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Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council
Cofnodion y pwyllgor a gynhaliwyd yn y Neuadd Goffa ar y 5 Tachwedd 2014.
Presennol: Eirwyn Evans(Cadeirydd), Evan Crees, Glyn Davies, John Evans, Claire Jones, Dewi Jones, 
                   Gwyn Jones, Morris Jones, Ceredig Morgan. 
                  Cyng Rowland Rees-Evans                                                                  Clerc: Christine Evans.
Ymddiheuriadau:    Donald Morgan.
1. Datgan Diddordeb   - Llwybr Troed 30/15 – Dewi Jones
2: Cofnodion – Cynigwyd cofnodion cyfarfod y 1Hydref 2014 fel rhai cywir. 	
3: Materion yn Codi:
Cyngor Sir Ceredigion – Cyfarfu y Cynghorwyr R Rees Evans, G Jones a G Davies a’r clerc â
      Mr T Delph-Januirek, Uwch Beiriannydd Rheoli Traffig Cyngor Sir Ceredigion, i drafod   
      diogelwch plant ysgol yn croesi'r B4337 wrth y rhyd. 
      Cynnigwyd osod goleuadau fflachio yn rhybuddio fod ysgol yn gyfagos ar gost o £1,000.00 i'r 
      cyngor cymuned. Y farn gyffredinol oedd bod y gosodiad yn angenrheidiol ond fod y gost o 
      £1,000.00 yn rhy uchel yn enwedig mae goleuadau ail law ydyn nhw. 
      Penderfynwyd fod Cyng. Rees-Evans yn cynnal trafodaethau pellach efo Mr Delph-Janiurek..  
	Cofiwch Dryweryn - Atebiad Mr Boland yn cadarnhau nad oedd CADW wedi rhyddhau yr arian i brynu'r wal Cofiwch Dryweryn ond mae ei gydweithwyr yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gwneud ymholiadau pellach.
	Pwyllgor ymfudo 1818 - gofynnwyd i'r clerc ymateb i'r pwyllgor  i ddweud ein bod yn eu cefnogi ond nid oes gennym unrhyw awgrymiadau pellach i’w rhestr.
	Offer Chwarae - Byddai'r gost o ailosod y ‘Multiplay’ Iau  rhwng £3,515.00 a £16,500.00.
	Llwybr Troed 23/7 ger Eglwys Llanddeiniol – Yr oedd y Cyngor Sir wedi bod yn siarad efo’r perchennog.

4: Cynllunio: 
Cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu – 8 Hydref – derbyniwyd
A140465 – Estyniad deulawr, Felindre Mill, Llanrhystud – wedi ei ganiatáu
	Dargyfeirio llwybr troed cyhoeddus 30/15 – Glan Peris – dim sylwadau
5: Gwybodaeth  - Derbyniwyd y canlynol i’w trafod:
	Cyngor Sir Ceredigion  - Rhybudd o gyfarfodydd cyhoeddus i ymgynghori ar  Gyllideb Cyngor Ceredigion am 2015/16 - dyddiad y cyfarfodydd ar hysbysfwrdd y pentref

	Cyngor Sir Ceredigion – Rhybudd cyhoeddus yn gofyn am geisiadau gan y rhai sy'n dymuno cynnig eu hunain ar y Rhestr Gymeradwy ar gyfer Darparu Gwasanaethau Clirio Eira Atodol a Gwasanaethau Brys perthnasol eraill 2014/15 - nodwyd.
	Cyngor Sir Ceredigion – Ymgynghoriad ar yr adolygiad arfaethedig o ‘Gorchmynion Rheoli Cŵn’ ar gyfer Ceredigion – nodwyd. 
	Cyngor Sir Ceredigion – Hysbysiad yn gofyn am wirfoddolwyr fel canfaswyr i’r gwasanaethau Etholiadol – nodwyd.
	Cyngor Sir Ceredigion – Ymgynghoriad ar leoliad gorsafoedd pleidleisio – awgrymwyd dim newid i orsaf bleidleisio Llanrhystud.
	Cyngor Sir Ceredigion - Hysbysiad i ddweud y byddai y ffordd C1127 ar gau dros dro ar y 3ydd Tachwedd – nodwyd.
	Un Llais Cymru –  Agenda a chofnodion cyfarfod Pwyllgor Ardal Ceredigion yn Aberaeron ar 22 Hydref- nodwyd

Llofnod y cadeirydd:________________
	Un Llais Cymru – Hyfforddiant ‘Community Engagement’ ar 13 Hydref yn Park Lodge, Aberystwyth
	Awdurdod Tân ac Achub Gorllewin a Chanolbarth Cymru  - Gwahoddiad i roi barn ar y Cynllun Strategol drafft a'r Cynllun Blynyddol drafft ar www.mawwfire.gov.uk - nodwyd gyda sylw fod angen mwy o ymwybyddiaeth o'r ardal leol gan y criwiau tân.
	Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol- adroddiad blynyddol draft ar eu gwefan
	Age Cymru – Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol yn Llanbedr Pont Steffan ar y 20 Tachwedd.
	Clerks and Councils Direct – cylchlythyr
	Bovine TB – Arolwg Canfod Moch Daear Marw. 


   7:  Apêl  i’w trafod ar ddiwedd y flwyddyn
	Canolfan Therapi Plant, Bobath Cymru


   8:  Cyfrifon a Datganiad Ariannol
HSBC – adroddiad banc - Cymunedol -Balans – Hydref - £935.74
                                                Busnes -       Balans –Hydref - £9865.27
	Tai Ceredigion -  Rhoddwyd ganiatâd  i dalu Tai Ceredigion y rhent blynyddol o £1.00 am y tir o dan y safle bws. Gofynwyd i’r clerc gysylltu â Tai Ceredigion i ofyn a gall y tir gael ei drosglwyddo i'r cyngor cymuned am swm nominal, byddai hyn yn cael gwared ar y gost weinyddol o anfon allan y bil bob blwyddyn.


  9:Materion a godwyd gan y gymuned.
Clerc i gysylltu â Chyngor Sir Ceredigion i ofyn iddynt gymryd golwg ar y rhwystr sy'n achosi llifogydd o’r gwli  ar y ffordd rhwng Moelifor a Ffospilcorn.
Derbynwyd gwyn am y ceir sydd wedi'u parcio y tu allan i Arnant. Y maent yn atal golygfa modurwyr sy'n gadael Glanrafon Terrace – cysylltu â’r plismon bro.

 10: Cyfarfod nesaf : 3 Rhagfyr 2014 am 7.30yh.
Llofnod y cadeirydd:________________


