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Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council
Cofnodion y pwyllgor a gynhaliwyd yn y Neuadd Goffa ar y 4 Mehefin 2014.
Presennol: Eirwyn Evans(Cadeirydd), Glyn Davies, John Evans, Dewi Jones, Morris Jones. 
                  Cyng Rowland Rees-Evans                                                 Clerc: Christine Evans.
 I gefnogi apêl y grŵp sydd yn sefydlu playgroup yn Llanrhystud daeth dau aelod, Nia Davies a Louisa Bound, i'r cyfarfod. Mewn ymateb i'r cwestiynau a ofynnwyd iddynt dywedont fod y grŵp yn cynnal digwyddiadau i helpu ariannu y costau sefydlu a byddai tâl bychan i'r rhai sy'n mynychu'r sesiynau i helpu gyda chostau rhedeg. 8 o deuluoedd gyda phlant ifanc a oedd yn mynychu Home Start ar hyn o bryd ond maent yn gobeithio denu mwy o aelodau pan gymerant drosodd er mwyn dod yn hunan-ariannu.
Ymddiheuriadau:    Gwyn Jones.
1. Datgan Diddordeb   - Gadawodd Cyng R Rees-Evans yr ystafell tra fod y gorchymyn ailddosbarthu yn cael
                                         ei drafod.
2: Cofnodion – Cynigwyd cofnodion cyfarfod y 7 Mai 2014 fel rhai cywir. 
3: Materion yn Codi:
Playgroup – Ar ôl y trafod uchod penderfynwyd rhoi grant o £100.00 i’r grŵp o dan pwerau S137.
	Afon Carrog – Derbyniwyd ateb oddi wrth y cyngor sir i ddweud y byddent yn cysylltu â’r holl randdeiliaid. 
	Arwydd Ardal Di-fwg – y mae'r arwydd wedi cael ei osod ar y fynedfa a llun wedi ei ddanfon at y cyngor sir yn ôl y gofyn.
Cyfethol - Y mae'r dyddiad cau wedi mynd heibio i unrhyw un roi eu henwau ymlaen i lenwi un o'r seddi gwag ar y cyngor. Yn dilyn trafodaeth fe gaeth nifer o enwau eu rhoi ymlaen a gofynnwyd i'r clerc i gysylltu â nhw i weld os oes diddordeb ganddynt.
4: Cynllunio: 
Cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu – 14 Mai – derbyniwyd
A1307723 – i godi twrbin gwynt – Gilfachafael – wedi ei dynnu’n ôl
	A140109 – creu mynedfa i gynnwys cwrb isel ar dir ger pont y pentref – Cyfoeth Naturiol Cymru – wedi ei ganiatáu
	Gorchymyn Ailddosbarthu llwybr troed 28/17 o Dolboeth i Rhosgoch – dim sylwadau
5: Gwybodaeth  - Derbyniwyd y canlynol i’w trafod:
	BDO - Llofnododd y cadeirydd a'r clerc Adran 3 i gadarnhau fod y cyngor wedi derbyn y cyfrifon. 

	Arosfa Bws ar y A487 cyffordd Llanddeiniol – ateb oddiwrth y cyngor sir i ddweud nad oedd arian ar gael ar hyn o bryd ond bydd y cais ar ffeil.
	Cyngor Sir Ceredigion – Derbyniwyd lythyr efo’r gwybodaeth canlynol – bydd cadeirydd y cyngor sir yn cael ei ddewis mewn cyfarfod ar y 21 Mai. Nid oes Gwasanaeth Dinesig eleni ond fe fydd cinio dinesig ym mis Medi.
	Un Llais Cymru –  Hysbysiad am hyfforddiant i roi gwybodaeth am Ddiogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth – nodwyd
	Sefydliad Prydeinig y Galon, Cangen Aberystwyth – derbyniwyd cais yn gofyn i’r cyngor cymuned ei cefnogi yn ei hymdrech i ddiogelu uned cardioleg Bronglais – Clerc i ddanfon llythyr, i’r prif weinidog  Carwyn Jones AC, i amlienllu pryderon y cyngor cymuned.



Llofnod y cadeirydd:________________
	Llywodraeth Cymru – Llywodraeth Cymru- Adran 55 (1) o Ddeddf Llywodraeth Leol (Deddf Democratiaeth) 2013 - Dogfen ymgynghori - Mynediad i Wybodaeth ar Gynghorau Tref a Chymuned – y mae y prif argymhellion yn y ddogfen yn cael eu derbyn fel arfer cyfredol am fod gwefan yn darparu'r gwybodaeth angenrheidiol yn ei le yn barod, ond gofynnwyd i'r clerc i ymateb gyda phryder ar faint o wybodaeth bersonol ddylai fod ar gael yn electronig
	Llywodraeth Cymru – Papur Gwyn Iechyd Cymunedol – gwrando arnoch – dogfen ymgynghori i’w weld ar wefan Llywodraeth Cymru.
	Atebodd Mr Anthony Morgan i ddweud ei fod yn fodlon fod yn archwilwr mewnol am y flwyddyn 2014-15.
	Swyddfa Post – dogfen ymgynghori yn manylu ar newidiadau arfaethedig i swyddfa bost Llanrhystud – ateb i roi cefnogaeth i’r newidiadau ond gofyn am agwedd preifatrwydd ar gyfer defnyddwyr y swyddfa.
	Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol -  Canlyniadau yr arolwg o gydnabyddiaeth ariannol 2013/14 - nodwyd
	SLCC – Cynhadledd yn Cwmbrân ar y 4 Mehefin- nodwyd
	Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy - gwahoddiad i gael dweud eu dweud mewn arolwg ar-lein ar 'The Wales We Want' – nodwyd

Un Llais Cymru – Y Llais

   6:  Apêl  - Derbyniwyd cais oddiwrth Lewis Jones yn gofyn am gefnogaeth i godi arian i fynd fel 
                 gwirfoddolwr i Nepal – caniatâd i roi grant o £50.00 o dan pwerau S137.

   7:  Cyfrifon a Datganiad Ariannol
HSBC – adroddiad banc -  Cymunedol -Balans – Mai - £ 1462.52 
                                                        Busnes -       Balans –Mai - £11862.14	
   8:Materion a godwyd gan y gymuned.
Cae Chwarae – derbyniwyd adroddiad nad oedd y cylchfan bach yn troi fel y dylai – am fod arolwg ROSPA y mis yma penderfynnwyd  aros am ei hadroddiad cyn penderfynnu atgyweirio neu adnewyddu.

 9: Cyfarfod nesaf : 2 Gorffennaf 2014 am 8.00yh.
Llofnod y cadeirydd:________________


