
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: Peter  Baldwin 

                                                     Plaid: Llafur 
Ward: Nantyglo 
 
Adran 1 – Rolau a Chyfrifoldebau 
 
Mae trosolwg byr o fy rôl a chyfrifoldebau fel Cynghorydd Bwrdeisdref Sirol yn 
cynnwys:- 
Dau Bwyllgor Craffu: 
 

 Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd, Economi a Seilwaith. 
 

 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol a Byw Egniol. 
 

 Pwyllgor Archwilio - mae'r rôl yma'n dod yn anodd iawn oherwydd y 
cylideb a'r cyfyngiadau a orfodir ar y cyngor gan benderfyniadau allanol 
gan wahanol gyrff, felly gan fy mod yn gynghorydd newydd mae hyn yn 
golygu gorfod gwneud penderfyniadau anodd a allai ac a fydd mewn 
llawer o achosion yn effeithio ar fywydau pobl, ac nid dyna oedd fy 
mwriad. 
 

 Panel Mabwysiadu – (Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwasanaeth 
Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru) 
 

Y rôl yma yw'r cyswllt gyda Chyngor Torfaen a Chyngor Sir Fynwy. Mae'r rôl 
yn un ddwys ac yn mynd â llawer o amser gyda chyfarfodydd bob bythefnos 
ar hyn o bryd, ond mae'n dod â llawer o foddhad swydd. 
 

 Llywodraethwr Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Helyg 
 

 Nifer o grwpiau Gorchwyl a Gorffen 
 



Adran 2:  Gweithgaredd Etholaethol 
 
Fy mhrofiad yw bod gwrando ar gwynion neu broblemau pobl a'u cefnogi drwy 
gymryd camau priodol yn rôl allweddol i gynghorydd. Mae'r gefnogaeth yn 
amrywio o Tai, Gwasanaethau Cymdeithasol, Materion Amgylcheddol, 
Priffyrdd a Chynllunio neu ddim ond llenwi ffurflenni. 
 
Ynghyd â chynghorwyr ward eraill, rwy'n mynychu cyfarfodydd PACT. 
Trefnwyd cyfarfodydd pellach gyda'r heddlu o lefel Arolygydd hyd at PCSO - 
Denise ac Andrew. 
 
Rwyf hefyd yn ardystio ceisiadau am Basportau a Thrwyddedau Gyrru a 
weithiau eirda i gynorthwyo ceisiadau am swyddi. 
 
Rwyf hefyd wedi gwneud nifer o gyfraniadau i helpu cefnogi grwpiau a 
sefydliadau lleol. 
 
Rwyf hefyd yn ceisio mynychu cynifer o ddigwyddiadau lleol ag sydd modd a 
drefnir gan Gyngor Sir Blaenau Gwent, Cyngor Tref Nantyglo a Blaenau, 
Eglwys/Capeli, Clwb Bowls Nantyglo, Ysgol Gymraeg Bro Helyg, Clybiau Celf 
lleol ac mae Sul y Cofio yn ddiwrnod arbennig o'r calendr sy'n dod â llawer o 
grwpiau ac oedrannau ynghyd. 
 
Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau Craffu 
 
Fel aelod o'r Pwyllgor Craffu ar yr Amgylchedd, Economi a Seilwaith, trafod 
materion yn ymwneud â Phriffyrdd a Seilwaith, Gwastraff ac Ailgylchu a 
Diogelwch y Gymuned. 
Fel aelod o Bwyllgor Craffu Byw Egniol Gwasanaethau Cymdeithasol, eto'n 
trafod Gwasanaeth Plant a gofal iechyd cyffredinol. 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
 
Mynychais nifer o sesiynau hyfforddiant perthnasol i gynyddu fy ngwybodaeth 
a dealltwriaeth o faterion llywodraeth leol. Mae'r rhain yn amrywio o 
Gyfansoddiad y Cyngor, Cod Ymddygiad a Diogelu Data. 
 

Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
 
Gyda bygythiad i gau ein Canolfan Hamdden, bûm yn gweithio gyda grŵp 
lleol o'r gymuned i geisio achub un o'r gwasanaethau olaf oedd gennym ar ôl, 
gan anfon llythyrau a mynychu cyfarfodydd a drefnwyd gyda swyddogion o 



gyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent a chyrff trydydd parti eraill. 
Esboniodd swyddogion o Flaenau Gwent y gost uchel o redeg canolfan o'r 
fath felly penderfynodd y Grŵp lleol ddiddymu eu cais i ail-agor y Ganolfan 
Hamdden, oedd yn benderfyniad anodd. 
 
Bûm hefyd â rhan fach wrth geisio cadw'r Orsaf Dân yn y Blaenau ar agor ond 
mae'r awdurdod tân yn dal i bwyso am ei chau. Ar ôl siarad gyda chriw tân 
Blaenau, bydd cau gorsaf tân Blaenau yn bendant yn golygu gwasanaeth llai i 
Nantyglo oherwydd yr ymrwymiadau ar orsafoedd Brynmawr ac Abertyleri. 
Mae angen i Gyngor Blaenau Gwent gadw golwg agos iawn ar hyn gan y 
gellid colli bywydau yn y dyfodol. 
 
Mewn teyrnged addas i ddau ymladdwr tân o'r Blaenau, Stephen Griffin a 
Kevin Lane, a gollodd eu bywydau yn gwasanaethu eu cymuned, siaradodd y 
Cyng Lisa Winnett gyda'r ddau deulu ac awgrymu enwi rhan o'r briffordd 
Blaenau a Nantyglo yn "Griffin Lane" er cof am ein dynion tân; anfonwyd 
llythyr at Gyngor Blaenau Gwent yn awgrymu'r enw yma a'i lofnodi gyda rhai o 
fy nghydgynghorwyr. Ni chafwyd penderfyniad ar hyn hyd yma. 
 
Yn ddiweddar bûm mewn cyfarfod a drefnwyd gan aelodau o Gymdeithas 
Gofal Cymdogaeth y Gogledd yn helpu Neuadd Pensiynwyr Nantyglo lle 
trafodwyd materion a phryderon lleol a chanlyniadau posibl a chyngor 
cyffredinol ar sut i weithredu. 
 
Llofnod y Cynghorydd: Peter J. Baldwin 
 
Dyddiad: 15/10/2014 

 


