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

 

Rhif 
Agenda 

Nodiadau/ Pendefyniadau  I’w 

weithredu 

gan 

Adroddiad 
gan Mr 
Chris Peake 

Wedi bod yn byw yn y pentref ers 5 ½ mlynedd ac yn gofidio 
am gerbydau yn gor-yrru drwy’r pentref.  Wedi bod yn cysylltu 
gyda’r Heddlu, y Cyngor Sir a chwmnïau sydd a cherbydau 
sydd yn gor yrru.  Wedi cael peth llwyddiant yn codi 
ymwybyddiaeth am y peryglon.  Wrth ddehongli canlyniadau 
monitro cyflymdra cerbydau yn teithio drwy’r pentref, gwelwyd 
bod nifer sylweddol yn teithio yn rhy gyflym.  Bu John McEvoy 
yn ymweld â fe, er mwyn deall yn well maint y broblem.  
Awgrymodd Mr McEvoy y byddai yn ystyried yn ffafriol, symud 
yr arwyddion 30 mya, nôl tu hwnt I Gwarcwm a chreu ardal 40 
mya o Helfa Hall ymlaen. 
Trafodaeth yn dilyn yr adroddiad 
CS – symud yr arwyddion 30 mya nôl tu hwnt I Gwarcwm. 
Angen rhagor o fonitro a diweddaru’r ystadegau 
PJ – cymunedau arall wedi gweld llwyddiant yn cael yr Heddlu 
I orfodi cerbydau I aros a phlant y pentref yn siarad gyda’r 
gyrrwyr am beryglon gor yrru. Beth am osod twmpathau ar yr 
heol heibio’r cae chwarae? 
WT – arwyddion sydd yn fflachio cyflymdra yn effeithiol iawn 
CS a WT yn cyfarfod gyda John McEvoy ar 21.11.2014 I 
drafod ymhellach cymeryd camau I wella’r sefyllfa. 
 

 

Cofnodion Angen cywirio cyfeirio at y Fferm Wynt; gohirio nid gwrthod 
caniatad.Derbyniwyd eu bod yn gywir; WT, eiliwyd DD 

 

Materion yn 
codi 

AN wedi cael galwad oddi wrth Adran Ailgylchu’r Sir am y 
biniau sydd tu ôl I’r Neuadd.  Bydd symud bin y dillad I’r safle 
gwreiddiol yn creu lle I osod bin arall ar gyfer poteli 
 

 

Gohebiaeth Llythyron a dderbyniwyd trwy law oddi wrth Derick Lock: 
Cyfraniad tuag at gost gwneud gwaith cynnal a chadw ar y 
Neuadd 
Cost gosod Carreg Goffa newydd yn y Neuadd - £708. AN yn 
dweud fod y garreg eisioes wedi ei dalu gan Bwyllgor y 
Neuadd. 
PJ yn awgrymu gan mae’r gymuned fydd yn elwa, a fyddai’r 
Cyngor yn fodlon talu’r cyfanswm? 
Pawb yn gytun. 
PJ yn cynnig talu £708 a WT yn eilio. 

 



WT am anfoneb newydd gael ei ddanfon I’r Cyngor. 
Cyfrannu tuag at gostau’r Neuadd - . I’w ystyried yn y 
flwyddyn newydd. 
Ymgynghoriad Gwasanaeth Tân – clerc I ymateb 

Elusennau Eisteddfod – ond yn cyfrannu pan fydd yr Wŷl yn y De 
Urdd Gobaith Cymru – Cynnig £100 DD, eiliwyd AN 
Ty Hospis Glangwili – Cynnig £100 DD eiliwyd DJ 

 

Materion 
ariannol 

Carreg Goffa, £708 – Cynnig PJ, WT yn eilio 
Cyfieithydd, £20.00 – Cynnig DJ, eilio AN 

 

Cynllunio Dim 
 

 

UFA DD – dim 
DJ – halen yn y blychau 
ED – halen a blychau gerllaw Cwmwernen a Phantydriw 
WT – dim 
CS – dŵr ar Rhiw Graig 
PJ – gofid llithro oddi ar yr heol ar Rhiw Graig 
AN - dim 

 

 
 
 

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


