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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 
2018. 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, fodd bynnag, dylid cadw'r 
adroddiad i'r fformat uchafswm 2 dudalen hyn. 

 

Y Cynghorydd: Keith Hayden 
                                                     Plaid: LLAFUR 

Ward: 
 

Adran 1 – Rolau a Chyfrifoldebau 

Aelod o'r Cyngor ar y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol, Trosolwg 
Corfforaethol a Gwasanaethau Democrataidd. 
 
Fi yw'r priod gynrychiolydd ar Gyngor Blaenau Gwent ar gyfer Ward 
Georgetown ar ran y trigolion. 
 
Rwy'n symud ymlaen materion a godwyd gan y preswylwyr y mae ganddynt 
bryderon yn eu cylch neu mae angen gwybodaeth arnynt sy'n ymwneud â'r 
Cyngor. 
 
Rwy'n cymryd rhan yn y penderfyniadau a wneir ar agenda'r Cynghorau sy'n 
ymwneud â'r Pwyllgorau uchod. 
 
Rwyf hefyd yn pleidleisio ar benderfyniadau a wneir gan y Cyngor. 
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* Darparwyd y ffigurau gan y Cynghorydd                            ^Darparwyd y ffigurau gan Gyngor  
                                                                                                     Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent       

Adran 2:  Gweithgarwch Etholaeth 

 
Rwyf wedi helpu preswylwyr i ddelio ag ymholiadau, pryderon a phroblemau 
sy’n ymwneud â gwasanaethau a redir gan y Cyngor. 
 
Rwyf hefyd yn gyfryngwr ar ran y trigolion gyda darparwyr gwasanaeth 
trydydd parti e.e. Gwasanaethau Iechyd, Western Power, Cymdeithas Tai 
Calon, Tai Unedig Cymru, ayyb. 
 
Rwyf hefyd yn ymwneud â chwrdd â'r Heddlu a'r gwasanaeth tân yma ym 
Mlaenau Gwent. 
 
Rwyf wedi gorfod delio yn fy rôl fel Cynghorydd Ward yn helpu a chefnogi 
problemau a phryderon trigolion. Rwyf wedi rhestru rhai yn unig o'r materion 
hyn: 
 
Dyledion a thaliadau'r Dreth Gyngor, atgyweirio ffyrdd, torri coed, trefnu 
casglu tipio anghyfreithlon, materion cyflymder traffig ar y ffyrdd, cyngor 
gwasanaethau cymdeithasol, problemau llygod, taliadau budd-daliadau, 
system draenio newydd, gwaith cynnal a chadw gaeafol, torri glaswellt, arian 
grant, a llawer mwy o faterion nad ydynt yn ymwneud â'r Cyngor. 
 
Rwyf wedi ymdrin â darparwyr gwasanaeth allanol sy'n cynnwys: Heddlu 
Gwent, Western Power, darparwyr Tai Cymdeithasol, Cymdeithas Tai Calon, 
B.T. Open world, Gwasanaeth Tân Gwent ayyb. 
 
Rwyf wedi adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol i'r heddlu ac wedi dilyn 
hyn gyda Thîm Diogelwch Cymunedol y Cynghorau. 
 
Rwyf wedi ymdrin â threfniadau i drigolion gael mynediad at atgyfeiriadau a 
gwasanaethau'r Gwasanaethau Cymdeithasol. Rwyf hefyd wedi ymgymryd â 
delio â Landlordiaid Preifat cofrestredig ar ran y trigolion. 
 
Yn ogystal, rwy'n cerdded o gwmpas y Ward yn mynd i'r afael â tipio 
anghyfreithlon, sy'n anffodus yn digwydd yn rhy aml ac sy'n cael effaith 
andwyol ar yr amgylchedd. 
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Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

 
Rwyf wedi cymryd rhan mewn Pwyllgorau Craffu'r Cyngor, gan ofyn 
cwestiynau yn ymwneud â Gwasanaethau Cymdeithasol a materion 
corfforaethol o fewn y Cyngor. 
 
Rwyf wedi mynychu 54 Pwyllgor a briffio Aelodau ynghyd ag is-bwyllgorau a 
Chyfarfodydd llawn y Cyngor yn 2017/18. 
 
Rwyf wedi ymgymryd â rôl ar Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar leihau Absenoldeb 
a salwch o fewn adrannau'r Cyngor. 
 
 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygiad 

 
Rwyf wedi ymgymryd â llawer o sesiynau hyfforddi sydd yn angenrheidiol ar 
gyfer fy rôl fel cynghorydd. 
 
Rwyf wedi mynychu hyfforddiant ar y Rhaglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth 
Leol. 
 
Rwyf wedi ennill Tystysgrif Rhaglen Academi Arweinyddiaeth Llywodraeth 
Leol. 
 
 

Adran 5: Mentrau, Gweithgareddau Arbennig a Materion  

 
Rwy'n gynrychiolydd ar Eglwys St. George PCC ac ar Gynhadledd Eglwysi 
Esgobaeth Trefynwy. 
 
Rwy'n aelod o Moose International, Tredegar No. 1 Lodge. 
 
Rwy'n cynghori a chefnogi busnesau lleol, clybiau cymdeithasol a sefydliadau 
i gael arian grant e.e. Canolfan Gymunedol Georgetown, Orpheus Tredegar, 
Eglwysi a chapeli lleol, ynghyd â chlybiau chwaraeon ... 
 
 

Llofnod y Cynghorydd: 

Keith Hayden 

Dyddiad: 5ed Mehefin 2018 
 


