
Cyngor Cymuned Llanpumsaint  
Nodiadau Cyfarfod:02.06.2015 

  Neuadd Goffa 8.00 y.h  

 
 

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

 

Rhif 
Agenda 

Nodiadau/ Pendefyniadau  I’w 

weithredu 

gan 

Datgan 
Buddiannau 

Neb  

Cofnodion Cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol; cytunwyd eu 
bod yn gywir gan WT ac eiliwyd gan AN 

Cofnodion Cyfarfod Mis Mai; cytunwyd eu bod yn gywir gan 
ED ac eiliwyd gan PJ 

 

Materion yn 
Codi 

Clawdd y Cae Chwarae: MP yn dweud fod yna wrthwynebiad 
I symud y clawdd ac efallai fydde cau’r fynedfa fach yn well a 
defnyddio y prif fynedfa yn unig. AN yn awgrymu fydde modd 
gosod rhwystrau yn y fynedfa fawr I ddiogelu cerddwyr.  ED 
yn atgoffa’r Cyngor mae nid mater trafodaeth yng nghyfarfod 
Cyngor y Gymuned oedd hwn ond I’r Pwyllgor Lles. 

Priffyrdd: IJ wedi cyfarfod â Pheiriannwyr y Sir ar Rhiw Graig 
a phenderfynnwyd rhoddi mwy o arwyddion ARAF ar yr heol a 
gosod cyflymdra o 40 mya rhwng Eglwys St Celynin a Rhiw 
Graig. 

Llanpumsaint: J McEvoy wedi ymweld â’r Pentref a chrewyd 
cynllun arafu gor-yrru arfaethedig fydd yn cynnwys: 5 cnwc 
cyflymdra a chylchfan bychan ynghyd â phethau arall; I’w 
weithredu dros gyfnod o 3 mlynedd.  Trafodir y newidiadau 
ymhellach pan dderbynnir y cynllun draft.  Clerc I ofyn am 
ganlyniadau’r monitorau 

Polisi Iaith: Y Cyngor yn gytun ynglyn  a derbyn y Cynllun 
Iaith; WT yn cynnig, AN yn eilio. 

Y Ficerdy: Clerc wedii cysylltu gyda’r Adran Gynllunio, ei 
atgoffa o’r amodau ond heb gael ateb. 

Diffaethwch Pembompren: Clerc wedi ymweld â Mrs 
Howells, Pandy; perchnogaeth y tir yn aneglur, angen ymholi 
o’r Gofrestr Tir 

Bin Sbwriel I’r Cae Chwarae: y Sir wedi gwrthod darparu, 
Cynghorydd IJ I siarad gyda’r Cynghorydd Jim Jones.. 

 

Gohebiaeth Llwybyr Cyhoeddus Ffynnonbumsaint – Nantgwyn: CS yn 
dweud y gwrthodir hawl I gerddwyr fynd drwy clôs Nantgwyn.  
Cynnigiwyd gan WT ac eiliwyd gan ED I’r cerddwyr gysylltu 
gyda’r adran briodol yn y Sir. 

Rhyddid Gwybodaeth: y Sir am wybodaeth ar ddatgan 

 



buddiannau’r Cynghorwyr Llanpumsaint. Clerc I ymateb 

Cronfa Jenny Eirian: Sion Eirian I ddanfon siec tan bod y 
cyfrif banc yn weithredol eto 

Cynllunio Dim  

Materion 
Ariannol 

Arolwg blynyddol BDO: angen cadarnhad a oes angen 
llofnod y Cadeirydd cyn ei ddanfon; Clerc I ymholi ac yna ei 
ddanfon 

Trywydd; £54.90: cytunwyd ei dalu, WT yn cynnig, AN yn 
eilio 

 

UFA AN – Penrhiwfach; ménage yn cael ei adeiladu; a 
dderbyniwyd caniatad?  Y Cyngor yn cadarnhau ei fod yn 
gyfreithlon. 

PJ – Dim 

MP – Dim 

CS – Dim 

WT – clawr swnllyd ar yr heol gerllaw Dyffryn 

DJ – twll yn yr heol tu faes I Dolwerdd heb ei drwsio eto 

ED – Dim 

DD - Dim  
 

 

Cyfarffod yn 
gorffen 

21.00  

 
 
 

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


