
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:  HAYDN TROLLOPE 

                                                          Plaid: Llafur 
Ward: Ward Canol a Gorllewin Tredegar 
 
Adran 1 – Rolau a Chyfrifoldebau 
Bu'r swyddi dilynol gennyf: 
Aelod Gweithredol Gwasanaethau Cymdeithasol (Gwasanaethau Oedolion) 
Hyrwyddwr Cynhwysiant Digidol 
Hyrwyddwr Cydraddoldeb 
Hyrwyddwr Pobl Hŷn 
Hyrwyddwr Cam-drin Domestig 
Cynrychiolydd y Cyngor ar Monwel 
Cyd Fforwm Cynghorau Cymuned 
Llywodraethwr Ysgol Gyfun Tredegar ac Ysgol Gyfun Deighton 
Cymunedau yn Gyntaf 
 
* Ffigurau gan y Cynghorydd                                        ^ Ffigurau gan CBSBG 
 
Adran 2:  Gweithgaredd Etholaeth 
Rwy'n gweithredu ar ran fy etholwyr mewn nifer o ffyrdd yn cynnwys atgyweiriadau tai, 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, dyledion a llenwi ffurflenni ynghyd â llu o bethau eraill. 
Bûm yn eiriolydd drostynt pan ofynnwyd i fi a'u cefnogi mewn cyfarfodydd PACT a 
chyfarfodydd eraill megis Cymunedau yn Gyntaf. 
Rwyf hefyd wedi ysgrifennu llythyrau cefnogaeth a thystlythyrau lle'n briodol. 
 
Adran 3 - Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau Chraffu 
Fel Aelod Gweithredol Gwasanaethau Cymdeithasol (Gwasanaethau Oedolion), rwyf wedi 
gweithio gyda'r undebau a chadeirio nifer fawr o gyfarfodydd yn ogystal â mynychu'r canlynol: 
Cyfarfodydd llawn y Cyngor 
Cyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith 
Cyd Fforwm Cynghorau Cymuned 
Briffiau 
Cwrdd â Gweinidogion a Swyddogion o'r Cynulliad 
Cyfarfodydd 50+ 
Cadeirydd Dewch ar Lein Blaenau Gwent 
 
Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 
Mynychais yr holl sesiynau hyfforddiant a gwybodaeth oedd yn addas i mi os nad oeddwn ar 
ddyletswyddau eraill y Cyngor. 
  



Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau Arbennig a Materion 
Rwy'n cefnogi cymuned Blaenau Gwent ac yn ceisio mynd i gynifer o ddigwyddiadau ag sydd 
modd. Rwy'n credu mewn cydraddoldeb ac yn angerddol am ymladd dros yr hyn sy'n iawn a 
chynrychiolais lawer o bobl yn ogystal ag fy etholwyr mewn tribiwnlysoedd a gwrandawiadau 
eraill. 
Rwy'n gadeirydd P.A.C.E, grŵp aml-asiantaeth a sefydlwyd i fynd i'r afael â phroblemau 
camddefnyddio cyffuriau a phroblemau gwrthgymdeithasol eraill. Prif nod y flwyddyn oedd codi 
arian i wneud ffilm gwrthgyffuriau i atal a rhybuddio pobl ifanc am beryglon camddefnyddio 
cyffuriau. 

Llofnod Cynghorydd: H. Trollope 
Dyddiad:                     20 Mai  2014 

 


