
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 
2019. 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, ond mae'r adroddiad i'w gadw i’r 
fformat uchafswm 2 dudalen hyn. 

 
Y Cynghorydd: Keith Hayden                          Plaid: Llafur 
Ward: Georgetown 
 

Adran 1: Rolau a Chyfrifoldebau 

 
Council Member of the Social Services & Democratic Services Scrutiny 
Committees. 
 

I am the respected representative on behalf of the residents on Blaenau 
Gwent County Borough Council for the Georgetown area in Tredegar. 
 

I take up matters and concerns that have been raised by the residents that 
they have with issues relating to Council matters. 
 

I take part in the decision making processes on the Council agenda, 
especially if its relates to the two above committees. 
 

I also vote on decisions taken by the Council. 
 

* Ffigurau a ddarparwyd gan y Cynghorydd                            ^Ffigurau a ddarparwyd gan CBSBG       
Adran 2: Gweithgarwch Etholaeth 

 
Rwyf wedi helpu preswylwyr i ddelio ag ymholiadau, pryderon a phroblemau 
sy'n ymwneud â gwasanaethau sy'n cael eu rhedeg gan y Cyngor. 
 
Rwyf hefyd yn gyfryngwr ar ran y preswylwyr, gyda darparwyr gwasanaethau 
trydydd parti. E.e. Y Gwasanaeth Iechyd, Western Power, Tai Cymunedol Tai 
Calon, Tai Cymunedol Unedig Cymru ac yn y blaen. 
 
Rwyf hefyd yn ymwneud â'r heddlu lleol a'r gwasanaeth tân. 
 
 

Yn fy rôl fel Cynghorydd Ward, rwyf wedi gorfod delio â helpu a chefnogi 



preswylwyr gyda'u problemau a'u pryderon.  Rwyf wedi rhestru rhai o'r 
materion hyn:  
 
Ôl-ddyledion a thaliadau Treth y Cyngor, atgyweirio ffyrdd, torri coed, trefnu 
casglu sbwriel o dipio anghyfreithlon. Materion goryrru traffig ffyrdd a 
phroblemau parcio cerbydau, cyngor ar wasanaethau cymdeithasol, 
problemau llygod mawr, taliadau budd-daliadau, cynnal a chadw yn y gaeaf, 
torri gwair, arian grant, goleuadau stryd a llawer mwy o faterion nad ydynt yn 
ymwneud â'r Cyngor. 
 

Rwyf wedi codi materion gyda Heddlu Gwent, Western Power, darparwyr tai 
cymdeithasol, atgyweiriadau Tai Calon, gwasanaeth tân Gwent ac yn y blaen. 
 
Rwyf wedi adrodd ar ran trigolion i heddlu lleol ynghylch ymddygiad 
gwrthgymdeithasol ac rwyf wedi dilyn hyn gyda Thîm Diogelwch Cymunedol y 
Cyngor. 
 
Rwyf wedi delio â threfniadau i breswylwyr gael gafael ar atgyfeiriadau 
Gwasanaethau Cymdeithasol a delio â threfnu gweithiwr cymdeithasol a 
gofalwyr cymunedol ar gyfer preswylwyr mewn angen. 
 
Rwyf hefyd wedi delio â landlordiaid preifat cofrestredig ar ran y preswylwyr. 
 
Yn ogystal, rwy'n cerdded o gwmpas fy ward ac yn adrodd am ac yn casglu 
eitemau aelwydydd sydd wedi cael eu tipio'n anghyfreithlon sy'n digwydd yn 
anffodus yn rhy aml sy'n difetha'r amgylchedd. 
 

 

Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 
 

Rwyf wedi mynychu ac wedi cymryd rhan weithredol ym Mhwyllgorau Craffu'r 
Cyngor, gan ofyn cwestiynau a chyflwyno syniadau ar sut y dylid cynnal ein 
Gwasanaethau Cyngor. 
 
Yn arbennig o ran y Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 
Rwyf wedi mynychu dros 50 o bwyllgorau briffio Pwyllgorau ac Aelodau 
ynghyd ag is-bwyllgorau a Chyfarfodydd llawn y Cyngor. 
 
Rwyf wedi ymgymryd â swydd ar Gyfarfodydd Grŵp Tasg a Gorffen. 
 
 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygiad 
 



Rwyf wedi ymgymryd â llawer o sesiynau hyfforddiant sy'n angenrheidiol ar 
gyfer fy rôl gyda Chynghorydd. 
 
Rwyf wedi mynychu llawer o hyfforddiant a sesiynau briffio ar raglenni 
deddfwriaethol Llywodraeth Leol. 
 
Rwyf wedi cael Tystysgrif Rhaglen Hyfforddiant Academi Arweinyddiaeth 
Llywodraeth Leol. 
 

Adran 5: Mentrau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llofnod y Cynghorydd: Keith Hayden 

 
Dyddiad:14eg Mai 2019 

 


