
Appendix 2 

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 
2018. 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, fodd 
bynnag, dylid cadw'r adroddiad i'r fformat uchafswm 2 dudalen hyn. 

 

Y Cynghorydd: Julie Holt 
                                                     Plaid: Dim un (Annibynnol) 

Ward: Abertyleri 
 

Adran 1 – Rolau a Chyfrifoldebau 

 
 Y Cyngorl 

 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol (Is-Gadeirydd 17/18) 

 Pwyllgor Craffu Addysg 

 Pwyllgor Craffu'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

 Panel Maethu (Is-aelod) 

 Rhestr fer Staff 

 Bwrdd Rhianta Corfforaethol 
 

      

Adran 2:  Gweithgarwch Etholaeth 

 
 Syrjeris Deufisol yng Nghanol y Dref 

 Rhedeg tudalen Facebook Cynghorydd am wybodaeth a chyswllt trwy gyfryngau cymdeithasol 
(https://www.facebook.com/CouncillorHolt/?ref=bookmarks  

 Cynghorydd Cymuned Abertyleri a Llanhileth (ALCC) (Cadeirydd 18/19) 

 Gweithgor Llesiant ALCC - gweithio mewn partneriaeth ar yr agenda llesiant gyda BGCBC 

 Ymddiriedolwr ac Is-gadeirydd ymgyrch Sefydliad Llesiant Gweithwyr Abertyleri "Save our Stute" 

 Grŵp Cymunedol Ymddiriedolwyr Ffrindiau Tyleri sy'n gyfrifol am 'Aberfest' a 'Winterfest' 

 Hyrwyddwr codi sbwriel 

 Mynychu digwyddiadau ymgynghori ar newidiadau ailgylchu a gwastraff ochr ar gyfer trigolion 

 Cefnogwr Cyfeillion Parc Six Bells (gwarchod mannau gwyrdd a hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol i 
blant a'r gymuned ehangach 

 Cefnogi chwaraeon, adloniant, cerddoriaeth a phlant / grwpiau ieuenctid lleol 

 Gweithgareddau codi arian  

 Hyrwyddo diwylliant, chwaraeon ac adloniant yn y ward trwy sefydlu tudalen 'Beth Sydd Ymlaen' 
 

 https://www.facebook.com/Whats-on-in-the-Abertillery-Llanhilleth-Area-487759678258110  

 Gwaith ward cyffredinol, helpu etholwyr gyda gwahanol faterion 

 Cyfarfod â Geid Merched Abertyleri ynghylch: menywod a'r bleidlais 

 Gweithio tuag at ennill safle gwastraff pellach yn Ebbw Fach 
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Adran 3: Gweithgareddau Gweithredol a Chraffu 

  
Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol - roedd y gwaith yn cynnwys craffu ar 

 Plant sy'n Derbyn Gofal, Rhai mewn Gofal a’r rhai sy’n Gadael Gofal  

 Gwasanaethau Oedolion 

 Gwasanaethau Plant 

 Cartrefi gofal 

 Ymladd unigrwydd a chadw pobl sy’n agored i niwed yn ddiogel ac yn annibynnol yn eu cartrefi. 

 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygiad 
 Cod Ymddygiad 

 Diogelu 

 Rhianta corfforaethol 

 Sgiliau cadeirio 

 Briffio ysgolion yr 21ain ganrif 

 Briffio cludiant o'r cartref i'r ysgol 

 Briffio gostyngiad diogel LAC 

 GDPR 

 Deddf Llesiant 

 Ymgysylltu â'r cyhoedd 

 Briffio gwastraff ac ailgylchu 

 Briffiau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

 

Adran 5: Mentrau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
 Fel aelod (a Chadeirydd) yr ALCC, rwy'n parhau i weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Blaenau Gwent ar yr agenda llesiant. Mae hyn yn cynnwys hyrwyddo a chefnogi 
prosiectau lleol. Mae'r ALCC yn gweithio'n galed i godi ei broffil yn y gymuned leol a bydd angen iddo 
gynyddu gweithio mewn partneriaeth i wneud hynny. 
 

 Rwy'n aelod gweithgar iawn o'r gymuned, gan dreulio amser yn ymgysylltu â'r cyhoedd, gan wrando 
ar eu pryderon a'u helpu i ddatrys problemau lle bynnag y bo modd. 
 

 Rwy'n gwirfoddoli ar gyfer nifer o sefydliadau a chefnogi grwpiau lleol lle bynnag y bo modd. 
 

 Yn ddiweddar, deuthum yn hyrwyddwr sbwriel, rwyf wedi ymgymryd â chodi sbwriel yn ardal 
Abertyleri ac o gwmpas ac yn ceisio helpu cymaint ag y gallaf, gan fod amgylchedd glân a gwyrdd yn 
bwysig iawn i'n cymunedau. 
 

 Rwyf wedi adrodd cannoedd o faterion i dîm gwastraff, ffyrdd ac amgylchedd y cyngor ac yn parhau i 
ganolbwyntio'n weithredol ar wella'r amgylchedd i bobl leol. Rwyf hefyd mewn cysylltiad rheolaidd â'r 
Heddlu lleol a'r PCSO sy'n monitro lefelau ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
 

 Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn dod o hyd i ffyrdd o wella twristiaeth a marchnata ein 
cymoedd, gan fy mod yn teimlo y bydd hyn yn dod â chyflogaeth sydd wir ei hangen mewn ardaloedd 
hamdden a thwristiaeth. 

 

Llofnod y Cynghorydd:  J Holt  
 
Dyddiad:  3 Gorffennaf 2018  

 


