
Cyngor Cymuned Llanpumsaint  
Nodiadau Cyfarfod :01.04.14 

  Neuadd Goffa 8.00 y.h  

 
 

Presennol :Y Cynghorwyr ; Dylan Jones, Danny Davies, Wyn Thomas, Elfed 
Davies, Pamela Jones, Malcolm Howells, Carolyn Smethurst, Cynghorydd 
Sîr, Irfon Jones 
Ymddiheuriadau : Arwel Nicholas 

 

Rhif 
Agenda 

Nodiadau/ Pendefyniadau  I’w 

weithredu 

gan 

Cywiriadau 
I’r 
Cofnodion 

Cywiriadau: Angen son bod John McEvoy wedi dweud y 
byddai mater perth Ty Nant yn cael ei ddanfon at y Swyddog 
Gorfodi ac y byddai hwnnw yn codi gyrchymyn 14 diwrnod. 
Clerc I ymholi am y mater 
Angen cywirio enw’r Cynghorydd Sîr; Irfon ac nid Irwel. 
Angen cywirio ‘trafferthion yn y gorffenol’ I’trafferthion yn y  
dyfodol’ 

 

Cofnodion Cytunwyd eu bod yn gywir gan DD ac eiliwyd hynny gan WT  

Materion yn 
codi 

John McEvoy. Dymuno’n dda iddo ar ôl y ddamwain. 
Cyflymdra gyrru drwy’r Pentref.  Ni fyddai angen newid y 
cyflymdra ar yr heol heibio’r Ysgol oherwydd nid oes modd 
gwneud mwy na 20 mya beth bynnag.  Rhaid ystyried newid y 
cyflymdra ar yr heol heibio’r Cae Chwarae.  Fe fydd cyflymdra 
y brif heol drwy’r pentref yn aros yn 30 mya. 

Carthion Richard Davies wedi ffonio CS I ddweud bod pibell 
Gwili Terrace wedi ei drwsio. 

Tacluso Wnaeth y Cerddwyr grynhoi 10 bag o sbwriel ac un 
teledu.  Cosbwyd person am adael bocs cardboard mewn 
man amhriodol.  WT yn diolch I’r Cerddwyr am eu gwaith a 
phawb yn cytuno. 
 

 

Gohebiaeth Cinio ‘Dolig ar y cyd: Efallai na fyddai’r Railway yn ddigon o 
faint i bawb gael sedd.  Efallai, gan fod nifer o’r Cynghorwyr 
yn eistedd ar Bwyllgorau arall, ni fyddai’r rhif yn ormod.  Clerc 
I drafod y mater gyda Derick Locke 

Buddsoddi mewn Ynni Solar; Na, ond dioch am y cynnig 

 

Cynllunio Maes Gwersylla Clyttie Cochion (Y Clerc yn gadael y 
Cyfarfod) CS am drafod a oedd angen cyfyngu nifer y pebyll a 
allai gael eu gosod.  Gweddill y Cynghorwyr yn fodlon gyda’r 
cais ac yn penderfynnu o blaid y Maes Gwersylla.  DD yn 
cynnig, ED yn eilio.  

 

Materion 
Ariannol 

Aelodaeth Un Llais Cymru; £80. o blaid talu 
Cyflog y Clerc;  £405.o blaid talu 
Costau’r Clerc; £24. O blaid talu 
Talu’r Cyfieithydd; £20. o blaid 

 

UFA MH; angen arwydd yn cyfeirio at Gaerfyrddin ar y postyn  



gerllaw y Felin 
PJ; Dim 
CS; Western Power.  CS a WT wedi bod yn nghyfarfod St 
Pedr.  Dim mantais ariannol I gymunedau, tir feddianwyr yn 
derbyn arian am y polion.  Clerc I ysgrifennu at WP yn gofyn 
unwaith eto am I’r gwifrau cael eu claddu. 
WT; Dim 
ED; Dim 
DD; Dim 
DJ; dŵr heol yn rhedeg mewn I glôs Bwlch Trap 
  Clerc – Llyfyr Cofnodion wedi gorffen.  Awydd ymchwilio I 
ddull arall o’u cadw.  Cynghorwyr yn cytuno fod y Clerc yn 
gwneud ymholiadau. 
 

Cyfarfod yn 
gorffen 

9.30  

 
 
 

 
Cafwyd yn gywir : …………………..                            Cafwyd yn gywir : …………………..  
 (Cadeirydd)                                                                   (Ysgriennydd)              
 
Dyddiad : ……………..                                              Dyddiad: ……………………………  
 
 


