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Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council
Cofnodion y pwyllgor a gynhaliwyd yn y Neuadd Goffa ar y 7 Ionawr 2015.
Presennol: Eirwyn Evans(Cadeirydd), Evan Crees, Glyn Davies, John Evans, Claire Jones,  
                   Gwyn Jones, Morris Jones, Ceredig Morgan. 
                   Cyng Rowland Rees-Evans                                                                  Clerc: Christine Evans.

Ymddiheuriadau:    Donald Morgan, Dewi Jones.

1. Datgan Diddordeb   - Dim

2: Cofnodion – Cynigwyd cofnodion cyfarfod  3 Rhagfyr 2014 fel rhai cywir. 
	
3: Materion yn Codi:
Cyngor Sir Ceredigion – Phase 3 Heol Isfoel - Atebodd y swyddfa gynllunio i ddweud ei bod wedi derbyn y cwyn a bydd ateb yn cael ei ddanfon o fewn 15 diwrnod ar ôl eu hymweliad â'r safle.
4: Cynllunio: 
Cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu – 10 Rhagfyr – derbyniwyd

5: Gwybodaeth  - Derbyniwyd y canlynol i’w trafod:
	Cyngor Sir Ceredigion  - Rhybudd i ddweud gall unrhywun gofnodi problemau gyda hawliau tramwy ar dudalen problem gwefan y cyngor sir- nodwyd
	Cyngor Sir Ceredigion  – Rhybudd i ddweud, yn hytrach na chopïau papur, bydd hysbysiadau o geisiadau cynllunio yn cael eu danfon drwy e-bost at y clerc gyda dolen i wefan y cyngor sir lle y gall y cais llawn ei weld. Penderfynwyd y byddai'r clerc yn llawrlwytho'r ffurflen gais a map o'r lleoliad a’u dod i’r cyfarfod er mwyn iddynt cael eu trafod yno.
	RAY Ceredigion - Gwybodaeth am yswiriant ac arolygiad ardaloedd chwarae – nodwyd
	Comisiynydd yr Heddlu - Hysbysiad o ddatganiad i'r wasg yn ymwneud â chamerâu teledu cylch cyfyng a'r cyfle i roi sylwadau am y wybodaeth yn y datganiad  – nodwyd

Technoleg Taliesin - Llythyr yn hysbysebu y gwasanaethau gwefan y gall eu cynnig - nodwyd
	Clerks and Councils Direct – cylchlythyr 

  6:  Apelion  i’w trafod ar ddiwedd y flwyddyn:
	Canolfan Cyngor ar Bopeth
	Clwb Ffermwyr Ifanc Ceredigion
	Apêl y Pabi
	Ysgol Feithrin Glan y Môr, Llanrhystud


  7:  Cyfrifon a Datganiad Ariannol
HSBC – adroddiad banc - Cymunedol -Balans – Hydref - £ 614.74
                                                 Busnes -       Balans –Hydref - £9866.97
	Praesept - Cyflwynwyd datganiad ariannol interim. Yn seiliedig ar hyn, penderfynwyd ofyn am archebiant o £ 8500.00, yr un fath â’r ddwy flynedd diwethaf - cynigiwyd gan y Cyng. G Davies, eiliwyd gan y Cyng. J Evans, cytunodd pawb.


Llofnod y cadeirydd:________________


	Rhoddwyd hawl i dalu £ 80.00, y rhent blynyddol ar gyfer cynal y cyfarfodydd misol yn y Neuadd Goffa  - cynigiwyd gan y Cyng M Jones, eiliwyd gan y Cyngh. E Crees, cytunodd pawb

Rhoddwyd hawl i dalu £ 65.32 i'r clerc am dreuliau ar gyfer deunydd argraffu 2014 - cynigiwyd gan y Cyng. C Jones, eiliwyd gan y Cyng. C Morgan, cytunodd pawb 
8:Materion a godwyd gan y gymuned.
Clerc i gysylltu â’r Cyngor Sir i ofyn os fyddai arwyddion rhybudd Bryn Serth yn briodol ar Rhiwbwys oherwydd y pryder bod lorïau mawr wedi eu gweld yn ddiweddar yn stolio ar y rhiw ac yn gorfod gwrthdroi i lawr y rhiw er mwyn darganfod y gêr iawn i ddringo’r rhiw.

9: Cyfarfod nesaf : 4 Chwefror 2015 am 7.30yh.
Llofnod y cadeirydd:________________


