
Cyngor Cymuned Llanpumsaint  

Nodiadau Cyfarfod: 03.03.2015 

 Neuadd Goffa 8.00 y.h  

 
 

Presennol:Elfed Davies, Pamela Jones, Mike Poston, Carolyn Smethurst, 

Dylan Jones, Danny Davies Cynghorydd Sir, Irfon Jones, Arwel Nicholas 
Ymddiheuriadau: Wyn Thomas 

 

Rhif 
Agenda 

Nodiadau/ Pendefyniadau  I’w 

weithredu 
gan 

Datgan 
Buddiannau 

Neb  

Cofnodion MP yn cywiro enw; Sharon Owen ac nid Sharon Rogers. 
CS; gwallau yn fersiwn digidol Gymraeg Llais y Llan yn unig. 
Angen cynnwys teitl llawn; Cynhaliaeth a Goleuadau Stryd, 
nid Trydan 
DD yn cynnig eu bod yn gywir, MP yn eilio 

 

Materion yn 
Codi 

Cyflwr yr heol ar groesfan Bronwydd; Rheilffordd Gwili â 
chyfrifoldeb am y darn sydd tu fewn y clwydi yn unig. IJ yn 
adrodd bod Jeremy John yn addo trwsio’r heol ond heb 
ddweud pa bryd. 

 

Gohebiaeth Rhiw Graig; J McEvoy yn gwahodd Cynghorwyr I gyfarfod 
gyda fe ar y safle er mwyn trafod opsiynau gwneud y cyffordd 
yn fwy diogel.  AN yn cyntuno mae da fydde cyfarfod a 
thrafod.  IJ I gysylltu gyda J McEvoy 
Clawdd y Cae Chwarae; cyn penderfynnu dyfodol y clawdd, 
rhaid trafod y mater ym Mhwyllgor Lles ac Adloniant gyntaf.  
Clerc I ddanfon e-bost at PJ gyda’r manylion. 
Cynhaliaeth a Goleuadau Stryd; CS yn sicr bod modd prynu 
trydan yn rhatach, angen cysylltu gyda’r Cyngor Sir am 
esboniad o’r gost 

 

Cynllunio Adeilad trwsio peiriannau ym Mhennant – angen ystyried 
effaith sŵn trwsio peiriannau trwm ar Blaengors 
Mynedfa arall I Felinfach – pryder am gynydd trafnidiaeth.  IJ 
yn esbonio mae er mwyn hwyluso cerbydau yn mynd I 
Felinfach yw’r syniad. Clerc yn gofyn I CS wneud sylwadau 
am waith y Clerc yn ystod y cyfarfod, nid ar ôl iddo orffen. 

 

Materion 
Ariannol 

Cyfieithu; Trywydd; £72.60; cynnigiwyd ei dalu AN, eiliwyd 
PJ 

 

UFA AN – twll cul ond dwfn wedi ymddangos yn yr heol tu faes I 
Dôl Werdd 
PJ – Dim 
MP – Dim 
CS – criw yn codi sbwriel am 10.00 ar y 7fed, awyddus bod 
cefnogaeth o blith y Cynghorwyr. Yr heol yn suddo bob ochr I 
font Penbontbren.  Wedi cyfarfod gyda J McEvoy ac wedi 
cytuno gosod offer monitor trafnidiaeth mewn 4 safle yn y 

 



pentref 
IJ – newidiadau mawr ar y gweill ym myd cynllunio; gwir 
angen mynychu seminariau cynllunio er mwyn deall mwy 
DJ – golau stryd Bethoron wedi diffodd 
DD – dŵr yn llifo lawr yr heol o Gwynfryn I Cilgwyn yn creu 
trafferthion I yrrwyr ar fore o rhew 
ED - Dim  
 

Cyfarfod yn 
gorffen 

9.00yh.  

 
 
 

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


