Cyngor Sir Caerfyrddin
Adroddiad Blynyddol Cynghorydd 2018-2019
Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn amlinellu gweithgareddau’r Cynghorydd a enwir isod
am y cyfnod o fis Mai 2018 tan fis Mai 2019 (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: Dorian Phillips

Adran Etholiadol: Llanboidy

Adran 1: Rôl a Chyfrifoldebau
Pwyllgorau'r Cyngor:
Y Cyngor Llawn
Y Pwyllgor Craffu - Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd
Y Pwyllgor Cynllunio
http://democratiaeth.sirgar.llyw.cymru/mgAttendance.aspx?UID=509
Adran 2: Gweithgareddau Etholaeth

Rwy'n mynychu cyfarfodydd y Cynghorau Cymuned canlynol yn rheolaidd:
• Llanboidy
• Llangynin
• Cilymaenllwyd
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwyf hefyd wedi bod ynghlwm wrth:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cyfarfodydd â swyddogion priffyrdd a rhoi gwybod am broblemau e.e. tyllau,
wynebau ffordd, torri ymyl y ffordd a changhennau/perthi sydd wedi gor-dyfu.
Cyfarfod â swyddogion priffyrdd er mwyn gwella materion parcio y tu allan i Ysgol
Bro Brynach, gan greu llinellau melyn.
Trefnu cyfarfodydd amrywiol â Phriffyrdd, Cyfoeth Naturiol Cymru a
thirfeddianwyr er mwyn gwella gwelededd trwy gael gwared ar y berth yng
Nghroesffordd.
Trefnu bod arwyddion i rybuddio am geffylau yn cael eu gosod mewn rhai
ardaloedd.
Trefnu grŵp clirio llwybrau yn Llanboidy a Llanglydwen.
Codi sbwriel yn y gymuned.
Amrywiol gyfarfodydd â phreswylwyr a Swyddogion Dŵr Cymru ynghylch darparu
prif gyflenwadau dŵr i Hebron.
Cynorthwyo etholwyr â materion personol.
Cynorthwyo â gofal cymdeithasol a thai.
Helpu etholwyr â materion cynllunio.
Cefnogi a rhoi rhodd i ddigwyddiadau ar draws yr holl Ward.
Cynorthwyo ceisiadau grant i wahanol sefydliadau.
Cyfarfodydd â swyddogion tai i ymchwilio i gartrefi fforddiadwy yn y ward.

•
•
•

Helpu â'r Cynllun Datblygu Lleol.
Amrywiol gyfarfodydd â Chyngor Sir Penfro a Chyngor Sir Caerfyrddin ynghylch
ail-agor hen linell reilffordd y Cardi Bach fel llwybr beicio a llwybr troed.
Gwneud cais am derfynau cyflymder yn Hebron a Phontyfenni.

Adran 3: Cyrff Llywodraethu Ysgolion
Rhestr o Gyrff Llywodraethu Ysgolion
Ysgol Bro Brynach
Ysgol Beca

Adran 4: Cynrychiolaeth Cyrff Allanol
Rhestr o gyrff allanol
Neuadd y Farchnad Llanboidy
Cadeirydd - Côr Meibion Hendy-gwyn ar Daf
Tîm Tynnu Rhaff Llanboidy
Clwb Rygbi'r Arberth

Adran 5: Dysgu a Datblygu
•
•

Mynychu pob seminar a phob hyfforddiant gan y cyngor.
Hyfforddiant llywodraethwyr.

Adran 6: Gweithgareddau a Materion Eraill
•

Hyfforddwr Tîm Tynnu Rhaff Llanboidy, gan ennill pencampwriaeth Cymru.
Cystadlu ym Mhencampwriaeth Prydain ac Iwerddon.

•

Aelod o Gôr Meibion Hendy-gwyn ar Daf.

Llofnodwyd gan y Cynghorydd: D. Phillips

Dyddiad: 27/07/2019

