RHONDDA CYNON TAF
ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYNGHORYDD
Dyma adroddiad y Cynghorydd Rhys Lewis ynglŷn â'i weithgareddau allweddol dros y
flwyddyn yn dod i ben 31 Mawrth 2018. Mae'n cael ei gyhoeddi er gwybodaeth i'r holl
etholwyr ac nid at unrhyw ddiben arall.
Mae cynghorwyr yn rhydd i gynnwys cymaint neu gyn lleied o wybodaeth ag y maen nhw'n
dymuno ym mhob adran, fodd bynnag, rhaid cadw'r adroddiad i'r fformat 2 dudalen
(uchafswm).
Cynghorydd:

Rhys Lewis

Ardal etholiadol: Abercynon

Adran 1: Swyddogaeth a Chyfrifoldebau



Cynrychioli'r rheiny sy'n byw yn Ward Abercynon.
Gweithredu fel eiriolwr i drigolion, busnesau, unigolion, sefydliadau cymunedol a
grwpiau yn Abercynon a Rhondda Cynon Taf.
 Llunio polisi ar gyfer y meysydd gwasanaeth sydd wedi'u cynnwys yn fy
mhortffolio Cabinet: Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol.
 Gweithredu mewn modd cyfrifol gan gydnabod, er fy mod i wedi cael fy ethol i
gynrychioli Ward Abercynon ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf,
mae'n ddyletswydd arna i hefyd i ystyried fy nghyfrifoldeb sirol i bob preswylydd
yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
 Sicrhau bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cyflawni ei
rwymedigaethau statudol.
 Bod yn rhiant corfforaethol.
 Dod ag unrhyw faterion pwysig yn fy marn i at sylw Cynghorwyr eraill a'r
Weithrediaeth.
 Helpu i lunio a gwella gwasanaethau'r Cyngor fel 'cyfaill beirniadol'.
 Cydnabod y cyfrifoldebau sy'n gysylltiedig â rôl Cynghorydd Sir sy'n cydymffurfio
â Chod ac Ymddygiad Cynghorwyr a'r gyfraith bob amser.

Adran 2: Gweithgarwch yn yr Etholaeth












Cymorthfeydd cyngor i'r cyhoedd bob dau fis.
Mynychu cyfarfodydd cyhoeddus pan fo angen.
Cerdded o dŷ i dŷ yn achlysurol.
Cwrdd ag unigolion a sefydliadau yn Ward Abercynon pan fo angen.
Mynychu cyfarfodydd Heddlu a Chymunedau Gyda'i Gilydd (PACT).
Dosbarthu taflenni.
Cyfarfodydd cynghori a chynnig arweiniad gyda sefydliadau a grwpiau lleol.
Llywodraethwr ar gorff llywodraethu Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon.
Mynychu a hyrwyddo achlysuron cymunedol lleol.
Creu a chymryd rhan mewn ymgyrchoedd lleol i wella'r gymuned.
Lobïo am fuddsoddiad ar gyfer y seilwaith ffyrdd, gwasanaethau hamdden lleol,



cyfleusterau addysgol a chynlluniau atal llifogydd.
Cerdded o dŷ i dŷ gyda swyddogion heddlu lleol, swyddogion tai a swyddogion y
Cyngor.

Adran 3: Mentrau a Gweithgareddau Arbennig








Rôl ymgynghori a chynnig arweiniad gyda sefydliadau cymunedol.
Rwy'n ysgrifennu cylchlythyr misol ar gyfer Ward Abercynon.
Aelod o'r Pwyllgor, ymddiriedolwr neu is-lywydd y grwpiau lleol canlynol:
- Côr Meibion Abercynon
- The Phoenix Singers
- Clwb Rygbi Abercynon
- Pwll Padlo Cofeb Ryfel Abercynon
- Gwobrau Hanes Lleol
- Neuadd Gymunedol Abercynon
- Cymdeithas Trigolion a Thenantiaid Bryntirion
Rwyf wedi creu rhestr e-bost i roi gwybod i drigolion am wasanaethau'r Cyngor ac
am newyddion lleol yn Ward Abercynon.
Rwy'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter i gyfathrebu â
thrigolion.
Rwy'n ysgrifennu blog er mwyn rhoi gwybod i drigolion am fy ngweithgareddau ac
am unrhyw newyddion yn Abercynon ac o gwmpas RhCT.

Adran 4: Dysgu a Datblygu




Sesiynau hyfforddi rheolaidd wedi'u darparu gan swyddogion y Cyngor a CLlLC.
Sesiynau herio swyddogion ac aelodau'r cabinet rheolaidd.
Cysylltu â chydweithwyr o awdurdodau lleol eraill i sefydlu arfer gorau wrth
ddarparu gwasanaethau.

Adran 5: Gweithgareddau a Materion Eraill

Llofnod y Cynghorydd:

R.LEWIS

Dyddiad: 07/07/2018

