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Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council
Cofnodion y pwyllgor a gynhaliwyd yn y Neuadd Goffa ar y 7 Hydref 2015.
Presennol: Glyn Davies(Cadeirydd), Eirwyn Evans, Claire Jones, Dewi Jones. 
           Cyng. R Rees-Evans                           Clerc: Christine Evans.
Ymddiheuriadau:  John Evans, Gwyn Jones, Ceredig Morgan, Donald Morgan
1:Datgan Diddordeb - Dim

2: Cofnodion – Cynigwyd cofnodion cyfarfod y 2 Medi 2015 fel rhai cywir. 
                          
3: Materion yn Codi
	BMX trac – Diolchwyd Mr John Wells am ddod i’r cyfarfod i ateb rhai o’r cwestiynau a godwyd yn y cyfarfod diwethaf. Dywedodd mae y cam cyntaf fyddai sefydlu clwb a’i gofrestru efo ‘British Cycling’. Y clwb wedyn fyddai yn gyfrifol am godi grantiau i adeiladu y trac, yn gyfrifol am yr yswiriant, cynnal a chadw ac i hunan-ariannu y clwb yn y dyfodol. Gofynnwyd iddo wneud astudiaeth ymarferoldeb i weld os oes galw am gyflesterau o fath yn yr ardal.
	Cae Chwarae – Dywedodd y cadeirydd fod y multiplay iau wedi ei datgymalu a’r ddaear wedi ei baratoi ar gyfer gosod yr offer newydd.
Derbyniwyd y costiau canlynol oddi wrth Wicksteed:
1. Sedd i’r siglen plant bach - £119.00
2. Amnewid rhan o’r siglen plant bach - £60.80
3. 62m. o ffens ‘Tango Rail’ a giât sy’n cau ei hunan - £5916.59
4. 62m o ffens bren a giât - £6263.00 ( mae pob pris heb TAW a cerbyd)
Penderfynnwyd archebu dwy sedd er mwyn newid y ddwy sedd ar y siglen ond ddim i archebu y ffens ar hyn o bryd er mmwyn chwilio am ddyfnbrysiau eraill
	Hyfforddiant Cynllunio - Rhoddodd y clerc adroddiad am y gweithdy.
	Nodwyd yr atebion a dderbyniwyd o adroddiad mis diwethaf yn y Cambrian News

1.  e-bost oddi wrth person dienw yn cwyno nad oedd ymgyslltiad gymunedol yn y 
    penderfyniad i ofyn am grant i brynu offer newydd yn y cae chwarae.
2.  Dau gwyn am y cais i ledu y ffordd rhwng Maes Carrog a Tyn Lôn. Gofynnwyd i’r clerc 
    ateb y llythyr i nodi fod perchennog y tir yn fodlon torri hanner y clawdd os fyddai’r 
    cyngor sir yn fodlon ei dorri.
4: Cynllunio
Cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu –  9 Medi 2015

5. Gwybodaeth - Derbyniwyd y canlynol:
	Cyngor Sir Ceredigion – Gofyn am Rhestr Cymeradwy ar Gyfer Gwasanaethau Atodol – hysbyseb ar hysbysfwrdd y pentref
	Cyngor Sir Ceredigion – Hysbysiad am ymgynghoriad – Mapio Llwybrau Troed Lleol presennol – gwybodaeth ar wefan y Cyngor Sir
	Cyngor Sir Ceredigion – Hysbysiad am ymgynghoriad  cyhoeddus ar Adolygu Polisi Gamblio – nodwyd
                                                       Llofnod y Cadeirydd______________


	Cyngor Sir Ceredigion – Hysbysiad am ymgynghoriad – Cynllun Strategol Cydraddoldeb 2016-2020 – gwybodaeth ar wefan y cyngor sir.

Cyngor Sir Ceredigion – Hysbyseb i ddweud fod anfonebau dyledion mân yn cael eu danfon ar ebost – nodwyd
	Cyngor Sir Ceredigion – Cau Ffordd Dros Dro – B4577 Cefngwrthafan, Pennant o 5-9 Hydref.
Cyngor Sir Ceredigion – Cau Ffordd Dros Dro- B4337 Trychrug 0 12-16 Hydref.
	Un Llais Cymru – Hyfforddiant ar y Côd Ymddigiad yn Llandeilo - nodwyd
	Un Llais Cymru -  Agenda a chofnodion y Pwyllgor Ardal Ceredigion ar y 14 Hydref yn Aberaeron – nodwyd.
	Un Llais Cymru – Ymgynghoriad – Arolygu Siartr y BBC – gwybodaeth ar wefan y BBC
Grŵp Prosiect Iechyd Meddwl – gwahoddiad i ymgysylltu â nhw ynglyn gwella gwasanaeth iechyd meddwl – nodwyd
Llywodraeth Cymru – Caeau Chwarae (Ymgysylltiad y Gymuned mewn Penderfyniadau Gwaredu) (Cymru) Rheoliadau 2015
Swyddfa Archwilio Cymru – Trefniadau Archwilio Allanol y Ffurflen Blynyddol 2015 – 2019 –nodwyd
	Mark Williams AS – Cymorthfaoedd Hydref i Rhagfyr - nodwyd
Radio Beca – Hysbyseb am Gymanfa ‘Neud Gwa’aniaeth yn Theatr Felinfach ar 26 Medi
Cyngor Celfyddydau Cymru – Noson Allan- nodwyd
	Clerks and Councils Direct – cylchgrawn
	Chwarae dros Gymru – cylchgrawn
Glasdon- catalog
Wicksteed - catalog
6:  Apeliadau 
	Urdd Ceredigion – diwedd y flwyddyn

7: Cyfrifon a Datganiad Ariannol
Tai Ceredigion – Bil o £1.00 am rent y safle bws – caiatâd i dalu
HSBC – adroddiad banc - Cymunedol - Balŵns – Medi - £ 2198.18
                           Busnes -    Balŵns – Medi - £11157.96                                                                                                           

8: Materion a godwyd gan y gymuned  
	Coed yn ordyfu yn Llanddeiniol – clerc i gysylltu â’r Cyngor Sir
	Caniatâd i’r clerc archebu cabinet ffeils newydd.


9: Cyfarfod nesaf : 11 Tachwedd 2015 am7.30yh.
Llofnod y cadeirydd:________________
	



