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Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council
Cofnodion y pwyllgor a gynhaliwyd yn y Neuadd Goffa ar y 1 Gorffennaf 2015.
Presennol: Glyn Davies(Cadeirydd), John Evans, Claire Jones, Dewi Jones, Gwyn Jones. 
           Cyng. R Rees-Evans                                       Clerc: Christine Evans.
Ymddiheuriadau:  Eirwyn Evans, Morris Jones, Ceredig Morgan
1:Datgan Diddordeb   - Dim

2: Cofnodion – Cynigwyd cofnodion cyfarfod y 6 Mai 2015 fel rhai cywir. 
                          
3: Materion yn Codi
	Cae Chwarae – Derbyniwyd ddyfyniad oddi wrth Mr Ian Edwards, Camddwr Contractors i ddatgymalu y multiplay Iau a gosod yr offer newydd. Derbyniwyd hefyd, dyfyniad newydd oddi wrth y cwmni ‘Just Outdoor Toys’. Derbyniwyd y ddau ddyfyniad a gofynnwyd i’r clerc gysylltu a Mr Edwards ac i archebu yr offer. Penderfynwyd hefyd, i ofyn i Mr Edwards godi ffens o gwmpas yr ardal chwarae.

Eglurhad oddi wrth Un Llais Cymru am gofrestri buddiannau – nid oes rhaid gofrestri y buddiannau ar lein ond yn rhaid recordio y buddiant yn y cofnodion. 
4: Gohebiaeth
1. Cynllunio 
	Cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu –  13 Mai a 10 Mehefin 2015


2. Gwybodaeth - Derbyniwyd y canlynol:
	Cyngor Sir Ceredigion – Llythyr i ofyn am wirfoddolwyr i fod yn ganfasiwr y Gwasanaethau am Etholiad – nodwyd.

Cyngor Sir Ceredigion – Hysbysiad am ymgynghoriad cyhoeddus ar Gyllideb 2015 – nodwyd
Cyngor Sir Ceredigion – Hysbysiad am ymgynghoriad  cyhoeddus ar Adolygu Polisi Trwyddedu - nodwyd
Un Llais Cymru -  Agenda a chofnodion y Pwyllgor Ardal Ceredigion a gymerodd le ar y 24 Mehefin yn Aberaeron – nodwyd.
Rhwydwaith Chwarae Ceredigion – Papurau o gyfarfod y rhwydwaith am ‘ Polisi asesiad risg ac yswiriant’ – nodwyd
Ombwdsmon – Adroddiad Blynyddol 2014/15
Tai Canolbarth Cymru – Hysbysiad am ymgynghoriad cyhoeddus ar ‘Rhan – Berchnogaeth gyda Rhwyd Ddiogelwch’ – nodwyd
Swyddfa Post – Ymgynghoriad ar adleoli y Swyddfa Post yn Penparcau i Spar, Awel y Don, Penparcau Road - nodwyd
Iechyd Cyhoeddus (Bill) Cymru – Darparu cyfleusterau cyhoeddus yn y gymuned – nodwyd.
Clerks and Councils Direct – cylchgrawn
Llywodraeth Cymru – Gofyn am enwebu ar gyfer anrhydedd pen-blwydd 2016.


Llofnod y cadeirydd:_____________
5:  Apeliadau – Dim
	

6: Cyfrifon a Datganiad Ariannol
HSBC – adroddiad banc -  Cymunedol -Balŵns – Mai - £988.12
                                                       Mehefin - £611.74
                                       Busnes -    Balŵns – Mai- £18153.49
                                                             Mehefin - £18155.33
	HMRC – ad-daliad TAW - £83.62

Yswiriant – Premiwm 2015/16 yn £1318.35, yr oedd wedi ei dalu ar y 13 Mai.

7: Materion a godwyd gan y gymuned  
	Yr oedd rhai trigolion Stryd yr Eglwys yn gofyn am gael plat enw’Stryd yr Eglwys/Church Street – Clerc i gysylltu â’r Cyngor Sir.

Derbyniwyd gwynon fod rhai perchenogion yn cerdded ei cŵn ar y cae chwarae, yn caniatáu i’r cŵn faeddu a dim yn glanhau ar eu hôl. Y mae arwyddion ar y ddau fynedfa yn dweud na chaniatei’r cŵn ar y cae. Gofynnir i berchenogion barchu yr arwyddon. Fodd bynnag, gwnaed penderfyniad y byddai cŵn yn cael eu caniatáu ar y maes ar gyfer y carnifal cyn belled a’u bod yn cael eu cadw oddi ar y meysydd chwarae.
Penderfynwyd talu Mr H Morgan £40.00 am dorri y porfa o amgylch hysbysfwrdd y pentref.
Penderfynwyd longyfarch Miss A Jones am dderbyn  anrhydedd y British Empire Medal.

8: Cyfarfod nesaf :  2 Medi 2015 am 8.00yh.
Llofnod y cadeirydd:________________
	



