
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:  KEITH HAYDEN    Plaid: LLAFUR 
 
Ward: GEORGETOWN   
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
Aelod Gweithredol Priffyrdd a Chludiant 
 
Cyfrifol am: 
Gweithio gyda Gwasanaethau Technegol a Swyddogion Priffyrdd/Arolygwyr Priffyrdd 
 
Cynllunio gosod wynebau newydd ac adeiladu priffyrdd. 
 
Gwneud gwaith a gynlluniwyd i briffyrdd a gwaith cynnal a chadw ymatebol e.e. trwsio 
tyllau yn y ffordd. 
 
Goleuadau stryd. 
 
Gweithio mewn cysylltiad gyda Swyddogion Gwasanaethau Technegol a Carillion 
Construction ar ffordd newydd A465 Blaenau'r Cymoedd. 
 
Cadeirio cyfarfodydd y Cyngor ar briffyrdd, seilwaith ac effaith yr amgylchedd ar gynllunio 
ac adeiladu priffyrdd. 
 
Patrolau croesi ysgolion. 
 
Gweithio ar osod cyllidebau a phwysau cost oherwydd mesurau llymder y Llywodraeth. 
 
Sut i ymateb i ddisgwyliadau'r cyhoedd ar waith priffyrdd/goleuadau stryd mewn cysylltiad 
gyda chyllideb is bob blwyddyn i redeg y gwasanaeth. 
 

* Ffigurau gan y Cynghorydd                                           ^Ffigurau gan CBSBG     
   

Adran 2:  Gweithgaredd Etholaeth 
 
Fel aelod o'r Pwyllgor Gwaith ac fel Cynghorydd Bwrdeisdref rwyf yn ymwneud â llawer o 
geisiadau gan breswylwyr a thenantiaid yn fy ward fy hunan o Georgetown a hefyd o bob 
rhan o Blaenau Gwent. 
 



Rwy'n helpu pobl gyda materion yn ymwneud â phriffyrdd, goleuadau stryd, ceisiadau 
gwasanaethau cymdeithasol ac ati, problemau gyda budd-daliadau'r Cyngor, rhestri aros 
am dai, atgyweiriadau tai gyda Cartrefi Cymunedol Tai Calon, materion cynnal a chadw 
coed, ceisiadau cynllunio, baw cŵn a sbwriel, casglu gwastraff/ailgylchu, tipio sbwriel yn 
anghyfreithlon, patrolau croesi ysgolion a llawer mwy o wasanaethau'r Cyngor. 
 
Rwyf wedi cynnal cymorthfeydd ar y cyd gydag Alun Davies AC a'r Heddlu yn Nhredegar 
ar faterion sy'n effeithio ar breswylwyr yn Nhredegar. 
 
Rwy'n trefnu ymweld â phreswylwyr yn eu cartrefi ar amser cyfleus iddynt hwy os gallaf 
drin a datrys unrhyw faterion sy'n effeithio'n uniongyrchol arnyn nhw. 
 
Ymgyrchu dros Nick Smith, ymgeisydd Llafur, yn ystod yr Etholiad Cyffredinol. 
 
Gweithio gyda swyddogion yr Amgylchedd i adfywio Parc Southend, fydd yn cynnwys ardal 
chwarae newydd i blant a hefyd ailgodi'r llwybrau ac ardal eistedd newydd. Bydd y gwaith 
yn dechrau haf 2015. 
 
Haf 2015 
 
Rwyf hefyd yn gweithio gyda Swyddog Gwasanaethau Technegol y Cyngor a Davies 
Construction sy'n codi cartrefi newydd yng Ngerddi Bedwellte, Tredegar,i ailadeiladu'r 
gylchfan ffordd yn Peacehaben, Tredegar. 
 
Bydd y gwaith yn ail-alinio’r gylchfan i safle mwy canolog fydd yn cynnwys arwyddion 
newydd ac felly ei gwneud yn fwy diogel ar gyfer cerbydau a cherddwyr sy'n defnyddio'r 
rhan yma o'r briffordd. 
 

 
Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau Craffu 
Rwyf ar y Pwyllgor Gwaith, corff gwneud polisi a phenderfyniadau'r Cyngor. Mae'r Pwyllgor 
Gwaith yn gyfrifol am ffurfio penderfyniadau broses gosod y gyllideb a gweithredu ar y cyd 
ar ddarparu gwasanaethau. 
 
Rwy'n cyflwyno adroddiadau corfforaethol ar fy mhortffolio ac yn cynghori aelodau eraill o'r 
Pwyllgor Gwaith ar argymhellion ar ddarparu gwasanaethau a phwysau ar y gyllideb. 
 
Cysylltu gyda chynghorwyr eraill ar bryderon a godwyd gan eu hetholwyr ar faterion yn 
ymwneud â Phriffyrdd a Chludiant. 
 
Mynychu cynadleddau gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Llywodraeth Cymru. 
 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
 
Mynychais gwrs hyfforddiant a datblygu Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru/Llywodraeth 
Cymru "Academi Datblygu Arweinyddiaeth" yn Abertawe a orffennais ym Mawrth 2015. 
 
Mynychais lawer o seminarau a sesiynau gwybodaeth a gynhaliodd y Cyngor gyda help 
cyrff allanol. 



 
Rwyf wedi dilyn hyfforddiant pellach ar y broses gosod cyllideb, trwyddedu, datblygu'r 
cynlluniau datblygu lleol ac ati. 
 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
 
Rwyf wedi gweithio ar ddatblygu ffyrdd newydd o weithio o fewn adrannau'r Cyngor a 
chyflwyno syniadau ar ddulliau darparu gwasanaeth yn y dyfodol. 
 
Edrych ar ffurfio partneriaeth canol tref Tredegar yn edrych ar adfer adeiladau hanesyddol 
canol y dref o amgylch ardal y Cylch. Mae hyn yn gweithio gyda phartneriaid eraill wrth 
gyflwyno prosiectau ailddatblygu gyda £3 miliwn o arian y Loteri/Ewropeaidd. 
 
Gweithio i adfer gwelliannau i'r amgylchedd yn Nhredegar. 
 
Cefnogi Cyngor Tref Tredegar i drosglwyddo asedau cymunedau i ailagor y toiledau 
cyhoeddus yn y dref. 
 
Drwy gynghorwyr Tredegar, cefnogi'r "gronfa treth dimau" drwy roi grantiau ariannol i 
sefydliadau, clybiau, cymdeithasau ac eglwysi, fel y gallant redeg er budd preswylwyr 
Tredegar. 
 
Cefnogi'r uchod mewn ceisiadau eraill am gyllid grant. 
 
Gweithio gyda'r Adran Gwasanaethau Technegol a Network Rail i sicrhau dolen a gorsaf 
reilffordd newydd yn y Swyddfa Genedlaethol ar safle'r Gweithfeydd yng Nglynebwy. Caiff 
y gwaith ei orffen ar y system dolen reilffordd erbyn diwedd 2016. Bydd hyn yn galluogi 
amserlen trenau i redeg bob hanner awr neu'n amlach os oes angen. Y prosiect nesaf fydd 
sicrhau dolen reilffordd gydag Abertyleri ac rwy'n gweithio gydag Alun Davies a Nick Smith 
AS i sicrhau hyn. Gobeithio mai dyma'r cam nesaf mewn sicrhau cysylltiadau trafnidiaeth 
da ar gyfer Blaenau Gwent. 
 
Llofnod Cynghorydd:  Keith Hayden 
 
Dyddiad: 14 Mai 2015 

 
 


