
Cyngor Cymuned Llanpumsaint  
Nodiadau Cyfarfod : 02.09.2014  

Neuadd Goffa 8.00 y.h  

 
 

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

 

Rhif 
Agenda 

Nodiadau/ Pendefyniadau  I’w 

weithredu 

gan 

Ymwelydd – 
Louise 
Weldon 

Louise Weldon, Chris Peake, Becky Icke, PCSO Martin 
Dickenson, wedi cyfarfod gyda John McEvoy o Gyngor Sir 
Gâr I drafod peryglon gor-yrru drwy’r pentref.  Dywedodd Mr 
McEvoy mae cyllud prin oedd gan y Sir I wneud gwelliannau 
yn y pentref. Cynnigiwyd I’r pentref wneud cais I’r Sir am 
gymorth ariannol drwy’r cynllun ‘Llwybrau Diogel I 
Gymunedau’.  Trigolion o’r pentref sydd â chonsyrn am 
broblem gor-yrru I gyfarfod gyda John McEvoy yng nghartref 
Chris Peak ar fore Llun yr 8fed o Fedi I fonitro trafnidiaeth.  
Trafodwyd y mater ymhellach a phenderfynwyd estyn 
gwahoddiad I John McEvoy I’r cyfarfod nesaf.  Awgrymodd 
WT mae da fydde gosod mwy o arwyddion 30 mya ar hyd y 
ffordd drwy’r pentref. 
Dywedodd AN mae gosod palmantydd fydde’r opsiwn gorau. 

 

Cofnodion Cynnigiwyd eu bod yn gywir gan PJ ac eiliwyd y cynnig gan 
DJ 

 

Materion yn 
codi 

Llwybrau Diogel I Gymunedau: awgrymodd IJ I’r pentref 
gysylltu gyda Mathew Howells am gymorth I wneud y cais 
nesaf. 
Band Llydan: newyddion da fod BT yn bwriadu gwella’r 
wasanaeth erbyn canol 2015.  CS yn dweud na fyddai pawb 
yn elwa hyd yn oed wedyn. 
RWE/Fferm Wynt Brechfa: IJ yn dweud na fydd angen polion 
mor fawr I gario’r gwifrau mwyach oherwydd na fydd Bryn 
Llewellyn yn rhan o’r fferm wynt. 
 

 

Materion 
Ariannol 

Taliad ychwanegol I Yswiriant Zurich oherwydd roedd taliad y 
premiwm yn brin o £38.81.  Cynnigiwyd ei dalu gan WT, 
eiliwyd AN 

 

Cynllunio Dim  

UFA AN: Gofid am newidiadau ar waelod Rhiw Graig, y clawdd 
wedi ei dynnu lawr gan berchen newydd Clifford House/Awlfa. 
Pan ddaw rhew efallai fydd ceir yn llithro dros y dibyn.   
PJ: Dim 
DJ: Consyrn  ynglyn a’r gwaith atgyweirio a wnaethpwyd wrth 

 



ymyl Bryn Cene, peryg I geir lithro dros yr ymyl lle mae dŵr yn 
llifo I’r nant  Nid yw’r ‘drain’ tu faes I’r Neuadd wedi ei drwsio 
eto! 
CS: Pryd mae mynd ati i benodi Cynghorydd fel olynydd I’r 
Diweddar Malcolm Howells? Clerc eisioes wedi cychwyn y 
drefn a Nodyn Hysbysu I’w osod yn y Siop a’r Dafarn erbyn 
08.09.2014.  Banc Poteli yn gorlifo eto.  Trafnidiaeth Scanda 
Vale yn creu trafferthion I drigolion y pentref unwaith eto. 
WT: Dim 
DD: Dim 
ED: Pant dwfn wedi ymddangos yn yr heol yr ochr isa I 
Penrhiw Fach/Glancorrwg a’r arwyddbost yn brin o lythrennau. 
IJ: Yn cynnig bod y Cyngor yn ystyried defnyddio’r Presept I 
ariannu gwelliannau o fewn y gymuned ond I ddefnyddio 
contractwyr lleol. 

   

  
 

 

   

 
 
 

 
 


