
 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL BLAENAU GWENT 
ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYNGHORWYR 

 
 
Dyma'r adroddiad gan y Cynghorydd a enwir isod ynglŷn â'u 
gweithgareddau allweddol dros y flwyddyn a ddaeth i ben ar 30 Ebrill 
2019. Fe'i darperir er gwybodaeth ar gyfer pob etholwr ac nid at unrhyw 
ddiben arall. 
 
Cyfarwyddiadau cwblhau: Mae cynghorwyr yn rhydd i gynnwys cymaint neu gyn 
lleied o wybodaeth ag y dymunant ym mhob adran, ond mae'r adroddiad i'w gadw i’r 
fformat uchafswm 2 dudalen hyn. 
 
 

Y Cynghorydd: Thomas G Smith (Tommy Smith) 
Plaid: Llafur 
Ward: Sirhowy  
 

Adran 1 – Rolau a Chyfrifoldebau 
 
 

Cynghorydd Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ar gyfer Ward Sirhowy. 
 
Rwy'n Aelod o'r Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol, y Pwyllgor 
Craffu Addysg a Dysgu, yr Is-bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol a’r Pwyllgor 
Trwyddedu Statudol. Rwyf hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Penodiadau 
(Swyddogion JNC). 
 
Yn ogystal â’m cyfrifoldebau fel aelod craffu, rwy'n mynychu cyfarfodydd llawn 
y cyngor ac yn cymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau ar agenda'r 
cyngor.  Rwy'n craffu ar adroddiadau ac yn codi pryderon ac yn coladu 
gwybodaeth ar ran fy etholwyr. 
 
Rwyf hefyd yn pleidleisio ar benderfyniadau a wnaed gan y cyngor llawn. 
 

* Ffigurau wedi’u darparu gan y Cynghorydd                       ^Ffigurau wedi’u darparu gan CBSBG      

Adran 2: Gweithgarwch Etholaeth 
 

Rwy'n siarad â thrigolion yn ddyddiol ac yn delio ag unrhyw bryderon. Gallai'r 
rhain fod mewn perthynas â nifer o wahanol wasanaethau, dros y flwyddyn 
ddiwethaf rwyf wedi delio ag ymholiadau ar gyfer BGCBC - a llawer o 
sefydliadau trydydd parti eraill fel TTC – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan - Cartrefi Cymunedol Tai Calon - Western Power - Dŵr Cymru Welsh 
Water - Melin Homes - United Welsh – ynghyd â rhai eraill. 
 



Rwy'n mynychu cyfarfodydd rheolaidd gyda Heddlu Gwent ac yn cyfarfod â 
nhw'n fisol - rwy'n gweithio'n agos gyda diogelwch cymunedol i ddelio ag 
unrhyw broblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol gyda'r ward. 
 
Rwy'n gweithio'n agos gyda'm cydweithwyr eraill yn y cyngor ac aelodau 
etholedig eraill i ddatrys materion yn effeithiol. 
 
Rwyf wedi bod yn rhan o drafodaethau gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr mewn perthynas â'r Ganolfan Iechyd a Llesiant newydd a 
gynlluniwyd ar gyfer Tredegar (2021). Trwy weithio gydag eraill roeddwn yn 
allweddol i sicrhau cyllid ar gyfer rhwystrau i gerddwyr ar gylchfan Nantybwch 
A465. 
 
Trwy weithio gydag aelodau etholedig eraill sy’n gydweithwyr y cyngor ac 
asiantaethau partner eraill, gwnaethom sicrhau cyllid ar gyfer gwelliannau 
amgylcheddol i ystâd Ystrad Deri ar gyfer lleihau ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. 
 

 

Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

 
Rwyf wedi cymryd rhan mewn cyfarfodydd pwyllgorau craffu, gan ofyn 
cwestiynau mewn perthynas â gwasanaethau cymdeithasol ac addysg. Rwyf 
hefyd wedi cymryd rhan mewn cyfarfodydd cyngor llawn ac wedi gofyn 
cwestiynau ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys cwestiynau ar y broses o 
bennu'r gyllideb. 
 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygiad 
 

Rwy'n mynychu pob hyfforddiant gorfodol, a hyfforddiant datblygu Aelodau fel 
y bo'n briodol pan fyddant ar gael i mi ar gyfer fy natblygiad personol fel aelod 
etholedig - rwyf hefyd yn mynychu sesiynau briffio ar ystod o bynciau. 
 
Rwy'n mynychu hyfforddiant arall y tu allan i'm rôl fel aelod etholedig yn 
bennaf gydag EAS i'm cefnogi yn fy rôl fel llywodraethwr ysgol. 
 

Adran 5: Mentrau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
 



Rwy’n Arweinydd Cyngor Tref Tredegar. 
 
Rwy’n Gadeirydd y Llywodraethwyr yn Ysgol Gynradd Glanhowy. 
 
Rwy'n llywodraethwr ysgol ar gyfer Ysgol Gatholig San Joseff. 
 
Rwy'n aelod o Moose International, Lodge Rhif 1 Tredegar.  
 
Rwy'n aelod o gymdeithas gefeillio Tredegar. 
 
Rwy'n aelod o Ganolfan Gymunedol Sirhowy. 

Llofnod y Cynghorydd:  T Smith 

 
Dyddiad: 4ydd Mehefin 2019 

 


