
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:  LISA WINNETT 

                                                          Plaid: Llafur 
Ward: Blaenau 
 
Adran 1 – Rolau a Chyfrifoldebau 
Rwyf yn aelod o'r pwyllgorau dilynol yn fy rôl fel Cynghorydd: - Trosolwg Corfforaethol, 
Pwyllgor Trwyddedu, Is-bwyllgor Trwyddedu, Pwyllgor Cynllunio, Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd, Pwyllgor Archwilio, Pwyllgor Apeliadau, Pwyllgor Rheoli Parc Bryn Bach, 
Ymddiriedolaeth Gwaddol Fferm Ysgol Trefynwy, Cynllun Ymwelydd Lleyg Lles Anifeiliaid, 
Llywodraethwr Ysgol Gynradd Ystruth. 
 
Adran 2:  Gweithgaredd Etholaeth 
Bwrdd Blaenau, Tenantiaid a Phreswylwyr West Side a Forgeside, Tenantiaid a Phreswylwyr 
Cwmcelyn, Aelod Panel Atal Troseddu 
 
Adran 4 - Hyfforddiant a Datblygu 
Rwyf wedi cymryd rhan mewn nifer fawr o sesiynau hyfforddiant ar gyfer y pwyllgorau rwy'n 
aelod ohonynt. Teimlaf ei bod yn bwysig iawn gwneud yr hyfforddiant yma gan ei fod yn eich 
helpu gael yr wybodaeth ddiweddaraf â'r ffordd mae polisïau, gweithdrefnau a deddfwriaeth yn 
newid. Cefais lawer o hyfforddiant cyfreithiol eleni gyda chyfreithiwr a hefyd gyda 
bargyfreithiwr yn Birmingham am gyfraith trwyddedu. Gwn y bu'n fuddiol iawn a chynhyrchiol 
ar gyfer fy rôl fel is-gadeirydd trwyddedu, gan ei fod wedi fy helpu i ddynodi rhai anomaleddau 
cyfreithiol a allai fod wedi creu problem i'r  cyngor. 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Eleni clywsom y cynhelid ymgynghoriad ar gau gorsaf dân Blaenau. Rwyf wedi gweithio'n 
agos iawn gyda chriw gwych gorsaf dân Blaenau i geisio osgoi hyn ac wedi rhoi blaenoriaeth 
i'r ymgyrch i arbed yr orsaf dân.  Rwyf wedi ymgyrchu, ysgrifennu adroddiadau hir yn profi 
pam na ddylid cau'r orsaf yma, cwrdd yn bersonol gyda'r Prif Swyddog Tân ym mhencadlys y 
Gwasanaeth Tân, cwrdd gyda'r Prif Swyddog Tân a swyddogion eraill y Gwasanaeth Tân i 
drafod a thynnu sylw at arbedion eraill posibl ac opsiynau heblaw cau'r orsaf, a pham fod 
angen i ni gadw phob gorsaf sydd gennym ym Mlaenau Gwent. Rwyf wedi cwrdd nifer o 
weithiau gyda'r FBU (Undeb y Frigâd Dan) i drafod materion gyda hwy. Rwyf wedi hysbysu'r 
wasg a newyddion y BBC beth sy'n digwydd yn yr ymgyrch i arbed yr orsaf, cwrdd gyda'n 
Haelod Seneddol ac Aelod Cynulliad, trafod fy nghanfyddiadau i a'r criw am pam na ddylai'r 
orsaf cau ac yn union pa mor bwysig yw'r orsaf i bobl Blaenau Gwent, hyd yn oed fwrdeisdrefi 
eraill, a sut ar y dystiolaeth sydd gennym y byddid yn colli mwy o fywydau, sy'n groes i ddata'r 
Awdurdod Tân. Mae'r gwaith yma i arbed yr orsaf yn parhau i gylch 2014-2015.  
Gofynnwyd i fi a ddau gynghorydd arall Blaenau ynghyd â chynghorwyr Nantyglo i awgrymu 
enw am y ffordd ddienw sy'n dechrau yn Ward  Blaenau ac yn mynd i Ward Nantyglo. Yr enw 



y meddyliais amdano oedd Griffin Lane, er cof am ein dynion tân Stephen Griffin a Kevin 
Lane. Cyn siarad gyda fy nghydweithwyr am hyn, siaradais gyda gweddw Stephen Griffin a 
chael ei chymeradwyaeth. Siaradais wedyn gyda chydweithwyr, Cyng Pagett, Cyng Baldwin a 
Cyng Mason a chytunodd pob un ohonynt lofnodi’r llythyr a ysgrifennais yn awgrymu'r 
deyrnged addas yma i'n dynion tân. Rydym yn dal i aros am y penderfyniad terfynol adeg 
ysgrifennu hyn. 
Cefais drafodaethau gyda phreswylydd (Chris Lane), sy'n gerflunydd ardderchog a hefyd yn 
ddyn tân a'i wraig. Gwahoddais ef i gyfarfodydd misol Bwrdd Blaenau lle gallem godi'r syniad 
iddo gynllunio a gwneud cerflun yn y Blaenau. Croesawodd Bwrdd Blaenau'r awgrym hwn ac 
yn dilyn llawer o drafodaethau ar hyn, penderfynwyd creu cerflun er cof am Stephen Griffin a 
Kevin Lane. Cafodd y syniad ei roi o'r neilltu am nifer o fisoedd serch hynny oherwydd 
cynigion yr Awdurdod Tân am gau Gorsaf Dân Blaenau. Yn dilyn hynny fe wnaethom 
benderfynu symud ymlaen gyda'r syniad ac yn ddiweddar wedi dechrau gweithio ar y cynllun, 
a bydd hyn hefyd yn parhau i gylch 2014-2015. 
Rwyf i a fy nau gydweithiwr ward wedi trefnu dau ddiwrnod hwyl teulu llwyddiannus yn nhref 
Blaenau ar gyfer ein cymuned gyda help ein Rheolwr Canol Tref. Daeth yr arian ar gyfer 
cynnal y digwyddiad o'n treth ½ ceiniog. Prynodd y Cyng Pagett a finnau hefyd fainc newydd 
ar gyfer Llyn Cwmcelyn allan o'n treth ½ ceiniog eleni, a dosbarthwyd gweddill yr arian i 
fudiadau lleol. Mae Cyng Pagett a finnau'n ceisio prynu eitem i'r gymuned bob blwyddyn, gan 
y teimlwn y dylem geisio defnyddio ein harian ar gyfer y gymuned gyfan nid dim ond 
sefydliadau a thrwy wario hyn ar ddyddiau hwyl, prynu eitem i'r gymuned a hefyd roi arian i 
helpu sefydliadau, gobeithiwn y gallwn gyflawni hyn. 
Cefais lawer o broblemau gan etholwyr dros y flwyddyn. Gall hyn amrywio o gyngor llafar i 
helpu gwneud galwad ffôn i ddatrys problem neu ysgrifennu nifer fawr o lythyrau, galwadau 
ffôn a chyfarfodydd i geisio datrys problem ar gyfer etholwyr. Mae rhai'n rhwydd iawn eu 
datrys, eraill yn anodd, ond rwy'n mwynhau medru ceisio helpu'r etholwyr yn fy ward hyd yn 
oed os ysywaeth nad allaf bob amser gael y canlyniad y gobeithient amdano. 
 
Llofnod Cynghorydd: L.C. Winnett 
Dyddiad:                     07/06/2014 

 


