyn drafod materion yn ymwneud â fy 

mhortffolio a materion eraill o gonsyrn. Rwyf hefyd yn mynychu Pwyllgorau Craffu lle'n briodol a 

pherthnasol i fy rôl, os caf fy ngwahodd gan y Cadeirydd Craffu. 

Cyn sesiynau her mewnol ac adolygiadau allanol rwy'n trefnu cyfarfodydd gydag Aelodau Etholedig a 

swyddogion allweddol i drafod y themâu allweddol sy'n cael eu hastudio. 

 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 

Rwy'n trefnu sesiynau i Aelodau a Swyddogion cyn unrhyw adolygiadau her mewnol neu allanol a hefyd 

sicrhau y caiff adborth ei derbyn a'i monitro yn ystod y broses. 

Fel rhan o Ddatblygiad Aelodau, mae'r Awdurdod yn awr yn cynnal Adolygiadau Datblygu Personol ar gyfer 

Aelodau sy'n rhoi cyfle i Aelodau drafod eu cryfderau/gwendidau a dynodi unrhyw hyfforddiant 

perthnasol sydd ei angen i ymgymryd â'u rolau o fewn y Cyngor a'u wardiau perthnasol. Caiff y 

canfyddiadau hyn eu bwydo i'r rhaglen hyfforddiant fydd ar gael i bob Aelod gyda rhai elfennau o 

hyfforddiant am bynciau craidd yn orfodol. Caiff rhaglen hyfforddiant Datblygu Aelodau ei hadolygu a'i 

monitro'n barhaus i sicrhau ein bod yn cynnig yr hyfforddiant perthnasol i ofynion Aelodau. Cynigiais 

fentora Aelodau sy'n dymuno bod yn rhan o'r broses fentora. 

Fel Arweinydd rwyf wedi dechrau sesiynau datblygu gyda darparwyr allanol ar gyfer y Pwyllgor Gwaith 

fydd yn eu cynorthwyo gyda'r holl newidiadau yn amgylchedd llywodraeth newydd yng ngoleuni 

deddfwriaeth newydd a phellgyrhaeddol fydd yn cael effaith sylweddol ar awdurdodau lleol a sut y 

gweithredant yn y sector cyhoeddus. 

 

Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 

Mae'r Cyngor yn parhau i wynebu anawsterau ariannol yng nghyswllt gostyngiadau cyllideb flwyddyn ar 

flwyddyn. Rwy'n monitro materion cyllideb yn agos iawn drwy'r Is-grŵp Pwysau Cost. Mae'r sesiynau hyn 

ynghyd â'r gwaith ar raglen Trawsnewid Blaenau Gwent wedi gweld y Cyngor yn symud o fod mewn diffyg 

difrifol i un mwy ffafriol er bod monitro parhaus yn bwysig oherwydd y gostyngiadau parhaus. 

Fel rhan o fy rôl yn rhaglen Trawsnewid Blaenau Gwent, rwy'n ymdrechu i hybu gwelliannau fydd yn 

arwain at well darpariaeth gwasanaeth ac yn cynhyrchu awdurdod lleol newydd a modern a gaiff ei yrru 

gan berfformiad sy'n wirioneddol gyflawni ar gyfer pobl Blaenau Gwent. Mae Bwrdd y Rhaglen yn 

goruchwylio'r gwaith sy'n mynd rhagddo a rhoddir adroddiadau misol ar y canfyddiadau. Cafodd y gwaith 

a gyflawnwyd ei gydnabod gan reoleiddwyr allanol yn yr Adroddiad Gwella Blynyddol. 

 

 


