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Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council
Cofnodion y pwyllgor a gynhaliwyd yn y Neuadd Goffa ar y 1 Ebrill 2015.
Presennol: Eirwyn Evans(Cadeirydd), Evan Crees, Glyn Davies, John Evans, Claire Jones, Dewi Jones, 
                   Gwyn Jones, Morris Jones, Donald Morgan.
                    Cyng. R Rees-Evans                                                                                Clerc: Christine Evans.
Ymddiheuriadau:  Ceredig Morgan
Cafwyd cyflwyniad byr gan Mrs Ann Harris o Cantref (Gwasanaeth Pobl Hŷn) am y gwasanaethau y mae Cantref yn darparu ar gyfer bobl 50 + .Y mae y gwasanaeth yn rhad ac am ddim a gall roi amryw o help er engraifft: help i lenwi ffurflenni a cheisiadau , help i asesu anghenion llety ac yn y blaen.  Gellir gysylltu â Chantref ar 01239 712 000.

1:Datgan Diddordeb   - Dim

2: Cofnodion – Cynigwyd cofnodion cyfarfod y 4 Mawrth 2015 fel rhai cywir . 
                          
3: Materion yn Codi
Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned - Adroddodd y clerc ei bod wedi mynychu cyfarfod yng ngorsaf yr heddlu a oedd yn egluro beth yw y cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned. Y mae yr hedddlu yn gobeithio cyflwyno y cynllun yng  Ngheredigion. Mae'r cynllun yn gofyn am o leiaf 3 o wirfoddolwyr i fonitro cyflymder drwy'r pentref gan ddefnyddio yr offer a ddarparwyd gan yr heddlu ac wedyn adrodd yn ôl i'r Plismon Bro.
	Safle Bws Heol Islwyn - Tai Ceredigion wedi ymateb fod y gost o drosglwyddo’r tir oddeutu 
     £250.00 - gwnaed penderfyniad i beidio â mynd ymhellach gyda'r cais i drosglwyddo y tir oherwydd 
      fod y gost rhent bresennol i'r gymuned yn ddim ond £1.00 y flwyddyn.
	Llywodraethwr Ysgol – Penderfynwyd fod y Cyng. G Davies yn aros fel cynrychiolydd y cyngor cymuned am dymor arall nid fel y cyfnodwyd y mis diwethaf.

4:Gohebiaeth
1. Cynllunio 
	Cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu –  11 Mawrth a 8 Ebrill 2015


2. Gwybodaeth - Derbyniwyd y canlynol:
	Cyngor Sir Ceredigion – Derbyniwyd grant o £ 4,285.00 ar gyfer offer chwarae. Ar ol trafodaeth gwnaed y penderfyniad y dylai'r hen offer (Multiplay Iau)  gael ei ddatgymalu a rhoi y twr pren newydd a sleid yn ei le. Derbyniwyd  ddyfynbris o £ 700.00  i godi yr offer newydd oddi wrth y cwmni . Gofynnwyd i'r clerc ofyn am ddyfynbris arall gan gontractwr lleol ac i ofyn hefyd am ddyfynbris i chwalu yr hen offer.
	Cyngor Sir Ceredigion – Derbyniwyd hysbysiad am sesiynau ‘galw heibio’ i ychwanegu at y wybodaeth am yr ymgynghoriad ar ddyfodol Cartrefi Gofal Preswyl yng Ngheredigion - rhybudd o’r ddyddiadau ar hysbysfwrdd y pentref.

	Un Llais Cymru -  Cais am gynigion i gael eu clywed yn y gynhadledd flynyddol yn yr hydref - nodwyd

Un Llais Cymru  - Dyddiadau cyfarfodydd i drafod y Papur Gwyn ar Ddiwygio Lywodraeth Leol -
      - nodwyd.

Llofnod y cadeirydd:________________


	Cyfoeth Naturiol Cymru – Digwyddiadau ‘dyddiau galw heibio’ i ddysgu rhagor am y cynigion i sefydlu Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ac Ardaloedd Gwarchodaeth newydd ar nifer o ardaloedd y môr – nodwyd.
	Llywodraeth Cymru  - Adolygiad o Dirweddu Dynodedig – Cam dau - nodwyd
	Llywodraeth Cymru – Cyfarwyddyd ar Rheolau Archwilio Cyfrifon (Cymru) 2014
	BDO – Ffufleni yr archwiliad – dywedodd y clerc ei bod ar fin cwblhau y cyfrifon cyn ei pasio mlaen i’r archwilydd mewnol.
	Diogelwch yng Ngheredigion – ‘Dweud eich dweud’ym Mhenmorfa ar y 27 Ebrill – wedi ei ganslo
	BT – mabwsiadu ciosg coch am £1.00 – nodwyd

Clerks and Councils Direct – cylchgrawn

5:  Apelion – yw trafod ar ddiwedd y flwyddyn
	Theatr gydwethredol Troedyrhiw.
Pwll Nofio Ysgol Gyfun Aberaeron a’r Cylch


6: Cyfrifon a Datganiad Ariannol
HSBC – adroddiad banc -  Cymunedol -Balans – Mawrth - £626.47
                                                             Busnes -       Balans – Mawrth - £11653.49
	HMRC – dyddiadau talu PAYE yn 2015/16


7: Materion a godwyd gan y gymuned  
	   Derbyniwyd lythyr yn cwyno  am gŵn yn baeddu yn Stryd yr Eglwys – y clerc i roi gwybod i’r 

      achwynwyr fod y cyngor cymuned yn fodlon ysgrifennu at y rhai sydd ddim yn glanhau i fyny 
      ar ôl ei cŵn pe baent yn cael eu enwau.
	Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â’r Adran briffyrdd i gwyno am fod wyneb y ffordd yn Stryd yr Eglwys yn wael.


8: Cyfarfod nesaf :  6 Mai 2015 am 8.00yh.
Llofnod y cadeirydd:________________
	



