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Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council
Cofnodion y pwyllgor a gynhaliwyd yn y Neuadd Goffa ar y 7 Mai 2014.
Presennol: Eirwyn Evans(Cadeirydd), Evan Crees, Glyn Davies, John Evans, Gwyn Jones, Dewi Jones, 
                   Morris Jones.            
                   Cyng. Roland Rees Evans.                                                                       Clerc: Christine Evans.
Ymddiheuriadau:  
1:Datgan Diddordeb   -   Dim                                        
2: Cofnodion – Cynigwyd cofnodion cyfarfod y 26 Mawrth 2014 fel rhai cywir.
3: Materion yn Codi:
Signal ffôn symudol – derbyniwyd ateb oddiwrth OFCOM i ddweud fod cryfder y signal ffôn symudol yn mynd i gael eu wirio yn ardal Joppa. Dywedood y Cyng. M Jones nad oedd unrhyw welliant wedi cael ei sylwi hyd yn hyn.
	Trading Standards – Derbyniwyd  ateb llafar oddi wrth Trading Standards i ddweud fel rheol y byddent yn ymchwilio dim ond os oedd nifer o geir yn cael eu cynnig ar werth gan yr un gwerthwr.
	Afon Carrog – Penderfynwyd ateb y Cyngor Sir i ddweud fod y ffordd hefyd yn cael ei danseilio a bod y 30mph arwydd bron cwympo i’r afon.
4:Gohebiaeth
1. Cynllunio 
	Cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu –  9 Ebrill 2014
	A140092 – Clwb Golf a Gwledig, Penrhos, Llanrhystud – codi 15 caban pren - wedi ei ganiatáu.

2. Gwybodaeth- Derbyniwyd y canlynol:
	Cyngor Sir Ceredigion – Derbyniwyd arwydd oddi wrth y cyngor sir i ddweud fod y cae chwarae yn barth ddi-fwg – Cyng. J Evans i drefnu iddo gael ei arddangos.

Cyngor Sir Ceredigion – Hysbysiad i ddweud fod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol wedi cael ei ohirio.
	Cyngor Sir Ceredigion – Ymgynghoriad – Cynllun Gwella – clerc wedi ei ddanfon yn ôl.
	ROSPA – Hysbysiad i ddweud y bydd arolwg y cae chwarae yn cymeryd lle ym mis Mehefin                                                                                                  
	Un Llais Cymru – Clerc i gynriocholi y cyngor ar bwyllgor Ardal Un Llais Cymru.
Un Llais Cymru - Adroddodd y clerc yn ôl o’r cyfarfod ardal a gymerodd le ar y 30 Ebrill yn Aberaeron.
	Un Llais Cymru – Hyfforddiant ar Ymgysylltiad Cymunedol i gymeryd lle yn Park Lodge, Aberystwyth ar 25 Mai – nodwyd
Un Llais Cymru / SLCC – Hysbysiad am gyfarfod yn Llandudno ar y 15 Mai - nodwyd.
Llywodraeth Cymru – Llywodraethu yng Nghyrff Cyhoeddus Bach – gwybodaeth ar www.wao.gov.uk/good-practice/finance/community-council
	Llywodraeth Cymru – Canllawiau Statudol ar gyfer Prif Cynghorau a Chynghorau Cymuned a Thref – gwybodaeth ar www.wales.gov.uk/topics/localgovernment/publications/lgmeasure11
Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Cynllun Gwella Blynyddol – gwybodaeth ar www.mawwfire.gov.uk
Llofnod y Cadeirydd:________________
	Cadw Cymru’n Lân – wythnos glanhau yr afordir – nodwyd

BBC – gwybodaeth yn gofyn a oedd rhywun â diddordeb i fod ar y teledu i ffeirio ei tŷ am wyliau.
	10 Downing Street – gwybodaeth am newidiadau i gynllun Yswiriant Cenedlaethol
	Clerks and Councils Direct – cylchgrawn
	Wicksteed - catalog
	Glasdon – catalog

5:  Apelion
Grŵp sefydlu Playgroup yn Llanrhystud – Yr oedd cefnogaeth i’r cynllun ond gofynnwyd i’r clerc i ofyn am fwy o wybodaeth oddi ar y grŵp.

6: Cyfrifon a Datganiad Ariannol
HSBC – adroddiad banc -  Cymunedol -Balans – Ebrill - £1929.52
                                                                  Busnes -       Balans – Ebrill - £4362.14
	Archwiliad 2013/2014 – Yr oedd y clerc wedi paratoi y cofnodion er mwyn yr archwiliad gan yr archwiliwr mewnol, Mr A Morgan.Penderfynnwyd derbyn y cofnodion ac hefyd Ffurfleni 1 a 2 o’r Ffurflen Flynyddol. Darllenwyd adroddiad Mr Morgan a rhoddwyd ganiatâd i dalu y ffi o £100.00.

Ad –daliad TAW am 2013/14 wedi ei dderbyn - £111.57
Grant am sefydlu y wefan  wedi ei derbyn oddi wrth y Cyngor Sir - £105.95
Bydd taliad y praesept £8500.00 yn cael ei dalu mewn i’r banc ar y 30 Ebrill.
	Yr oedd asesiad risg o asedau a chyfrifoldebau ariannol y Cyngor Cymuned wedi cael ei gynnal a'i gymeradwyo a chafodd hyn ei gymryd fel sail derbyn pris yr yswiriant blynyddol oddi wrth Zurich Municipal – rhoddwyd ganiatâd i dalu y pris o £1307.00

7:Materion a godwyd gan y gymuned 
 Codwyd ddau gwyn a gofynnwyd i’r clerc gysylltu â;
	Adran y Priffyrdd i symud y  boncyff coeden sy'n lleihau lled y ffordd yng Nghwm Mabws. 
	Yr Awdurdod Cefnffyrdd i ofyn am groesfan yn Llanrhystud er mwyn galluogi cerddwyr i groesi'r A487 yn ddiogel.


8: Cyfarfod nesaf :  4 Mehefin 2014 am 8.00yh.
Llofnod y cadeirydd:________________




