
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 2015. 
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:  Malcolm Benjamin Dally   Plaid: Llafur 
Ward: Ward Nantyglo   
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
 
Roedd fy rolau a chyfrifoldebau Cyngor yn ystod 2014-2015 yn sylweddol ac 
yn mynd â llawer o amser. Bûm yn aelod o'r Pwyllgorau Craffu dilynol:- 
Trosolwg Corfforaethol, Addysg a Sgiliau yn ogystal â chadeirio Pwyllgor 
Craffu'r Amgylchedd, Economi a Seilwaith. Roeddwn hefyd yn aelod o'r 
Pwyllgorau Trwyddedu Cyffredinol/Trwyddedu Statudol ac Archwilio, y 
Pwyllgor Apwyntiadau/ Swyddogion JNC / Pwyllgor Gwaith Rheoli Gwastraff 
a'r Amgylchedd - Anifeiliaid Crwydro / Pwyllgor Gwaith Rheoli Gwastraff a'r 
Amgylchedd (Tîm Gwyrdd), yn ogystal â Hyrwyddwr Aelodau dros Graffu. 
Yng nghyswllt fy nghynrychiolaeth ar gyrff allanol, cefais fy mhenodi i weini ar 
y dilynol: Comisiwn Trefol Cymdeithas Llywodraeth Leol, Cyd Bwyllgor 
Amlosgfa Gwent Fwyaf, Asiantaeth Cefnffyrdd, Consortiwm Trafnidiaeth 
Gyhoeddus Awdurdodau Anfetropolitaidd, Grŵp Amgylchedd y De Ddwyrain 
yn ogystal â chynrychiolydd Awdurdodau Addysg Lleol ar Gorff Llywodraethu 
Ysgol Gynradd Coed y Garn, heb anghofio rhoi sylw i faterion a dynnodd 
etholwyr i fy sylw 
 
Presenoldeb mewn cyfarfodydd - 75 
Presenoldeb mewn Hyfforddiant/Sesiynau Gwybodaeth - 16 
 

* Ffigurau gan y Cynghorydd                                           ^Ffigurau gan CBSBG     

   
Adran 2:  Gweithgaredd Etholaeth 
 
Nid wyf mwyach yn cynrychioli'r cyngor ar Awdurdod Heddlu Gwent (bellach 
Panel Troseddu Heddlu Gwent) nag Awdurdod Tân De Cymru. Ni chaiff 
cyfarfodydd PACT eu cynnal erbyn hyn ond yn eu lle cynhelir cyfarfodydd 



gydag aelodau'r ward a'r Arolygydd heddlu lleol. 
 
Fodd bynnag rwy'n mynychu llawer o ddigwyddiadau a drefnwyd gan Gyngor 
Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Tref Nantyglo a Blaenau, clybiau 
chwaraeon, arddangosfeydd celf/crefft, Sul Cofio'r Lleng Brydeinig, 
cyfarfodydd llywodraethwyr Ysgol Gynradd Coed y Garn, dramâu Nadolig yr 
ysgol a digwyddiadau eraill a gynhelir yn yr ysgol a gynhelir yn ystod y 
flwyddyn academaidd. 
 
Rwyf hefyd yn cefnogi mudiadau lleol sy'n cynnal gweithgareddau arbennig - 
apeliadau ar gyfer elusennau, cyngherddau yn ogystal â gwasanaethau 
crefyddol heb anghofio am fynychu'r Clwb Cinio a gynhelir yn Eglwys Sant 
Pedr, Blaenau ar amser cinio y rhan fwyaf o ddyddiau Mercher. 
 
 

 
Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau Craffu 
 
 Pwyllgor Gwaith - Hyd yma ni chefais y fraint o wasanaethu ar Bwyllgor 
Gwaith Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent. 
 
Gweithgareddau Craffu - Bûm yn aelod o dri Phwyllgor Craffu yn ystod 2014-
2015: 
1. Pwyllgor Craffu Trosolwg Corfforaethol 
2. Pwyllgor Craffu Addysg a Sgiliau 
3. Cadeirio Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd, Economi a Seilwaith. 
 
Amgaeaf restri o fy nghofnod presenoldeb yng nghyfarfodydd y Pwyllgorau 
Craffu yn ogystal â rhestr o Sesiynau Hyfforddiant/Sesiynau Gwybodaeth yn 
gysylltiedig â gwaith y Pwyllgorau Craffu hynny. 
 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
 
Rwy'n ystyried sesiynau hyfforddiant a datblygu yn elfen bwysig wrth baratoi 
ar gyfer fy rôl fel Cynghorydd, a etholwyd i sefydliad busnes sy'n trin 
miliynnau o bunnau. Mae'n fy mharatoi ar gyfer y neiwdiadau/heriau sydd 
wedi digwydd neu fydd yn digwydd o fewn y sefydliad yn ogystal â rhoi 
cyfleoedd i gynghorwyr gynyddu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o 
wasanaethau llywodraeth leol a darpariaeth y gwasanaethau hynny. I mi, mae 
hyfforddiant a datblygu yn hanfodol oherwydd ein bod yn byw mewn 
cymdeithas sy'n newid ac yn dod yn fwy heriol. 
 



Fel canlyniad, mae angen i mi addasu i newidiadau sy'n digwydd sydd tu hwnt 
i fy rheolaeth ond i herio'n gadarn lle bynnag y gallaf heb fod yn 
wrthdrawiadol, i gydnabod ac ymateb yn gadarnhaol i'r angen am newid 
gydag adnoddau cyfyngedig. 
 
Ar hyd y broses o werthuso blaenoriaethau, asesu ymgeiswyr am 
apwyntiadau lefel uchaf, ystyried cwynion/problemau a ddygir i fy sylw, 
addasu i newidiadau mewn deddfwriaeth a chyllid sydd ag effaith ar y 
sefydliad a darpariaeth ei wasanaethau. I gloi, mae hyfforddiant yn fy 
ngalluogi i ffurfio barn, craffu a herio'n adeiladol, deall data, bod â throsolwg 
effeithiol o berfformiad yn ogystal â chael gwell dealltwriaeth o 
gyllid/setliadau/effaith ar y gyllideb a'r effaith 'taro ymlaen' ar ddeiliaid 
portffolio. 
 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
  
Cynlluniau - Gan chwarae rôl 'Cyfaill Beirniadol', rwy'n ceisio darllen 
adroddiadau allanol yn ogystal ag adroddiadau swyddogion yn cyfeirio at 
fusnes y Cyngor. Rwy'n ceisio bod yn fentrus mewn syniadau a dangos 
parodrwydd i gymryd rhan wrth holi swyddogion mewn cysylltiad â'u 
hadroddiadau ysgrifenedig neu faterion sy'n effeithio ar drefniadaeth y cyngor. 
Rwy'n ceisio cadw'n gydwastad gyda newidiadau a datblygiadau newydd a 
achosir gan y llywodraeth, datblygiadau sy'n effeithio ar ddarpariaeth 
gwasanaeth yn dilyn arolygiadau Estyn ac argymhellion Swyddfa Archwilio 
Cymru. Ni ddylid ychwaith anghofio am bwysau cost na disgwyliadau'r 
llywodraeth i awdurdodau lleol wneud mwy gyda llai. Mae hyn yn creu 
hinsawdd ar gyfer gwneud pethau'n wahanol. Yn y broses, lle bynnag yn 
bosibl y nod yw gwella gwasanaeth. 
 
Gweithgareddau arbennig - Rwy'n mynychu ac yn cymryd rhan weithgar 
mewn sesiynau gweithdy  a thrafodaethau cwestiwn ac ateb. Rwy'n gwneud 
ymdrech i fynychu llawer o weithgareddau arbennig a gynhelir gan 
sefydliadau allanol yn Nantyglo a Blaenau. 
 
Problemau/Cwynion - Gwrandewir ar bob mater/cwyn a ddygir i fy sylw. Mae 
natur/sylwedd y mater yn dibynnu os oes angen gweithredu pellach. Yn 
amlach na pheidio caiff problemau/cwynion eu datrys cyn gynted ag sy'n 
bosibl. 
 
Llofnod Cynghorydd:  M. B. Dally 
 
Dyddiad: 27/5/15 



 
 


