
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 2013. 
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 Haydn 

                                                     Plaid: Llafur  
Ward: Georgetown 
 
Adran 1 - Rolau a Chyfrifoldebau 
Aelod Gweithredol Rheolaeth Gwastraff a Gwasanaethau Amgylcheddol. 
Aelod Bwrdd Gofal a Thrwsio Gwent. 
Aelod Bwrdd Amlosgfa Gwent (cadeirydd yn 2012/2013) 
Aelod o Bwyllgor Rheoli Parc Bryn Bach 
Aelod o'r Tîm Iechyd Corfforaethol ar Gyngor Blaenau Gwent 
 

* Ffigurau a gyflenwyd gan y Cynghorydd                                     ^Ffigurau a gyflenwyd gan CBSBG   

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 
Rwyf wedi helpu preswylwyr gydag ymholiadau, pryderon a phroblemau yn 
ymwneud â gwasanaethau'r Cyngor a'r heddlu a gwasanaeth tân lleol. 
Yn fy rôl fel Cynghorydd Ward rwy'n helpu a chefnogi preswylwyr gyda 
phroblemau. Rhestrais rai ohonynt islaw:- 
Ôl-ddyledion a thaliadau treth gyngor, trwsio ffyrdd, trwsio wal beryglus, 
anifeiliaid yn crwydro (defaid a cheffylau ac ati), atgyweirio tai drwy Tai Calon, 
Cymdeithas Tai United Welsh ac ati, cynghori ar wasanaethau’r Cyngor e.e. 
budd-daliadau, delio gyda darparwyr cyfleustodau allanol, Dŵr Cymru, 
Western Power, BT Openworld. 
Helpu preswylwyr gyda phroblemau defnyddwyr mewn cysylltiad â Safonau 
Masnach. Trefnais i symud coeden oedd wedi syrthio ar briffordd ac a oedd 
yn berygl i breswylwyr a cherbydau. 
Helpu i drefnu cymorth i breswylwyr Vale Terrace a Peacehaven gyda 
llifogydd mewn cartrefi. 
Trefnu system draeniad newydd yn lle'r hen system. 
Gwneud trefniadau ar gyfer atgyfeiriadau Gwasanaethau Cymdeithasol ar 
gyfer preswylwyr, materion am y rhestr aros am dai, delio gyda materion 
landlordiaid preifat. 
Materion diogelwch cymunedol yn ymwneud â thorri mewn i adeiladau, 



ymddygiad gwrthgymdeithasol. Materion gwastraff, sbwriel ac ailgylchu a 
thipio anghyfreithlon. Cynorthwyo wrth roi cyngor ar glwb elusennol newydd, 
rhoi cefnogaeth ysgrifenedig ar geisiadau a threfnu am gymorth grant. 
Rwyf hefyd yn cael ceisiadau gan gyd-gynghorwyr am gyngor a chefnogaeth 
gyda phroblemau yn gysylltiedig â gwasanaethau gwastraff, anifeiliaid yn 
crwydro a phryderon amgylcheddol yn eu wardiau eu hunain. 
 
 
Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Rwyf wedi dilyn gwahanol gyrsiau hyfforddiant a gweithdy'n ymwneud â fy 
swydd fel Cynghorydd ac Aelod Gweithredol. 
Y seminar ddiweddaraf a fynychais oedd un ar Ddiogelu'r Cyhoedd; mae hyn 
yn cyd-daro gyda fy hyfforddiant ar y rhaglen datblygu proffesiynol parhaus. 
 
 
Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Rwy'n gadeirydd Nadolig gyda'n Gilydd Tredegar, sy'n trefnu cymanfa ganu 
ym Mharc Bedwellte a digwyddiadau Lapio'r Nadolig mewn nifer o ysgolion 
iau lleol. 
Rwy'n Drysorydd Eglwys Sant Iago, yn gynrychiolydd yr eglwys ar 
Gynhadledd Esgobaeth Mynwy yr Eglwys yng Nghymru. 
Rwy'n aelod o Grŵp Tenantiaid a Phreswylwyr Peacehaven. 
Rwy'n cynghori a chefnogi busnesau, clybiau a mudiadau lleol ar y cyllid grant 
sydd ar gael i'w cefnogi'n ariannol e.e. Côr Orffews Tredegar, Canolfan 
Gymunedol Georgetown, Eglwys Saron, Eglwys San Siôr, Eglwys Sant Iago 
ac ati. 
Rhoi help i Glwb Saethyddiaeth Blaenau Gwent i ganfod lleoliad awyr agored 
newydd iddynt ei ddefnyddio ar gyfer eu gweithgareddau. 
 
Llofnod y Cynghorydd: Keith Haydn 
Dyddiad: 20 Hydref 2013 
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