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Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council
Cofnodion y pwyllgor a gynhaliwyd yn y Neuadd Goffa ar y 1 Hydref 2014.
Presennol: Eirwyn Evans(Cadeirydd), Evan Crees, John Evans, Claire Jones, Dewi Jones, Morris Jones,
                    Ceredig Morgan, Donald Morgan.
                    Cyng. R Rees-Evans                                                                                Clerc: Christine Evans.

Ymddiheuriadau:  Glyn Davies, Gwyn Jones
Croesawyd dau aelod o'r pwyllgor sydd yn trefnu dathliadau 200 mlynedd ers ymfudodd teuluoedd o Geredigion i Ohio ym 1818. Pwrpas yr ymweliad oedd rhoi tamaid o gefndir i'r dathliadau arfaethedig ac i ofyn am awgrymiadau pellach - Penderfynwyd trafod y rhestr o awgrymiadau yn ein cyfarfod nesaf.

1:Datgan Diddordeb   - Dim                                     

2: Cofnodion – Cynigwyd cofnodion cyfarfod y 3 Medi 2014 fel rhai cywir . 
                          Gofynnodd y cadeirydd a ddylai yr arfer o ddarllen y cofnodion yn y cyfarfod gael eu stopio
                          gan fod pawb yn awr yn derbyn  copi o'r cofnodion cyn y cyfarfod - Cytunodd pawb. 

3: Materion yn Codi:
Offer Chwarae - Adroddodd y clerc ei bod wedi cysylltu â Ray Ceredigion, swyddfa genedlaethol Costcutters ac Ymddiriedolaeth Côd Post y Bobl. O'r tri yr oedd Ray Ceredigion wedi danfon rhestr o ffynonellau posibl o grantiau ac yn cynnig eu cefnogaeth. Nododd y Cynghorydd D Jones fod yr ardal chwarae yn Llansanffraed wedi ei ffensio yn llwyr ac fod y llawr o dan yr offer yn well na'r teils sydd o dan yr offer chwarae yn Llanrhystud. Gofynnwyd i'r clerc i gysylltu â chlerc Cyngor Cymuned Llansantffraed i gael gwybod lle yr oeddynt wedi prynu yr arwyneb. Gofynnwyd i'r clerc hefyd, i ymchwilio i'r costau cyfarpar pe baem yn newid y 'multiplay' iau. Cododd y Cynghorydd C Jones fater y coed sy'n gordyfu wrth fynedfa y cae chwarae - Gofynnodd y cadeirydd â fyddai rhai o'r aelodau yn medru torri'r coed. 

4:Gohebiaeth
1. Cynllunio 
	Cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu –  10 Medi 2014

2. Gwybodaeth- Derbyniwyd y canlynol:
	Cyngor Sir Ceredigion – Hysbysiad fod y B4577 ym Mhennant ar gau rhwng y 20 a'r 30 Medi a'r B4337 yn Nhalsarn ar gau rhwng y 6 a'r 10 Hydref. 

Cyngor Sir Ceredigion ar gais y Comisiynydd y Gymraeg i safoni Enwau Lleoedd - gofynnwyd i'r cyfarfod os oeddynt yn cytuno â newid sillafiad Rhyd-Rosser i Rhydroser - cytunwyd. 
Un Llais Cymru - Rhaglen Hyfforddi 2014 - nodwyd. 
Swyddfa Bost - Sylwch y bydd y newidiadau i swyddfa bost Llanrhystud  yn cael eu cynnal rhwng yr 2ail a'r 4ydd o Hydref. 

Llofnod y cadeirydd:________________





	Cofiwch Dryweryn - Derbyniwyd siec am £ 20.00 i gronfa Cofiwch Dryweryn a llythyr oddi wrth 'y Fon. Helga Martin '(Cymdeithas Bob Owen)yn dweud pwy mor bwysig oedd y wal i hanes y 20ed ganrif yng Nghymru. Gofynnwyd cwestiynau am y sefyllfa o ran gwaith cynnal a chadw y wal ac a ydu CADW wedi rhyddhau yr arian yr oeddent wedi addo. - Bydd y clerc a'r Cyng. Rees-Evans yn ceisio cysylltu â Mr P Boland o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i weld beth yw'r sefyllfa. Ar hyn o bryd – Clerc, hefyd, i ateb y llythyr a dderbyniwyd. 

Swyddfa Archwilio Cymru - Derbyniwyd ad-daliad o £ 30.00 oddi wrth y swyddfa archwilio. 
Canolfan Cyngor ar Bopeth - Hysbysiad am ei Cyfarfod Blynyddol Cyhoeddus. 
Clerks and Councils Direct - cylchgrawn 
Wicksteed - catalog
 
5:  Apeliadau 
Llew Du,Llanrhystud - gofynnodd am gyfraniad tuag at y gost o drefnu coelcerth gymunedol a thân gwyllt ym mis Tachwedd – rhoddwyd ganiatâd i roi £100.00 o dan bwerau S137 
 Urdd Gobaith Cymru - diwedd y flwyddyn 
 Trans Link Cymru - diwedd y flwyddyn
 Corfflu Hyfforddiant Awyr, Aberystwyth - diwedd y flwyddyn. 


6: Cyfrifon a Datganiad Ariannol
HSBC – adroddiad banc -  Cymunedol -Balans – Medi - £ 384.52
                                                             Busnes -       Balans – Medi - £10,865.27
	Cyngor Sir Ceredigion -Derbyniwyd bil o £188.78 ar gyfer goleuadau stryd sydd wedi eu cynnu dros nos - caniatâd i dalu 



7: Materion a godwyd gan y gymuned  
	Derbyniwyd lythyr oddi wrth Lewis Jones yn rhoi diolch am y rhodd a dderbyniodd tuag at ei brofiad gwaith yn Nepal.
	 Clerc i wneud y ceisiadau canlynol i'r Cyngor Sir
1. Y mae eisiau tacluso'r llwybr troed 23/7 o Pencwm Mawr i Eglwys Llanddeiniol 

2. Y mae eisiau tacluso'r llwybr troed 28/7 sydd yn pasio Tynlôn, Llanrhystud 
3. Gwella diogelwch y B4337 i gerddwyr drwy gyflwyno rhyw ffurf o fesurau tawelu cyflymder. 
	Clerc i wahodd y plismon bro i’r cyfarfod nesaf.


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




