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Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council
Cofnodion y pwyllgor a gynhaliwyd yn y Neuadd Goffa ar y 6 Mai 2015.
Presennol: Glyn Davies (Cadeirydd), Evan Crees, Eirwyn Evans, John Evans, Claire Jones, Gwyn Jones,
                   Morris Jones, Ceredig Morgan, Donald Morgan.
                                                                                                                                Clerc: Christine Evans.

Ymddiheuriadau:  Cyng. Rowland Rees-Evans.

1. Datgan Diddordeb:     Dim

2: Cofnodion:   Cynigwyd cofnodion cyfarfod 1 Ebrill 2015 fel rhai cywir. 
	
3: Materion yn Codi:
Cae Chwarae - Dywedodd  y clerc ei bod wedi siarad efo Mr Edwards, Camddwr Contractors am ddyfynbris ar gyfer datgymalu a gosod offer chwarae, ond nid oedd wedi derbyn ateb. Bydd y Cynghorydd C Jones yn cysylltu ag ef eto.

4: Cynllunio: 
Cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu  - dim
	A150148 - Pont Bren dros yr afon Wyre – Tir Sisial, Coed Cwm Wyre, Llanrhystud – dim sylwadau
	A150174 - gosod pwmp gwres ffynhonnell aer yn yr ardd gefn – 17, Heol Islwyn, Llanrhystud. – dim sylwadau
	Gorchymyn i dargyfeirio Llwybr Troed 30/15 Glan Peris, Llanrhystud 

5: Gwybodaeth  - Derbyniwyd y canlynol i’w trafod:
	Cyngor Sir Ceredigion  - Safoni enwau lleoedd – nodwyd
	ROSPA - Derbyniwyd atgoffa bod yr arolygiad o'r offer chwarae i fod cymryd lle ym mis Mehefin.
	Un Llais Cymru – Y Llais
	Un Llais Cymru - Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 - Gwybodaeth ar ofynion y ddeddf sydd yn dod i rym ar 1 Mai, 2015 - Nodwyd fod cyhoeddiad gwybodaeth yn electronig yn ôl y gofyn eisoes yn cael ei roi ar ein gwefan, ond y mae'n rhaid disgwyl cyfarwyddyd oddi wrth y Cyngor Sir ynghylch a chofrestr ddiddordebau aelodau a'r cod ymddygiad.
	Ombwdson - Cyfarddwyddyd Diwygiedig ar y Côd Ymddygiad. - nodwyd
	Wythnos Arfordir Glân 2015: 8-17 Mai - nodwyd
	GIG Cymru - Sgwrs Iach – dyddiadau am gyfarfodydd gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda un yn Aberystwyth yng Nghanolfan Fethodistaidd St Paul ar 27 Mai am 6.30yh - nodwyd
	RAY Ceredigion - Rhwydwaith Lle Chwarae – cyfarfod ar y 20 Mai yn Aberaeron – nodwyd
	Zurich - Dywedodd y clerc bod dyddiad adnewyddu yr yswiriant ar y 4 Mehefin ond nid yw wedi derbyn yr anfoneb eto - gofynnodd felly am ganiatâd i dalu'r premiwm cyn y cyfarfod nesaf - rhoddwyd ganiatâd oni bai bod newidiadau i'r polisi, os fyddai dylai gysylltu â'r cadeirydd.
	Tai Canolbarth Cymru - Rhybudd o ymgynghoriad ar Ran - Berchnogaeth  gyda rhwyd ddiogelwch – nodwyd
	Cyngor Sir Ceredigion - Ymgynghoriad  Amcanion 2015/16  y Cynllun Gwella - yr ymgynghoriad i'w gwblhau ar-lein cyn 29 May – nodwyd

Clerks and Councils Direct – cylchgrawn
Llythr o ddiolch oddi wrth Cyngor Ysgol Iach ysgol Mefenydd - nodwyd
Llofnod y cadeirydd:________________

  6:  Apeliadau  - Dim

  7:  Cyfrifon a Datganiad Ariannol
HSBC – adroddiad banc - Cymunedol -Balans – Ebrill - £466.47
              Busnes -       Balans – Ebrill - £11653.49
	Archwiliad 2014/2015 – yr oedd y clerc wedi paratoi'r cyfrifon am 2014/15 a'r archwilydd mewnol, 

             Mr Anthony Morgan, wedi cwblhau'r archwiliad. Darllenwyd a derbyniwyd ei adroddiad. Rhoddwyd 
             caniatâd i dalu ei ffi o £ 100.00. Penderfynwyd gymeradwyo'r cyfrifon ac adrannau 1 a 2 o'r ffurflen 
              flynyddol gyda llofnod y cadeirydd. Danfonir y ffurflen flynyddol yn awr i'r archwilydd allanol 
              BDO i'w chymeradwyo'n derfynol. 
	Praesept – taliad o £8500.00 am 2015/16
	Asesiad Risg – Cyflwynwyd ddogfen asesiad risg sydd yn sail i'r yswiriant flynyddol. - derbyniwyd 



8:Materion a godwyd gan y gymuned.
Gofynwyd i’r clerc gysylltu â’r cyngor sir am y gwreiddiau sydd yn tyfu drwy y tarmac ar ffordd Cwm Mabws ger fferm Tynbeili.

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


