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Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council
Cofnodion y pwyllgor a gynhaliwyd yn y Neuadd Goffa ar y 2 Gorffennaf 2014.
Presennol: Eirwyn Evans(Cadeirydd), Evan Crees, Glyn Davies, John Evans, Claire Jones, Gwyn Jones, 
                    Ceredig Morgan.                                                                                 Clerc: Christine Evans.
Datgan Derbyn Swydd – Cafodd Claire Jones ei chroesawi yn Cynghorydd Cymunedol i gward Haminiog.
                                           Llofnododd y Datganiad Derbyn Swydd a’r Côd Ymddigiad.
Ymddiheuriadau:  Rowland Rees-Evans, Dewi Jones, Morris Jones.
1:Datgan Diddordeb   -  A140329 – gadawodd Cllr. C Jones yr ystafell tra bod y cais yn cael ei drafod                                       
2: Cofnodion – Cynigwyd cofnodion cyfarfod y 4 Mehefin 2014 fel rhai cywir ond un newid – newid   
                          enw Adnoddau Naturiol Cymru i Cyfoeth Naturiol Cymru.
3: Materion yn Codi:
Cyfethol – Un person, Mr Donald Morgan, oedd wedi ymateb i’r cais  i lenwi yr ail sedd wag ar y cyngor. Cytunwyd i’w gyfethol yn aelod o’r Cyngor Cymuned gward Haminiog.
	Yr oedd Mr Mark Drakeford AC wedi ateb y llythyr a ddanfonwyd yn codi pryder am wasanaethau cardioleg Bronglais – Dywedodd fod y Bwrdd Iechyd ddim yn gwneud ei penderfyniad terfynol hyd nes fydd  Astudiaeth Canolbarth Cymru wedi ei gwblhau yn yr hydref.
	Dywedodd y clerc fod arolygiad y cae chwarae wedi ei gwblhau ond nid oedd yr adroddiad oddi wrth ROSPA wedi ei dderbyn eto.
Atebodd y Cyngor Sir i ddweud fod ymylon porfa y pentref wedi au torri unwaith a bydd toriad arall ym mis Medi.
4:Gohebiaeth
1. Cynllunio 
	Cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu –  11 Mehefin 2014
	A140329 – Codi tŷ menter gwledig – Tŷ–Hen, Llanrhystud – dim sylwadau

2. Gwybodaeth- Derbyniwyd y canlynol:
	BDO – Adroddiad i ddweud fod dim byd i godi o gyfrifon 2013/14.
	Cyngor Sir Ceredigion – gwybodaeth i ddweud fod y ffordd i gofrestri pleidleisiau yn newid – Clerc i roi y gwybodaeth  ar yr hysbysfwrdd.
	Cyngor Sir Ceredigion – Gwahoddiad i’r cadeirydd fynychu gwasanaeth goffa yn Llanbedr Pont Steffan. 
	Un Llais Cymru - Adroddodd y clerc yn ôl o’r cyfarfod pwyllgor ardal a gymerodd le ar y 

      25 Mehefin yn Aberaeron.
	Un Llais Cymru – Hyfforddiant ar ‘Sut i wneud cais effeithiol am grant’i gymeryd lle yn Park Lodge, Aberystwyth ar 7 Gorffennaf – clerc i gofresru 

Un Llais Cymru / SLCC – Gwybodaeth am gynllun gan ‘National Energy Action’ i helpu i fynd ar afael a Thlodi Tanwydd Gwledig- nodwyd.
	Arolwg gan Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys – gofyn sut y byddai trigolion lleol yn hoffi gweld troseddau megis dirfod troseddol mân a lladrad lefel-isaf yn cael ei ddelio â – atebwyd
	Llythyrau o ddiolch – Gareth Harries a Chymdeithas Cymunedol Llanddeiniol
Traws Link Cymru – Llythyr yn gofyn am gefnogaeth i ymgyrch Traws Link Cymru i ailagor rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin – rhoddwyd gefnogaeth
Mynydd y Gwynt – Gwybodaeth am sesiwn adborth i’r ymgynghoriad yn Llangurig – nodwyd


Llofnod y cadeirydd:________________
	Bwrdd Iechyd Hywel Dda – gwybodaeth am sesiynau agored i drafod newidiadau i’r gwasanaethau yn ysbytai Withibush a Glangwili – nodwyd

Tîm Cynllunio Morol Llywodraeth Cymru – y mae Datganiad o Gyfranogiad  wedi ei fabwysiadi fel cam cyntaf i Gynllun Morol i Gymru – nodwyd
Ombwdsmon – Adroddiad Blynyddol
J Parker - catalog
 
5:  Apelion - Dim

6: Cyfrifon a Datganiad Ariannol
HSBC – adroddiad banc -  Cymunedol -Balans – Mehefin - £  1,152.52
                                                             Busnes -       Balans – Mehefin - £11,863.42
	Clwb Pêl Droed Llanrhystud – anfoneb am dorri porfa am yr hanner gyntaf o’r flwyddyn – caniatâd i dalu y bil o £900.00


7: Materion a godwyd gan y gymuned  
	Llywodraeth  Cymru yn gofyn a oedd enwebiad i Fedal Ymerodraeth Brydeinig – penderfynwyd roi enw Miss Avril Jones ymlaen am ei gwasanaeth gwirfoddol i gymuned Llanrhystud.
	Arwyddion Pentre Isaf – gofyn i’r Cyngor Sir i roi dwy arwydd enw newydd wrth fynediad i Pentre Isaf.
	Torri coed – gofyn i’r Cyngor Sir docio y clawdd rhwng Llwynddeiniol a Cwm Bach yn Llanddeiniol

Diogelwch ar y B4337 wrth y rhyd – Codwyd pryder nad oedd arwyddion rhybudd i rybuddio modurwyr fod ysgol gerllaw yn enwedig yn awr am fod rhieni yn parcio bob ochr i’r B4337 wrth fynd â’r plant i ac o’r ysgol – Clerc i ofyn i’r Cyngor Sir am arwyddon rhybudd a gofyn i’r ysgol am gefnogaeth.

8: Cyfarfod nesaf :  3 Medi 2014 am 8.00yh.
Llofnod y cadeirydd:________________




