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Cyngor Cymuned Llanrhystud Community Council
Cofnodion y pwyllgor a gynhaliwyd yn y Neuadd Goffa ar y 11 Tachwedd 2015.

Presennol: Ceredig Morgan (Is-Gadeirydd), Evan Crees, Eirwyn Evans, John Evans, Claire Jones, Dewi Jones, 
                     Morris Jones.
Cyng. R Rees-Evans                                                                                                  Clerc: Christine Evans.
Ymddiheuriadau: Glyn Davies, Gwyn Jones, Donald Morgan. 
1: Datgan Diddordeb - Dim
2: Cofnodion – Cynigwyd cofnodion cyfarfod y 7 Hydref 2015 fel rhai cywir. 
3: Materion yn Codi
	Cae Chwarae – Derbyniwyd dwy sedd i’r siglen plant bach oddiwrth Wicksteed. Leisure. 
Bydd y Cyng. G Davies tynnu i ffwrdd yr hen seddau a rhoi y rhai newydd yn eu lle. Rhoddwyd 
ganiatád i dalu y bil o £321.59.
	Cabinet Ffeilio – Caniatád i dalu y bil o £130.80 am y cabinet newydd

4: Cynllunio
	Cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu – 14 Hydref a 11 Tachwedd – nodwyd
	A150826 – newid defnydd hen adeilad amaethyddol i gartref gwyliau ac estyniad i’r ochr  - Glanwern,Llanddeiniol – dim sylwadau
	A150829 – Gosod paneli solar 4KW, estyniad i sied a chodi sied/tŷ gwydr newydd – Aberffrwd, Llanddeiniol - dim sylwadau


5: Gwybodaeth – Derbyniwyd y canlynol:
	Defibrillator – Dywedodd y Cyng Rees Evans ei fod ef a dynion busnes lleol wedi cael ymarfer ar sut i ddefnyddio y defibrillator. Yr oeddynt, hefyd, wedi  addo cyfrannu at brynu un i’r pentref. Cytunodd y Cyngor Cymuned bod angen un yn y pentref a gofynnwyd i’r Cyng Rees Evans ddod a manylion pellach i’r cyfarfod nesaf.
	Cyngor Sir Ceredigion – Derbyniwyd gynnig i cael diwrnod ailgylchu eitemau trydanol bychain yn y pentref. Yr oedd cefnogaeth i’r prosiect ond gofynnwyd i’r clerc i ofyn am ragor o wybodaeth oddi wrth y cyngor sir.
	Rhwydwaith Mannau Chwarae – Derbyniwyd wybodaeth fod cyllid Ewropiaidd ar gael i prosiectiau mannau chwarae. Clerc i ofyn os fyddai gosod ffens o amgylch yr offer chwarae yn gymmwys i roi mewn am grant. Gofynnwyd hefyd, i’r clerc gysylltu a Mr J Wells.
	Un Llais Cymru – gwahoddiad i roi adborth ar sut mae Un Llais Cymru wedi cefnogi y cyngor cymuned - nodwyd
	Un Llais Cymru – Gwybodaeth ar sut i ddanlwytho y llyfryn ‘Llwybrau i Bobl – oddi wrth Ramblers Cymru - nodwyd
	Un Llais Cymru – gwybodaeth fod copi o’r Ombudsman Casebook 2015 ar y wefan www.ombudsman-wales.gov.uk - nodwyd


Llofnod y cadeirydd:_____________

	Un Llais Cymru  –  Gwybodaeth am grantiau sydd ar gael gan ‘Prosiectau Cymunedol Tyfu yn Wyllt’a sut i gofrestru ar gyfer hadau blodau gwyllt rhad ac am ddim - nodwyd     
	Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru -   Ymgynghoriad – Cynllun Gwella Blynyddol Drafft 2016/17 ar y wefan www.mawwfire.gov.uk                                                                                             

	GIG Cymru - Gwahoddodd y Grwp Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl i roi ymateb i’w llyfryn 'Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl' ac yn enwedig i roi sylwadau am ffyrdd arall yn lle Gofal Ysbyty i rai sydd yn dioddef Iechyd Meddwl - nodwyd
	GIG Cymru –Poster yn rhoi gwybodaeth am ddigwyddiadau ‘Sgwrs Iach’– hysbysfwrdd y pentref
	Swyddfa Bost – Hysbyseb fod Swyddfa Bost ,Penparcau wedi symud i Spar, Awel-y-Don, Penparcau Road SY23 1RR
	Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Bwriadau drafft i newid fel mae aelodau cynghorau cymuned a thref yn cael eu talu – nodwyd
	Llywodraeth Cymru – Ymgynghoriad oddi wrth Pwyllgor Cyllid y Cynulliad – Bil Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus(Cymru) Drafft i’w weld ar wefan y llywodraeth – nodwyd

Clerks and Councils Direct - cylchgrawn
	Broxap – catalog
6: Apeliadau
	Eisteddfod Llangollen – diwedd y flwyddyn
	Tân Gwyllt yn y Llew Du – apêl oddi wrth Mr O’Dwyer – rhoddwyd ganiatâd i roi £100.00 o dan bwerau S137 – cynnigydd Cyng E Evans, Eilydd Cyng. J Evans.
	Goleuadau Coeden Nadolig – apêl oddiwrth Cymdeithas Rhieni Ysgol Myfenydd – rhoddwyd ganiatâd i roi £100.00 o dan bwerau S137 – cynnigydd Cyng.M Jones, eilydd Cyng. E Crees

Caniatâd i ddanfon  £30.00 i’r Lleng Brydeinig  - cynnigydd Cyng. D Jones, Eilydd Cyng. C Jones
7: Cyfrifon a Datganiad Ariannol
	HSBC – adroddiad banc - Cymunedol -Balŵns – Hydref - £ 2138.18 

                                                        Busnes -      Balŵns – Hydref - £10,157.96
	Dywedodd y clerc fod llofnodwr arall yn angenrheidiol i lofnodi sieciau - Cytunodd y Cyng. C Jones i fod y llofnodwr

8: Materion a godwyd gan y gymuned 
	Yr oedd aelodau o’r gymuned wedi codi y pryderon canlynol:

	Torri y coed sydd yn ordyfu ar y ffordd yng Nghwm Mabws lan y rhiw o Mabws Lodge i’r cornel.
	Gwyrddni yn tyfu yn y nentydd yn Glan-yr Afon Terrace, Llanrhystud a Glanwern, Llanddeiniol

Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â’r Cyngor Sir am danynt.

9: Cyfarfod nesaf : 2 Rhagfyr 2015 am 7.30yh.
Llofnod y cadeirydd:_____________________

