Cyngor Sir Caerfyrddin
Adroddiad Blynyddol Cynghorydd 2017-2018
Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn amlinellu gweithgareddau’r Cynghorydd a enwir isod
am y cyfnod o fis Mai 2017 tan fis Mai 2018 (Blwyddyn y Cyngor). Fe’i darperir er
gwybodaeth i etholwyr, ac nid at unrhyw ddiben arall. Y farn a fynegir yn yr adroddiad yw
barn y Cynghorydd ac nid yw’n adlewyrchu barn Cyngor Sir Caerfyrddin o reidrwydd.

Y Cynghorydd: Alan Speake

Adran Etholiadol: Gorllewin Tref
Caerfyrddin

Adran 1: Rôl a Chyfrifoldebau
Pwyllgorau'r Cyngor:
Cyngor Sir
Y Pwyllgor Craffu - Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd
Y Panel Adolygu Tai
Pwyllgor Penodi Aelodau (Cadeirydd)
Aelod o Grŵp Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog, Sir Gaerfyrddin
http://democratiaeth.sirgar.llyw.cymru/mgAttendance.aspx?UID=190
Is na'r cyfartaledd arferol oherwydd salwch difrifol yn y teulu

Adran 2: Gweithgareddau Etholaeth










Wedi ymgynghori â phobl leol drwy e-bost a'r ffôn ynghylch materion y ward.
Ceisiadau cynllunio: e.e. Cartref Tawelan, Wetherspoons.
Dosbarthu taflenni i aelwydydd.
Wedi cyfathrebu â phreswylwyr Llwyn Onn, Heol y Ffawydd, Cilgant y Masarn,
gan roi gwybodaeth ynghylch cyflwyno ceisiadau cynllunio.
Wedi cysylltu â Ken Skates AC, Gweinidog Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, yn
ogystal ag Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru ynghylch cyflwr ofnadwy wynebau
ffyrdd lleol a hefyd yr A48 a'r A40.
Ymweliad safle gyda thrigolion a Chynghorydd Sir lleol arall y ward ynghylch
materion parcio ar y stryd.
Wedi ymdrin â materion tai - dau fater cadarnhaol a llwyddiannus.
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.
Tresmasu.

Adran 3: Dysgu a Datblygu

Dysgu a Datblygu parhaus, yn debyg i nifer, er mwyn ymdrin â nifer o faterion a datrys
problemau.

Adran 6: Gweithgareddau a Materion Eraill


Pan oedd gennyf yr amser, roeddwn i'n mwynhau cerdded mynyddoedd (Bannau
Brycheiniog ac ati), darllen, rygbi a garddio.



Rwyf bob amser wedi treulio rhan fwyaf o fy amser yn helpu trigolion gydag
unrhyw broblemau sydd ganddynt, ac rwy'n parhau i wneud hynny.



Mae hyn yn rhywbeth rwyf wedi ei wneud dros y 14 mlynedd diwethaf, a byddaf
yn parhau i wneud hynny.

Llofnodwyd gan y Cynghorydd: A Speake

Dyddiad: 14/07/18

