
CYNGOR BWRDEISDREF SIROL BLAENAU GWENT 
ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGHORWYR 

 
Dyma'r adroddiad gan y Cynghorydd a enwir islaw ar ei weithgareddau allweddol 
dros y flwyddyn a ddiweddodd 30 Ebrill 2014 Fe'i darperir er gwybodaeth pob 
etholwr ac am ddim diben arall. 

 
Cyfarwyddiadau cwblhau: Gall cynghorwyr gynnwys cymaint neu cyn lleied o 
wybodaeth ag a ddymunant ym mhob adran; fodd bynnag ni all yr adroddiad fod yn 
fwy na 2 dudalen. 

 
Cynghorydd:  Steve Thomas 

                                                          Plaid: Llafur 
Ward: Ward Canol a Gorllewin Tredegar 
 
Adran 1 – Rolau a Chyfrifoldebau 
Mae fy nyletswyddau portffolio yn cynnwys dirprwyo dros yr Arweinydd, Bwrdd Gwasanaeth 
Lleol, Aelod Arweiniol Camau Gweithredu Asesu Corfforaethol, Diwylliant, Defodau ac Arferion 
y Cyngor, Trawsnewid Busnes, Trawsnewid Gweithle (yn cynnwys rhesymoli 
adeiladau/gweithio ystwyth), Adolygiad Simpson - Cydweithio, Panel Cydnabyddiaeth Ariannol 
a Strategaeth Rheoli Asedau. Rwyf hefyd yn Rheolwr Busnes y Pwyllgor Gwaith ac yn rhoi 
cyfeiriad gwleidyddol yng nghyswllt rhaglen waith ac agenda'r Pwyllgor Gwaith. Rwyf hefyd yn 
goruchwylio hyfforddiant perfformiad Tîm Rheoli'r Cyngor. 
Rwy'n gweithio ar sicrhau newid diwylliant o fewn yr Awdurdod ac yn cwrdd yn rheolaidd 
gydag Aelodau sy'n gofyn am gyngor yng nghyswllt eu portffolio neu faterion Craffu. 
  
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 er mwyn trafod materion gyda fy nghydweithwyr Ward a 
swyddogion perthnasol. Rwyf hefyd wedi gwneud trefniadau ar gyfer cyfarfodydd safle lle 
roedd angen. Cysylltais â Tai Calon ar lawer o faterion tai ar gyfer etholwyr ac mewn rhai 
achosion y gymuned ehangach. Rwyf wedi cyfarfod gyda swyddogion Tai Calon a'r Awdurdod 
gyda fy nghydweithwyr Ward i drafod datblygiadau o fewn fy Ward. Os yw fy etholwyr yn codi 
unrhyw broblemau, rwy'n ymdrechu datrys y mater. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf 
ysgrifennais nifer fawr o lythyrau a negeseuon e-bost yng nghyswllt materion Ward. Rwyf 
hefyd yn dilyn pryderon a godir gan fy etholwyr ar eu rhan gyda swyddogion a cheisio 
cyfarfodydd i sicrhau y caiff y mater ei drafod. 
Rwyf hefyd wedi mynychu cyfarfodydd gyda'r Heddlu lleol ac i gynorthwyo wrth drin materion 
ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
 
Adran 3 - Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau Chraffu 
Rwy'n arwain gwaith y Pwyllgor Gwaith ac yn cymryd rhan wrth wneud penderfyniadau ar y 
cyd gan y Pwyllgor Gwaith, gan ymateb i Bwyllgorau Craffu fel sydd angen Mae Aelodau a 
Swyddogion yn aml yn gofyn am gyfarfodydd i drafod materion strategol/Cyngor. Mynychais 
638 cyfarfod yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn cynnwys y Cyngor, Pwyllgor Gwaith, Tîm 
Rheoli Gweithredol/Corfforaethol, Cylch Cymru, Bwrdd Adfer Addysg, Bwrdd Gweithredu 
PIAP, Bwrdd Gwasanaeth Lleol a Chynghorau Tref a Chymuned. Rwyf hefyd wedi cwrdd â 
Gweinidogion i drafod llywodraeth leol, cyllid, addysg a materion gwleidyddol ehangach. 
 
 



Cefais gyfarfodydd gydag Aelodau etholedig, undebau llafur, awdurdodau cyfagos a 
sefydliadau allanol. Fel cadeirydd y Bwrdd Gwasanaeth Lleol, rwy'n gweithio’n agos gyda'n 
partneriaid o Flaenau Gwent, felly rwy'n ymwneud yn llawn â materion sy'n ymwneud â'n 
partneriaid a'r gymuned ehangach. Gwahoddwyd fi i gadeirio Bwrdd Gweithredu PIAP (cynllun 
gweithredu yn dilyn arolwg) er mwyn cynorthwyo wrth hybu targedau perfformiad o fewn 
Addysg. 
Mae'r arweinyddiaeth yn cwrdd yn rheolaidd ar gyfer busnes y Cyngor yn cynnwys cyfarfodydd 
rheoleiddwyr gyda chynrychiolwyr o Swyddfa Archwilio Cymru, swyddogion Llywodraeth 
Cymru, yr Aelod Cynulliad lleol a'r Aelod Seneddol lleol. Cynhaliaf gyfarfodydd rheolaidd 
gyda'r Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Corfforaethol yng nghyswllt asesiad corfforaethol, 
adroddiad gwella blynyddol a'r materion cyffredinol ehangach sy'n codi. Gofynnwyd i fi hefyd 
fynychu cyfarfodydd gyda chynghorwyr Llywodraeth Cymru a ddarparwyd gan y Gweinidog 
Llywodraeth Leol. Rwyf hefyd yn cwrdd gyda'r Tîm Rheoli Corfforaethol i gael diweddariadau 
rheolaidd ar gynnydd. 
Rwy'n cynnal cyfarfodydd briffio rheolaidd gyda swyddogion yng nghyswllt fy mhortffolio i 
sicrhau fod gennyf wybodaeth lawn ar bob mater, rwyf hefyd yn cwrdd gyda swyddogion ar 
faterion addysg, llywodraethiant ac ariannol ar faterion allweddol. Rwy'n cael dialog rheolaidd 
gydag aelodau Pwyllgorau Craffu er mwyn trafod materion yn gysylltiedig â fy mhortffolio a 
materion eraill. Rwy'n mynychu'r Cyd Bwyllgor Craffu fel sy'n addas pan ystyrir materion 
ariannol a pherfformiad. 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Bûm mewn cysylltiad â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i sicrhau sesiynau mentora ar 
gyfer y Pwyllgor Gwaith a hefyd ofyn am gyfarfodydd gydag unigolion allweddol yng nghyswllt 
craffu i hybu'r maes hwn. Gwnes drefniadau i ymweld â Chyngor Ynys Môn fel rhan o 
drafodaethau ar y gweill yn y Gynghrair dros Newid, mewn ymdrech i gael gwybodaeth ar eu 
taith trawsnewid. Mynychodd swyddog uwch o Ynys Môn ein cyfarfod Cynghrair dros Newid i 
roi adborth o'r ymweliad yma a gwybodaeth i'r grŵp ehangach ar eu cynnydd hyd yma. Bûm 
hefyd ar ymweliad â Chyngor Dinas Coventry i gael adborth ar eu gwaith a allai fod yn 
ddefnyddiol i ni ym Mlaenau Gwent. 
Mae sesiynau mentora yn parhau gyda Ian Bottrill a John Schlutz. Rhoddir cefnogaeth a cheir 
cefnogaeth gan gynghorwyr Llywodraeth Cymru ac aelodau'r Bwrdd Adfer Addysg yng 
nghyswllt llywodraethiant a materion addysgol. Rwyf hefyd yn gofyn am sesiynau pellach ar 
gyfer Aelodau Pwyllgorau Craffu ac Aelodau'r Pwyllgor Gwaith. 
  
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Oherwydd yr anawsterau ariannol difrifol a gafodd y Cyngor ar hyd 2013, sefydlais a 
chadeiriais Is-Grŵp Cyllideb misol gyda'r uwch swyddogion ac aelodau perthnasol i fonitro 
cyllidebau ac ystyried arbedion sydd eu hangen. Mae'r sesiynau hyn wedi arwain at i'r Cyngor 
symud o sefyllfa o ddiffyg difrifol i un ffafriol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Rwyf hefyd yn 
gweithio gyda swyddogion i sefydlu'r dulliau angenrheidiol i fynd i'r afael â materion  amgylch 
monitro perfformiad o fewn yr Awdurdod. 
Rwy'n parhau i ymdrechu i symud yr awdurdod ymlaen ac ymateb i gyfres o arolygiadau gwael 
ac yn ymwneud â gweithredu'r 'Gynghrair dros Newid', a ddaw'n gyfrwng ar gyfer gwybodaeth 
ar gyfer agenda newid y Cyngor. Y syniad tu ôl i hyn yw hybu gwelliannau fydd yn arwain at 
well cyflenwi gwasanaethau. Bydd y tîm yma'n cefnogi a datblygu camau gweithgaredd yn y 
dyfodol, gan sicrhau fod rhanddeiliaid allweddol yn cyfrannu at ac yn datblygu cynlluniau 
newydd tuag at gynhyrchu awdurdod lleol newydd modern a gaiff ei gyrru gan berfformiad sy'n 
wirioneddol gyflawni ar gyfer pobl Blaenau Gwent. 

Llofnod Cynghorydd: S. Thomas 
Dyddiad:                     20 Mehefin 2014 



 


