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Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council
Cofnodion y pwyllgor a gynhaliwyd yn y Neuadd Goffa ar y 5 Chwefror 2013.
Presennol: Eirwyn Evans(Cadeirydd), Evan Crees, Glyn Davies, Tom Davies, John Evans, Dewi Jones, 
                   Morris Jones, Morfudd Spencer.            
                   Cyng. Roland Rees Evans.                                                                       Clerc: Christine Evans.
Ymddiheuriadau:  Gwyn Jones, Ceredig Morgan.
1:Datgan Diddordeb   -   Dim                                        
2: Cofnodion – Cynigwyd cofnodion cyfarfod y 8 Ionawr 2014 fel rhai cywir.
3: Materion yn Codi:
Cyngor Sir Ceredigion - . Derbyniwyd ymateb i ddweud y bydd cyrbau mynediad i’r anabl ar gyffordd Clos Allt Fach gyda'r B4337 a chwrb isel yn y llwybr troed gyferbyn â'r rhyd yn cael ei ychwanegu at raglen gynnal a chadw llwybrau troed 2014/15. 
Bil am £ 135.00 oddi wrth Mr M Pearce am y gwaith o atgyweirio yr hysbysfwrdd - caniatâd i dalu. 
Nododd y Cyng. D Jones fod y geuffos ger Pentre Mawr wedi cael ei chlirio. 
	Nododd y Cyng M Jones fod Mr Clifton wedi siarad ag ef i ddweud nad oedd yn barod i roi y tir a oedd eisiau er mwyn  symud lloches bws Llanddeiniol - Clerc i ysgrifennu eto i Mr Clifton i ofyn a fyddai'n ystyried trafod pris ar gyfer y tir.

4:Gohebiaeth
1. Cynllunio 
	Cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu –  dim
	Cynllun Datblygu Lleol – Ymgynghoriad Canllawiau Atodol Draft – nodwyd

A130978 – Maesllyn, Llanrhystud – codi adeilad amaethyddol – dim sylwadau am ei fod tu allan i ffiniau y cyngor cymuned
A130896 – Tynbeili, Llanrhystud – codi adeilad amaethyddol – wedi ei ganiatáu
A130924 – The Shed, Cwm Mabws, Llanrhystud – cadw defnydd yr ysgubor fel gweithdy diagnostig
                         cerbydau modur – wedi ei ganiatáu
	A130778 – Gwarfelin, Llanrhystud – addasu hen adeiladau amaethyddol yn unedau gwyliau byncws –

                        wedi ei ganiatáu.
2. Gwybodaeth- Derbyniwyd y canlynol:
	Cyngor Sir Ceredigion – gwybodaeth am y cynllun 'Coed am Ddim' – ar yr hysbysfwrdd

Cyngor Sir Ceredigion – gwybodaeth am y cynllun 'Cymdogion Cynnes' – gellyr ddarllen y llawlyfr ar wefan y Cyngor Sir
Cyngor Sir Ceredigion – Ymgynghoriad – Ceredigion i Bawb: Ein Bywoliaeth, Ein Strategaeth Adfywio Economaidd – gellyr weld y ddogfen ar wefan y Cyngor Sir.
Cyngor Sir Ceredigion – Hysbyseb i ddweud fod y cyngor sir yn ymestyn y broses ymgynghori ar y cynnig i gau ysgolion Dihewyd, Llanafan a Trefilan – nodwyd
Cyfoeth Naturiol Cymru - Hysbysiad yn adrodd am y gwaith sy'n cael ei wneud i adeiladu ramp i 
      mewn i'r afon Wyre – nodwyd
                                                                                                     Llofnod y Cadeirydd:________________
	Un Llais Cymru – Y Llais

Un Llais Cymru - Adroddodd y clerc ar ddau faes a godwyd yn y cyfarfod pwyllgor ardal a gynhaliwyd yn Aberaeron ar 29 Ionawr. Yn gyntaf, sgwrs am fenthycwyr arian anghyfreithlon ac yn ail am y pryder sydd yn parhau am y gwasanaethau sydd yn cael eu colli yn Ysbytai Ceredigion - clerc i ysgrifennu i’r Gweinidog Iechyd yn mynegi pryder ynglŷn â cholli y gwasanaethau.
Technoleg Taliesin - Derbyniwyd manylion am y gwasanaeth y maent yn ei ddarparu i sefydlu gwefanau  ar gyfer cynghorau cymuned - mae eu costau'n cynnwys £ 500.00 ar gyfer sefydlu, £ 10.00 y flwyddyn am enw parth a chyfeiriadau e-bost pwrpasol, £ 95.00 y flwyddyn am gynnal a'r flwyddyn gyntaf am ddim. - Ar ôl trafodaeth a chymhariaeth â'r safle presennol, a gafodd ei sefydlu am ddim, penderfynwyd aros gyda'r safle presennol, ond i uwchraddio am £24.95 y flwyddyn ac i brynu enw parth a chyfeiriad e-bost pwrpasol am £ 30.00 y flwyddyn. Gellir ofyn am noddwyr i helpu gyda'r gost unwaith fydd y wefan wedi ei uwchraddio. 
Cyngor Sir Ceredigion – Ffurflen B i halio y grant oddiwrth Lywodraeth Cymru – clerc i hawlio’r grant
Elin Jones – poster
Clerks and Councils Direct – cylchgrawn
Glasdon – catalog
Clwb Pêl Droed Llanrhystud - derbyniwyd lythyr yn egluro pa mor aml y maent yn torri y porfa ar y cae
      chwarae. 
	Llywodreath Cymru - Dweud eich dweud am newidiadau i'r system gynllunio - nodwyd

5:  Apelion
Derbyniwyd y canlynol y mis yma: Eglwys Llanrhystud, Neuadd Goffa, Y Ddolen, Pwll Nofio Aberaeron, CFfI Llanddeiniol, Llanddeiniol Community Association, Gareth Harries am ei ymweliad cyfnewid i Montana, USA, Cylch Meithrin Glan y Môr a  Clybiau FfI Ceredigion.
	Trafodwyd y rhain ynghyd â'r holl apeliadau a dderbyniwyd yn ystod 2013/14. Penderfynwyd ddarparu y grantiau canlynol o dan bwerau S137 – Eglwys Llanrhystud £150.00, Eglwys Llanddeiniol £150.00, Neuadd Goffa Llanrhystud £200.00, Llanddeiniol Community Association £100.00, Y Ddolen £100.00, CFfI Llanddeiniol £100.00, Cylch Meithrin Glan y Môr £100.00, Ambiwlans Awyr Cymru £100.00, Gareth Harries £50.00. Mae'r rhain, ynghyd â'r rhoddion a roddwyd i Apêl y Pabi a'r Tân Gwyllt 
yn gynharach yn y flwyddyn yn gwneud cyfanswm o £ 1,125.00 am 2013/2014. 

6: Cyfrifon a Datganiad Ariannol
HSBC – adroddiad banc -  Cymunedol -Balans –  Ionawr - £ 557.90
                                                                  Busnes -       Balans – Ionawr - £7454.99

7:Materion a godwyd gan y gymuned 
	Tyllau yn y ffordd - Stryd yr Eglwys a Lôn yr Ysgol 

 Dywedodd y Cynghorydd T Davies ei fod yn bryderus bod y Cyngor Cymuned yn gwneud ychydig iawn i gynrychioli barn y gymuned ehangach - gofynnwyd iddo gyflwyno cynnig gweithio mewn cyfarfod yn y dyfodol. 
 Yr oedd Mr O'Dwyer, Llew Du wedi gweld yn adroddiad y mis diwethaf ein bod yn talu rhent am defnyddio y Neuadd Goffa ar gyfer cyfarfodydd misol a chynigodd ddefnydd o’r Llew Du am ddim - ar ôl trafodaeth, penderfynwyd aros yn y neuadd.  

8: Cyfarfod nesaf :  5 Mawrth 2014 am 7.30yh.
Llofnod y cadeirydd:________________




