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Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council
Cofnodion y pwyllgor a gynhaliwyd yn y Neuadd Goffa ar y 4 Mawrth 2015.
Presennol: Eirwyn Evans(Cadeirydd), Glyn Davies, John Evans, Claire Jones, Dewi Jones, Gwyn Jones.
                   Cyng Rowland Rees-Evans                                                                  Clerc: Christine Evans.

Ymddiheuriadau:    Ceredig Morgan.

1. Datgan Diddordeb:     A140464 – Cyng. Rees-Evans
                                          Llwybr Ceffyl 30/38 Llyn Eiddwen – Cyng.C Jones

2: Cofnodion:   Cynigwyd cofnodion cyfarfod  4 Chwefror 2015 fel rhai cywir. 
	
3: Materion yn Codi:
Grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Mannau Chwarae - Eglurodd y clerc fod y Clwb Ti a Fi  wedi bod yn llwyddiannus i gael grant o £ 4285.00 ar gyfer Ffrâm Dringo  gyda Llithren gan gynnwys TAW a ‘grassmats’. Yr amod o gael y grant oedd fod yr offer yn cael ei osod yn y cae chwarae a bod y Cyngor Cymuned yn cymryd perchnogaeth ohono. Bydd yn gyfrifoldeb ar y Cyngor Cymuned i godi yr offer. 
Cynigiodd y Cyng G Davies fod y cyngor cymuned yn derbyn yr amod, cytunodd pawb - Clerc i roi gwybod i Cathryn Morgan (Cydlynydd Teuluoedd Cyntaf, Cyngor Sir Ceredigion)  fel ei bod yn gallu cwblhau’r   cais.
	Paneli Gwybodaeth – Derbyniwyd wybodaeth am y costau fel y gofynnwyd. Penderfynwyd cyn gwneud penderfyniad  i fwrw ymlaen â'r prosiect fod angen  ymchwilio i weld a oes cwmnïau lleol yn darparu gwasanaeth tebyg - clerc i ymchwilio.
Derbynneb oddiwrth Un Llais Cymru am dalu am y cwrs ar Ddeddfau Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth.
Derbynneb oddiwrth Spanglefish am dalu am aelodaeth aur dros 2015/16 i’r wefan  
                                       www.cyngorcymunedllanrhystud.com

4: Cynllunio: 
Cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu – 11 Chwefror – derbyniwyd
	Dargyfeirio Llwybr Ceffyl 30/38 Llyn Eiddwen - dim sylwadau gan nad yw y rhan hon o’r llwybr o fewn ffin Llanrhystud.

5: Gwybodaeth  - Derbyniwyd y canlynol i’w trafod:
	Cyngor Sir Ceredigion  - Cyfarfod Safle 39/40 Heol Isfoel - Adroddodd y Cyng Rees-Evans fod y cyfarfod wedi'i gynnal ac y byddai adroddiad yn cael ei wneud i'r Pwyllgor Datblygu nesaf a fyddai wedyn yn  penderfynnu a ddylid cytuno â phenderfyniad yr adran gynllunio i wrthod cais A140464.
	Cyngor Sir Ceredigion  - Goleuadau fflachio rhybudd ysgol ar y B4337 ger y rhyd- Derbyniwyd ateb yn dweud nad oedd cyllideb ar gael i wneud y gwaith ar hyn o bryd ond byddai'n cael ei ychwanegu at restr o waith i'w hystyried yn y flwyddyn ariannol newydd os fyddai adnoddau ar gael - Clerc i ymateb i ddweud bod y cynghorwyr yn siomedig iawn gan y penderfyniad gan eu bod yn credu bod llwybr diogel i'r ysgol yn flaenoriaeth uchel.
	Cyngor Sir Ceredigion - Arwydd ‘Ffordd Gul’ ar y B4337 ger Fforddlas - Derbyniwyd ateb i ddweud nad yw  'arwydd ffordd gul' yn briodol yn y lleoliad hwn gan fod digon o led  i 2 gar basio yn ddiogel y broblem yn y fan hyn yw’r ceir sydd yn parcio, os mynd ymlaen â’r cwyn fyddai’n rhaid cysylltu â’r heddlu – penderfynwyd i beidio mynd ym mhellach â’r cwyn.

Llofnod y cadeirydd:________________
	Cyngor Sir Ceredigion – B4337 ger capel Rhiwbwys - Derbyniwyd ateb fod arwydd ‘Steep Hill ’ yn cael ei ychwanegu at restr i'w hystyried pan fydd cyllid ar gael a bod lleoliad addas i osod yr arwydd.

Cyngor Sir Ceredigion - Cynllun Datblygu Lleol - Canllaw Cynllunio Atodol Drafft Cymunedol a'r Iaith Gymraeg - nodwyd 
Cyngor Sir Ceredigion - Ymgynghoriad ar ddyfodol Cartrefi Gofal yng  Ngheredigion - ein hatgoffa bod y cyfnod ymgynghori yn dal ar agor
Cyngor Sir Ceredigion - Rhwydwaith Ardaloedd Chwarae- Gwybodaeth am yswiriant ac arolygu ardaloedd chwarae – nodwyd, meddwl am hyn pan fydd yn amser i’r adolygiad flynyddol nesaf.
Tai Ceredigion – Safle Bws Heol Islwyn  - Derbyniwyd ateb i ddweud y byddai Tai Ceredigion yn fodlon trosglwyddo perchnogaeth y tir lle mae'r safle bws yn sefyll - Clerc i ofyn am rhagor o wybodaeth am y costau.
	Un Llais Cymru - Hysbysiad fod y ffi ar gyfer aelodaeth am 2015/16 yn £ 123.00 - caniatâd i’w dalu
	Un Llais Cymru –Gwybodaeth am ail-lansiad ei gwefan
	Un Llais Cymru/ SLCC – Hysbysiad am gyfarfodydd i clercod yn Tenby a Llandrindod – nodwyd
	Llywodraeth Cymru - Ymgynghoriad ar y Dreth Gwaredu Tirlenwi - gwybodaeth ychwanegol ar www.wales.gov.uk" www.wales.gov.uk
Llywodraeth Cymru - Gwahoddiad i fynychu digwyddiad Rhanddeiliaid Cymru ar Cyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth Forol - gwybodaeth am www.wales.gov.uk" www.wales.gov.uk
Cyfoeth Naturiol Cymru - Gwybodaeth am gyfarfodydd yng Nghaerfyrddin a Bangor ar Ardaloedd Cadwraeth Morol Arbennig ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig - Clerc i drosglwyddo gwybodaeth os derbynnir rhybudd o gyfarfodydd tebyg yng Nghanolbarth Cymru.
Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Adroddiad Blynyddol ar ei gwefan.
Cantref – Swyddog Llety â Chymorth yn gofyn am ddod i siarad yn un o’n cyfarfodydd – Clerc i ddanfon gwahoddiad.
	Derbyniwyd lythyron o ddiolch oddi wrth: Eglwys Llanddeiniol, Eglwys Llanrhystud, Neuadd Goffa Llanrhystud, Y Ddolen, Ambiwlans Awyr Cymru, CFfI Llanddeiniol, CFfI Ceredigion, Cymdeithas Cymunedol Llanddeiniol.
Wicksteed- catalog
Heddlu Dyfed Powys - Gwahoddiad i fynychu cyfarfod i gael gwybod am fenter cymunedol i fynd i'r afael â goryrru yn y pentrefi lleol - Clerc i fynychu'r cyfarfod
	Llywodraethwr Ysgol - Mae'r term ar gyfer cynrychiolydd o’r Cyngor Cymuned ar Gorff Llywodraethol yr Ysgol yn dod i ben ym mis Mai 2015 – Dewiswyd yCyng. C Jones fel cynrychiolydd ar gyfer y tymor nesaf

  6:  Apelion  i’w trafod ar ddiwedd y flwyddyn:
	Sefydliad Aren Cymru – Taith Dros Fywyd – 26 Ebrill
	Gofal mewn Galar,  Cangen Ceredigion


  7:  Cyfrifon a Datganiad Ariannol
HSBC – adroddiad banc - Cymunedol -Balans – Chwefror - £1024.47
              Busnes -       Balans –Chwefror - £8366.97
	Clwb Pel Troed Llanrhystud – Bil am £900.00 am dorri y porfa dros yr hanner blwyddyn diwethaf – caniatád i dalu.


8:Materion a godwyd gan y gymuned.

9: Cyfarfod nesaf : 1 Ebrill 2015 am 8.00yh.
                                                                                                               Llofnod y cadeirydd:________________


