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Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council
Cofnodion y pwyllgor a gynhaliwyd yn y Neuadd Goffa ar y 26 Mawrth 2014.
Presennol: Eirwyn Evans(Cadeirydd), Evan Crees, Glyn Davies, Dewi Jones, Gwyn Jones, Morris Jones, 
                  Ceredig Morgan, Morfudd Spencer.
                  Cyng Rowland Rees-Evans                                                 Clerc: Christine Evans.
 Agorwyd y cyfarfod gyda’r cadeirydd yn talu teyrnged i’r diweddar Cynghorwr Tom Davies, ar ôl y deyrnged safodd pawb am funud o dawelwch. Penderfyniwyd rhoi £50.00 i Ambiwlans Awyr Cymru er côf am Tom.
Ymddiheuriadau:    
1. Datgan Diddordeb   - Gadawodd Cyng C Morgan a’r Cyng R Rees-Evans yr ystafell tra fod cais A140092 yn cael ei drafod.
2: Cofnodion – Cynigwyd cofnodion cyfarfod y 5 Chwefror 2014 fel rhai cywir. 
3: Materion yn Codi:
Dywedodd y clerc fod y wefan a’r ebost yn barod – rhoddwyd ganiatâd i dalu £24.95 am yr uwchraddio a £81.00 am ddefnyddio y cyfeiriad am 5 mlynedd.
	Derbyniwyd atebion oddi wrth  y gweinidog iechyd Mr Mark Drakeford Am a’r Bwrdd Iechyd – nid oeddynt yn gwbwl hapus efo’r atebion.
Atebodd y cyngor sir i gadarnhau bod y gwaith yn Heol yr Eglwys a Lôn yr Ysgol wedi cwblhau ond yr oedd angen bellach o waith i ddatflocio’r draen ar gyffordd Clôs Allt Fach a’r B4337.
Newidiadau i arhosfa bws Llanddeiniol – Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â’r Asiantaeth Cefnffordd am fod perchennog y tir wedi ateb i ddweud nad oedd ganddo wrthwynebiad os na fyddai cost iddo ef ei hun.
4: Cynllunio: 
Cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu – 12 Mawrth – derbyniwyd
A140092 – i adeiladu 15 caban pren ,unedau gwyliau – Penrhod Clwb Golff a Gwledig – dim sylwadau
	A140109 – creu mynedfa i gynnwys cwrb isel ar dir ger pont y pentref – Adnoddau Naturiol Cymru – dim sylwadau
A140042 – i adeiladu sied amaethyddol – Penfor Fawr – wedi ei ganiatáu
	A120664 – i godi annedd menter gwledig ar iard fferm presennol – Tŷ Hen – wedi ei ganiatáu
5: Gwybodaeth  - Derbyniwyd y canlynol:
	Cyngor Sir Ceredigion –Cynllun Datblygu Lleol 2007 – 2022 – mapiau, datgyniadau’r grwpiau aneddiadau a strategaeth a pholisiau.
	Cyngor Sir Ceredigion  - Cyfarfod Ymgynghorol 2014 ar 3 Ebrill yng Nghanolfan Rheidol, Aberystwyth.
	Cyngor Sir Ceredigion – Hysbysiad fod y cyngor sir yn  lansio cynllun ‘Maes Chwarae Di-fwg’ – cefnogi y cynllun.
	Cyngor Sir Ceredigion yn gofyn am fanylion cyswllt y person sydd yn gyfrifol am Glwb Olew yn Llanrhystud – dim gwybodaeth 
	Cyngor Sir Ceredigion – Hysbyseb am ddigwyddiad i ddathlu ‘Cynnal y Cardi’


Llofnod y cadeirydd:________________

	RAY Ceredigion – Yn dweud y bydd canlyniad yr arolwg am leoedd chwarae yng ngheredigion ar wefan y cyngor sir.
	Un Llais Cymru –  Ailaelodaeth am 2014/15 yn £119.00 – caniatâd i dalu. 
	Un Llais Cymru – Cynigion i fynd ymlaen i’r gynhadledd flynyddol – dim ateb
	Un Llais Cymru – Derbyniwyd rhaglen hyfforddi i’w chynnal yn Aberystwyth a hysbyseb am bwnc hyfforddi newydd – Datganoli Gwasanaethau – nodwyd

Un Llais Cymru – Atgoffa fod newid wedi ei wneud i S150(5) o’r Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 – gall llywodraethau lleol gael ond un llofnod ar siec o hyn ymlaen – penderfynwyd  gadw y gofyniad o ddwy llofnod ar siec y cyngor cymuned.
	Llythyron o ddiolch oddi wrth Eglwysi Llanrhystud a Llanddeiniol, Ambiwlans Awyr Cymru a Cylch Meithrin Glan y Môr.
Post Brenhinol – llythyr i ddweud fod y swyddfa ddidoli post ardal SY23 yn symud o’r Amwythig i Gaer.
	Llywodraeth Cymru – Ymgynghoriad ar ‘Gwaredu Caeau Chwarae Awdurdodau Lleol’ ar ei gwefan – nodwyd
	Llywodraeth Cymru – Cynllunio Morol – Hysbysiad o ddigwyddiadau cyhoeddus ym mis Mawrth – nodwyd

Panel Dyfarnu Cymru – Adroddiad Blynyddol ar ei gwefan
Mark Williams MP – poster ar yr hysbysfwrdd
Clerks and Councils Direct – cylchgrawn
Wicksteed – catalog
HMRC- dyddiadau talu PAYE 2014/15

6:  Apêl  - i’w trafod ar ddiwedd y flwyddyn
           Cymorth i Ddioddefwyr			 Radio Beca
	    NSPCC					 Eglwys Llanddeiniol
           Cruse Ceredigion				 Cangen Aberystwyth Sefydliad Prydeinig y Galon
           Prism					 Sefydliad Aren Cymru

   7:  Cyfrifon a Datganiad Ariannol
HSBC – adroddiad banc -  Cymunedol -Balans – Mawrth - £ 712.90 
                                                        Busnes -       Balans –Mawrth - £6254.99 	
   8:Materion a godwyd gan y gymuned.
Clerc i gysylltu â OFCOM ar ran rhai drigolion Llanrhystud sydd yn derbyn gwasanaeth ffôn symudol gwael.
	Clerc i gysylltu â Trading Standards i ofyn beth yw’r sefyllfa pan fydd ceir yn cael eu rhoi ar werth ar y briffordd gyhoeddus
Clerc i roi gwybodaeth i’r Cyngor Sir fod clawdd yr afon Carrog yn cael ei ddanseilio ar y cornel gwrtherbyn a iard yr ysgol
Clerc i roi gwybodaeth i adran y Priffyrdd fod twll mawr yn y ffordd rhwng Cwm Mabws a Tynwern

 9: Cyfarfod nesaf a’r Cyfarfod Blynyddol: 7 Mai 2014 am 8.00yh.
Llofnod y cadeirydd:________________


