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Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council
Cofnodion y pwyllgor a gynhaliwyd yn y Neuadd Goffa ar y 2 Medi 2015.

Presennol: Glyn Davies (Cadeirydd), Evan Crees, Eirwyn Evans, John Evans, Claire Jones, Dewi Jones, 
                     Gwyn Jones, Morris Jones, Ceredig Morgan, Donald Morgan.
Cyng. R Rees-Evans                                                                                                  Clerc: Christine Evans.
Ymddiheuriadau: Dim
1: Datgan Diddordeb - A150403 – Cyng. John Evans, Cyng. Ceredig Morgan – gawdasant yr ystafell tra fod y cais 
   yn cael ei drafod.
2: Cofnodion – Cynigwyd cofnodion cyfarfod y 1 Gorffennaf 2015 fel rhai cywir. 
3: Materion yn Codi
	Cae Chwarae – Dywedodd y clerc fod y gwaith yn y cae chwarae i fod dechrau yn fuan. Caniatad i dalu Just Toys Ltd £4285.00 am yr offer chwarae.
	Arwydd Enw ar Stryd yr Eglwys – Nid oedd ateb wedi dod i law oddi wrth y Cyngor Sir. Penderfynwyd ofyn eto am gael arwydd ac hefyd i atgoffa y Cyngor Sir nad oeddynt wedi ateb rhai o’r ceisiadau a ddanfonwyd iddynt yn ddiweddar.

4: Cynllunio
	Cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu – 8 Gorffennaf a 12 Awst – nodwyd
	A150148 – adeiladi pont bren dros y afon Wyre – Tir Sisial, Coed Cwm Wyre, Llanrhystud – wedi ei ganiatáu.
	A150462 – codi estyniad yn Tŷ Clyd, Llanrhystud – dim sylwadau
	A150403 – codi tŷ menter gwledig ar dir Moelifor ger Maes Carrog – dim sylwadau
	A150296 – codi estyniad yn 3 Maes Wyre – dim sylwadau

5: Gwybodaeth – Derbyniwyd y canlynol:
	ROSPA - Adroddiad Arolygu yr Ardal Chwarae- crynodeb o'r adroddiad wedi'i ddosbarthu cyn y cyfarfod a thrafodwyd ei gynnwys yn y cyfarfod. Barn yr adroddiad oedd fod sgôr risg ar gyfer yr ardal chwarae yn ei chyfanrwydd yn Canolig 8 y mae hyn yn golygu y gall y risg leihau os bydd y gwaith adfer a argymhellwyd yn yr adroddiad yn cael ei wneud. Y ddau brif pryder oedd y Multiplay Iau (Sgôr Risg 8) ac un crud ar y siglen plant bach (Sgôr Risg 6). Mae'r Multiplay Iau yn y broses o gael ei ddisodli a gwnaed y penderfyniad i newid y crud. Y gost yr arolygiad oedd £78.00 – caniatâd i'w dalu.
	Cyngor Sir Ceredigion – Her y Gyllideb – nodwyd
	Cyngor Sir Ceredigion – Papurau Ymgynghoriad – Heneiddio'n Dda yng Ngheredigion – nodwyd
	Cyngor Sir Ceredigion – Derbyniwyd fil o £184.56 i dalu am y 16 golau stryd sydd arno dros y nos – caniatâd i'w dalu.
	Un Llais Cymru – Atgoffa fod y Gynhadledd a'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cymeryd lle ym Mhontrhydfendigaid ar y 3 Hydref.
	Un Llais Cymru – Y cynigion a fydd yn cael eu codi yn y Cyfarfod Blynyddol – nodwyd
	Cymorth Cynllunio Cymru – Gweithdy hyfforddiant ar Gynllunio ar 7 Medi yng Nghanolfan Rheidol am 5.30yh. - un lle wedi ei archebu. 

                                                                                                             Llofnod y cadeirydd:_____________


	BDO – Hysbyseb i ddweud fod yr Archwilwyr Allanol wedi pasio archwiliad 2014/15 yn gywir ac mae yr hysbys swyddogol o Gwblhad yr Archwiliad ar hysbysfwrdd y pentref. Cost yr archwiliad oedd £246.00 - 

                caniatâd i'w dalu.
	Cyngor ar Bopeth – Gwybodaeth am y cynllun 'Pension Wise Ceredigion' – hysbysfwrdd y pentref
	Llywodraeth Cymru – Adroddiad yn crynhoi atebion yr ymgynghoriad – Papur Gwyn- Diwygio Llywodraeth Leol i'w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru – nodwyd
	Mark Williams – poster yn dangos sut i gysyllti ag ef.
	J Parkes – catalog

6: Apelion – i'w trafod ar ddiwedd y flwyddyn
	Shelter
	Cymorth Cancer Macmillan

7: Cyfrifon a Datganiad Ariannol
	HSBC – adroddiad banc - Cymunedol -Balŵns – Gorffennaf - £ 311.74; Awst - £4643.18

                                                        Busnes - Balŵns – Gorffennaf - £18155.33; Awst - £13155.33
8: Materion a godwyd gan y gymuned 
	Clwb Pêl Droed, Llanrhystud – Derbyniwyd lythyr a phoster oddi wrth Mr. Botting, Cadeirydd y clwb yn dweud  fod tîm y clwb yn chwarae eleni yng Nghyngrair Cambrian Tyres, Aberystwyth.
	Clwb Pêl Droed, Llanrhystud – Bil am £899.00 am gynhaliaeth y cae chwarae am yr hanner blwyddyn i Medi 2015 – caniatâd i'w dalu
	Cynnig am adeiladi llwybr BMX ar y cae chwarae – trafodwyd y cynnig a gofynnwyd llawer o gwest ynnau. Penderfynwyd ofyn i'r cynnigwr ddod i'r cyfarfod nesaf er mwyn trafod y peth yn bellach. Penderfynwyd, hefyd, ddechrau y cyfarfod nesaf am 7.30yh er mwyn cael mwy o amser i drafod y cynnig.
	Yr oedd aelodau o’r gymuned wedi codi y pryderon canlynol:

	Tori y coed sydd yn ordyfu ar y ffordd rhwng Hafod Newydd a Llanon
	Lledi y ffordd ar yr ochr chwyth rhwng Maes Carrog a Tyn Lôn.

Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â’r Cyngor Sir.
	Gofynnodd y clerc os gall cyfarfod mis Tachwedd ei gynnal ar 11 Tachwedd yn lle y dydd Mercher cyntaf

            o'r mis - cytuno

9: Cyfarfod nesaf : 7 Hydref 2015 am 7.30yh.
Llofnod y cadeirydd:_____________________

