
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 2013. 
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: Steve Thomas 

                                                     Plaid: Llafur  
Ward: Ward Canol a Gorllewin Tredegar 
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
 
Rwy'n gweithio gyda'r Arweinydd ac yn dirprwyo drosto yn ei absenoldeb. 
Rwy'n dod â gwahanol sgiliau a diddordebau i'r Pwyllgor Gwaith. Rwy'n 
paratoi polisïau manwl i ategu'r weledigaeth strategol ac ar gael i bob Aelod 
am gyngor ac arweiniad. Mae fy mhortffolio yn cynnwys dirprwyo, Rôl Rheolwr 
Busnes y Pwyllgor Gwaith, Bwrdd Gwasanaeth Lleol, Aelod Arweiniol Asesu 
Corfforaethol, Diwylliant, Defodau ac Arfer y Cyngor, Trawsnewid Busnes, 
Trawsnewid Gweithle (yn cynnwys rhesymoli adeiladau a gweithio ystwyth), 
Cydweithredu Adolygiad Simpson, Panel Cyflogau a Strategaeth Rheoli 
Asedau. 
 
Rwy'n gweithio ar newid diwylliant o fewn yr Awdurdod ac yn cwrdd yn 
rheolaidd gydag Aelodau sy'n gofyn am gyngor yng nghyswllt eu portffolio ar y 
Pwyllgor Gwaith neu ar fater Craffu. 
 

* Ffigurau a gyflenwyd gan y Cynghorydd                                     ^Ffigurau a gyflenwyd gan CBSBG   

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 
 
Rwy'n cynrychioli ward Canol a Gorllewin Tredegar sy'n cynnwys cymunedau 
Ashvale, Gwent Way, canol y dref, Pyllau Bedwellte a Chefn Golau. Trefnais i 
etholwyr ymweld â fi yn fy swyddfa er mwyn trafod materion gyda'r 
aelodau/swyddogion perthnasol a threfnu ymweliadau safle lle'r oedd angen. 
Rwyf wedi cysylltu a chynnal cyfarfodydd gyda Tai Calon ar nifer fawr o 
broblemau tai ar ran fy etholwyr ac mewn rhai achosion y gymuned yn 
ehangach. Os yw fy etholwyr yn codi unrhyw broblemau,gwnaf fy ngorau i 
ddatrys y mater. Dros y flwyddyn ddiwethaf ysgrifennais nifer fawr o aelodau a 
negeseuon e-bost yng nghyswllt materion ward. 



Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

Rwy'n arwain gwaith y Pwyllgor Gwaith ac yn cymryd rhan pan mae'r Pwyllgor 
Gwaith yn gwneud penderfyniadau ac ymateb i'r Pwyllgorau Craffu fel sy'n 
addas. Mae aelodau a swyddogion yn aml yn gofyn am gyfarfodydd gyda'r 
arweinyddiaeth er mwyn trafod materion strategol a busnes y Cyngor. Rwy'n 
mynychu cyfarfodydd bob bythefnos gyda'r Comisiynydd Addysg ac aelodau'r 
Pwyllgor Gwaith/CMT. Dros y flwyddyn ddiwethaf mynychais tua 600 o 
gyfarfodydd yn cynnwys cyfarfodydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, 
Cylch Cymru, Bwrdd Rheolaeth Strategol Addysg, Byrddau Gwasanaeth 
Lleol. Rwyf hefyd wedi cwrdd gyda Gweinidogion i drafod materion 
Llywodraeth Leol, Adfywio, Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg. 
 
Cefais gyfarfodydd gydag Aelodau etholedig, undebau llafur, prif weithredwyr 
ac uwch swyddogion awdurdodau cyfagos, sefydliadau allanol, cyfarfodydd 
gyda Chyngor Merthyr Tudful. Rwyf wedi cwrdd gyda'r Awdurdod Tân ac 
Achub a chynrychiolwyr Awdurdod Iechyd Aneurin Bevan a Chomisiynydd yr 
Heddlu er mwyn cael gwybodaeth lawn am faterion gyda'n partneriaid. Rwyf 
hefyd yn cadeirio'r Bwrdd Gwasanaeth Lleol ac yn gweithio’n agos gyda'n 
partneriaid ym Mlaenau Gwent a'r ardal ehangach. 
 
Mae'r arweinyddiaeth hefyd yn cwrdd yn rheolaidd ar gyfer busnes y Cyngor 
yn cynnwys cyfarfodydd rheoleiddwyr gyda chynrychiolwyr o Swyddfa 
Archwilio Cymru ac Arolygwyr a swyddogion Llywodraeth Cymru yng 
nghyswllt Addysg. Trefnais gyfarfodydd 'heb agenda' i'r Pwyllgor Gwaith/CMT 
i gael trafodaethau anffurfiol ar faterion y cyngor. Rwy'n cwrdd yn rheolaidd 
gyda'r Prif Weithredydd Cyfarwyddwyr Corfforaethol yng nghyswllt asesiad 
corfforaethol, materion rheoleiddiol a busnes cyffredinol y cyngor. 
 
Rwy'n cael dialog cyson gydag aelodau allweddol y Pwyllgorau Craffu er 
mwyn trafod mater yng nghyswllt fy mhortffolio ac unrhyw fater arall. 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Mynychais sesiwn fentora Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar gyfer 
aelodau Pwyllgor Gwaith gyda Daniel Hurford a'r CMT gyda Ian Botrill a John 
Schulz. Rwyf hefyd yn mynychu'r sesiynau hyn ac yn cael sesiynau unigol 
gyda hwy a'r Arweinydd ac weithiau'r Prif Weithredwr. Mynychais tua 15 o 
sesiynau newid i gyd a threfnir sesiynau pellach yn y dyfodol i drafod Craffu 
a'r Adolygiad Cymheiriaid. Rwyf wrthi'n edrych am sesiynau i gael eu 
hymestyn i aelodau Pwyllgorau Craffu a sesiynau pellach ar gyfer Aelodau'r 
Pwyllgor Gwaith. 
 
 



Rwyf wedi gwneud cais am ac wedi mynychu gwahanol gyfarfodydd 
gwybodaeth i Aelodau pan wyf yn rhydd o ymrwymiadau eraill. 
 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Rwy'n cynnal cyfarfodydd bob bythefnos gyda deiliaid cyllideb, Aelod Cyllid y 
Pwyllgor Gwaith a'r Prif Swyddog Cyllid i fonitro cyllidebau a pum ystyriaeth i'r 
cynilion cyllideb parhaus i'w gwneud gan y Cyngor. Rwyf wrthi'n sefydlu 
prosesau eraill yng nghyswllt llywodraethiant er mwyn mynd i'r afael â'r 
materion yn ymwneud â monitro perfformiad ar draws yr awdurdod. 
 
Yn ystod y gwaith o fewn sesiynau 'heb agenda' y Pwyllgor Gwaith/CMT, er 
mwyn parhau i symud yr awdurdod ymlaen ac ymateb i gyfres o arolygiadau 
gwael, teimlem y byddai angen i ni wella a chyflymu'r broses 'newid' o fewn yr 
awdurdod. Mewn ymateb i hyn bûm yn amlwg wrth weithredu'r 'Gynghrair 
dros Newid' a ddaw'n gyfrwng ar gyfer cael gwybodaeth ar gyfer strategaeth a 
gweledigaeth y Cyngor. Y syniad tu ôl i hyn yw hybu gwelliannau fydd yn 
arwain at well cyflenwi gwasanaeth. Bydd y tîm yma'n cefnogi a datblygu 
cyfnodau gweithgaredd yn y dyfodol, gan sicrhau y caiff pob rhanddeiliad 
allweddol eu diweddaru'n rheolaidd ar ei waith a'i allbynnau. 
 
Rwyf wedi gwneud trefniadau am gyfarfodydd pellach i'w trefnu gyda Ian 
Bottril ac unigolion allweddol i drafod Craffu a chwrdd gydag arweinwyr 
awdurdod yn Lloegr sydd wedi cyflwyno newidiadau a allai fod yn fanteisiol i 
Flaenau Gwent. 
 
Llofnod y Cynghorydd: Steve Thomas 
Dyddiad: 25 Hydref 2013 
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