
Cyngor Cymuned Llanpumsaint  
Nodiadau Cyfarfod : 07.10.2014  

Neuadd Goffa 8.00 y.h  

 
 

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

 

Rhif 
Agenda 

Nodiadau/ Pendefyniadau  I’w 

weithredu 

gan 

Adroddiad 

Pamela 

Jones 

PJ wedi mynychu cyfarfod a drefnwyd gan Bwrdd Iechyd 
Hywel Dda, ar ddyfodol Uned Genedigaeth Ysbyty Hwlffordd.  
Yr Uned yn cau ond fe fydd Ambiwlans ar gael 24 awr y dydd i 
drosglwyddo mamau a babanod sydd angen gofal arbennig I 
Ysbyty Glangwili. Y penderfyniad I gau yr Adran wedi ei 
wneud o flaen llaw tybia PJ. 

 

Cofnodion CS am I’r Clerc osod Cynllunio a Gohebiaeth ar agenda pob 
cyfarfod. Angen cywiro: AN wnaeth son am beryglon gwaelod 
Rhiw Graig ac nid DJ.  Cynnigiwyd eu bod yn gywir gan DD ac 
eiliwyd gan DJ 

 

Materion 

yn codi 

Trafnidiaeth: mesurau arafu cerbydau. 
CS: twmpathau yn difrodi teiars a chywirdeb y llywio 
DD: oherwydd eu bod yn creu swn, a fyddech chi am I’r 
twmpathau gael eu gosod tu allan I’ch cartref? 
WT: beth am symud yr ardal 30 mya nôl tu hwnt i Gwarcwm? 
WT: yn hoffi’r arwyddion sydd yn fflachio’r cyflymdra 
DJ yn pryderu os na wneir gwelliannau yn fuan, mi fydd yna 
ddamwain ar yr heol sydd yn mynd heibio’r Cae Chwarae. 
WT: angen cael barn trigolion sydd yn byw gerllaw y 
Neuadd/Cae Chwarae/Siop yn gyntaf. 
CS: beth am y Cynllun Llwybrau Diogel I Gymunedau? 
PJ: a fyddai rhagor o arwyddion 30 mya bach yn cynyddu’r 
ymwybyddiaeth? 
IJ yn dweud nad ydy’r Cynor Sir yn gosod rhain ym mhob 
man. 
WT: angen cael pris am osod cyfarpar arafu trafnidiaeth oddi 
wrth y Sir. 

Rhiw Graig:Ynglyn a chreu ardal 30 mya ar waelod Rhiw 
Graig, dywed IJ na fyddai John McEvoy yn caniatau hynny 
oherwydd nad oes yna ddigon o gartrefi. 
Peryglon ceir yn llithro dros ddibyn ar Rhiw Graig:  Tony 
Williams yn dweud mae nid gwaith trwsio oedd hyn a bod 
angen cyfeirio’r gonsyrn at Adran Trafnidiaeth oherwydd eu 
cyfrifoldeb hwy ydy gosod amddiffynfeudd newydd. 

Arolwg BDO: adroddiad ar yr Arolwg yn codi dau bwynt: 
dweud bod angen I’r Cyngor I gyflogi’r Clerc, nid ydy’r Treth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clerc I 
wneud 
ymholiadau 



Incwm yn caniatau clercod hunan gyflogedig mwyach. 
Agen adroddiad llawnach gan y Cynghorwyr ar gamau asesu 
risg. 
Clerc wedi ceisio cysylltu gyda Adran Treth Incwm ond wedi 
methu hyd at yma.  

Gohebiaet

h 

Pwyllgor y Neuadd:Llythyr oddi wrth Derick Lock yn gofyn 
am gyfraniad tuag at osod Cofeb arall I blwyfolion a syrthiodd 
yn y Rhyfel Mawr.  O blaid cyfrannu; maint y cyfraniad I’w 
drafod eto. WT yn cynnig, DD yn eilio. 
Enwebu Gwyn Nicholas fel Ymddiriedolwr I’r Neuadd I 
gymeryd lle gwag y diweddar Malcolm Howells. DD yn cynnig 
a DJ yn eilio. 

Western Power: gwybodaeth ychwanegol ar lwybyr y gwifrau 
o Fferm Wynt Brechfa.  WT yn gofyn I’r Clerc ysgrifennu atynt 
ac ail-adrodd mae dymuniad y Cyngor oedd bod y gwifrau yn 
cael eu claddu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clerc I 
ysgrifennu 
at WP 

Materion 

Ariannol 

Anfoneb Arolygwyr BDO; £246.00.  Cynnig y taliad WT a PJ 
yn eilio 

Cyfieithydd, £50.00.  Cynnig y taliad DD a DJ yn eilio. 

 

Cynllunio Pantyffordd – wedi ei gymeradwyo  

UFA Polisi Iaith – I’w drafod ym Mis Ebrill 

PJ – aelod o’r gymuned wedi gofyn am rhoi’r Cofnodion yn 
Llais y Llan.  CS yn dweud yn anffodus nad oes lle yn y 
cyhoeddiad.  Efallai bod gosod copiau yn Siop yn opsiwn. 

CS – angen diwygio Tudalen We y Cyngor; tynnu I ffwrdd enw 
y diweddar Malcolm Howells ac ychwanegu manylion Pamela 
Jones 

DJ – Dim 

WT – Dim 

ED – Dim  

DD – Dim  

 

   

  
 

 

   

 
 
 

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


