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Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council
Cofnodion y pwyllgor a gynhaliwyd yn y Neuadd Goffa ar y 3 Rhagfyr 2014.
Presennol: Eirwyn Evans(Cadeirydd), Evan Crees, John Evans, Claire Jones, Dewi Jones, Morris Jones,
                    Ceredig Morgan.
                    Cyng. R Rees-Evans                                                                                Clerc: Christine Evans.

Ymddiheuriadau:  Glyn Davies, Gwyn Jones
1:Datgan Diddordeb   - A140928 -  Cyng C Morgan, A140853 – Cyng E Evans. Gadawsant yr ystafell 
                          yn ystod y drafodaeth                                   

2: Cofnodion – Cynigwyd cofnodion cyfarfod y 5 Tachwedd 2014 fel rhai cywir . 
                          
3: Materion yn Codi:
Cyngor Sir Ceredigion - Cynhaliwyd drafodaeth drwy e-bost gyda Mr Delph-Janiurek ynghylch â’r gost o osod uned fflachio ar y B4337 ger y rhyd. Dywedodd ei fod yn archwilio ffyrdd o sicrhau cyllid, a hefyd, gofynnodd  faint y byddai'r Cyngor Cymuned yn gallu cyfrannu tuag at y cyllid. Ar ôl trafodaeth, gynnigwyd £250.00.
	Tai Ceredigion – Atebodd Tai Ceredigion i ddweud y byddai'r cynnig i drosglwyddo'r tir i'r Cyngor Cymuned am swm enwol yn cael ei drafod mewn cyfarfod yn y flwyddyn newydd.

4:Gohebiaeth
1. Cynllunio 
	Cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu –  12 Tachwedd 2014
	A140853 - gosod dau 100kw dyrbin gwynt  gyda seilwaith cysylltiedig - Pencwm Mawr, Llanddeiniol - Ar ôl  darllen y llythyrau o wrthwynebiad oddi wrth Mr a Mrs James a Dr Briggs, trafododd yr aelodau y cais. Penderfynwyd i wrthwynebu'r cais am y rhesymau canlynol: sŵn, agosrwydd at yr A487 a'r ffaith fod na ddim budd cymunedol am fod yr holl drydan yn cael ei werthu yn ôl i'r grid cenedlaethol.
	A140928 – Adeilad i gadw defaid – ger Siop yr Hafod, Hafod Peris, Llanrhystud – dim sylwadau.

2. Gwybodaeth- Derbyniwyd y canlynol:
	Cyngor Sir Ceredigion – Dyddiadau  Cyfarfodydd Ymgynghoriad Cyhoeddus i edrych ar y Cynllun Draft Trafnidiaeth Lleol Canolbarth Cymru ar y Cyd 2015-2020. Gall y cynlluniau  cael eu gweld , hefyd trwy y wefan www.trac.gov.uk

Cyngor Sir Ceredigion – Rhybudd am ‘ddweud eich dweud’ am ‘Casgliadau ailgylchu a gwastraff’, Ateb yr holiadur drwy wefan y cyngor sir – hysbyseb ar hysbysfwrdd y pentref.
Un Llais Cymru -  gwhoddiad i’r cadeirydd i Arddwest Palas Buckingham
	GIG Cymru – Rhybudd fod Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn cynnal digwyddiadau cyhoeddus i drafod Astudiaeth Gofal Iechyd y Canolbarth – dyddiadau y cyfarfodyd ar hysbysfwrdd y pentref.
	Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion – dweud eich dweud am drosedd ac anrhefn yr ardal – clerc i ateb
	Llywodraeth Cymru -  Adolygiad Terfyn Cyflymder Cefnffyrdd - clerc wedi cwblhau'r holiadur i bwysleisio'r angen am derfyn cyflymder o 30 milltir yr awr a mannau croesi ar yr A487 trwy'r pentref.
Llofnod y cadeirydd:________________



	Age Ceredigion – Hysbyseb i ddweud am y cynllun ‘Eiriolaeth Ariannol 50+’ – yr hysbyseb ar hysbysffwrdd y pentref
	Neges trwy y wefan oddiwrth Mr A Deptford a oedd yn hysbysu gwerthu difibrilwyr i gynghorau lleol – dywedodd y Cyng Rees-Evans ei fod wedi siarad am gael un yn Llanrhysud efo cangen Aberystwyth o Sefydliad Prydeinig y Galon.

 
5:  Apelion - i’w trafod ar ddiwedd y flwydyn
Eglwys Llanrhystud
Eglwys Llanddeiniol
Eisteddfod yr Urdd 2015
Eisteddfod Llangollen 2015. 

6: Cyfrifon a Datganiad Ariannol
HSBC – adroddiad banc -  Cymunedol -Balans – Tachwedd - £ 774.74
                                                             Busnes -       Balans – Tachwedd - £9865.27

7: Materion a godwyd gan y gymuned  
	Derbyniwyd e-bost oddiwrth Dr S Briggs i ddweud  fod carreg, a gredir ei bod yn garreg ffin rhwng Llanrhystud a Llansanffraid, wedi cael difrod  yn dilyn stormydd y gaeaf llynedd. Dywedodd ei fod wedi cysylltu â'r Asiantau Tir y Goron ynghylch y garreg a gofynnodd  i'r Cyngor Cymuned gysylltu â’r Asiant er mwyn ceisio i’r garreg cael ei thrwsio yn y fan a'r lle neu ei symud  i Amgueddfa Ceredigion – Clerc i ddanfon llythyr i Asiantau Tir y Goron.
	Mynegwyd pryder bod ardaloedd o Phase 3 Datblygiad Heol Isfoel yn cael eu gadael yn ddiffaith a mae hyn yn arwain at dympio defnydd adeiladu a hen geir- Clerc i gynghori’r adran gynllunio o hyn gan nad yw'r safle wedi cael ei fabwysiadu eto.
	Mynegwyd pryder ynghylch lled y ffordd, sydd yn gwneud hi yn anodd i gar a cerbyd llydan i basio, os fydd ceir eu parcio wrth ymyl y tai yn Fforddlas - Clerc i gynghori’r Adran  Priffyrdd o hyn i weld a fyddai rhybuddion ‘Ffordd Gul’ yn briodol yn y fan hon.


8: Cyfarfod nesaf :  7 Ionawr 2015 am 7.30yh.
Llofnod y cadeirydd:________________




