
Cyngor Cymuned Llanpumsaint  
Nodiadau Cyfarfod: 03.01.2017 

  Neuadd Goffa 8.00 y.h  

 
 

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

 

Rhif 
Agenda 

Nodiadau/ Penderfyniadau  I’w 

weithredu 

gan 

Datgan 
Buddiannau 

Pawb, oherwydd cyfraniadau tuag at achosion lleol.  

Cofnodion Angen cywiro sillafiad Celt Davies I Thomas. Cafwyd yn gywir 
gan DJ & MP 

 

Materion yn 
Codi 

Cynllun Trafnidiaeth Llanpumsaint – angen cysylltu gyda J 
McEvoy a gofyn pryd fydd y gwaith yn cychwyn gan fod rhaid 
bod y darn cyntaf yn cael ei gwblhau cyn diwedd y flwyddyn 

ariannol.  AN yn holi ynglyn a’r polion newydd sydd wedi eu 
codi;,ar gyfer arwyddion sy’n cyfeirio at y bont isel. 

Skanda Vale – Y Clerc yn rhoi esboniad am y Fforwm a 

soniwyd amdano gan J McEvoy yn y cyfarfod. CS yn dweud 

na fyddai’r Fforwm yn datrys trafferthion trafnidiaeth. AN yn 
dweud nad oes yna ateb syml. Trafodwyd safbwynt Skanda 
Vale ar y llwybr sydd yn cysylltu’r safle ogleddol I weddill y 

Deml.  CS yn dweud fod Skanda Vale wedi cysylltu gyda hi 
ynglyn a ysgrifennu I Llais y Llan. 

Diffaethwch Pembompren – AN wedi siarad gyda dau o’r 
pentref sydd yn awyddus I gadw’r tir yn lân. 

Graean/Halen – Clerc wedi bod mewn cyswllt gyda Tony 
Williams 
 

 

Gosod y 
Praesept 

Yn  ystod y drafodaeth ar osod Praesept ar gyfer 2017 

dywedwyd y canlynol: PJ yn holi ers pryd mae’r Praesept wedi 

bod yn £22.? MP yn awgrymu gosod uchafswm ar gyfrannu 

tuag at elusennau.  CS am wybod beth yw sefyllfa ariannol y 

Neuadd a’r Pwyllgor Lles.  DJ yn awgrymu mynd nôl I’r arfer o 
gyfrannu £400 I’r Neuadd a’r Pwyllgor Lles am yn ail flwyddyn.  

AN yn cynnig cyfyngu rhoddion I Elusennau. Eiliwyd gan DJ & 

CS.  Cytunwyd I gadw’r Praesept ar £22.00 

 

Gohebiaeth Etholiadau Mis Mai – Clerc yn son am y drefn; rhaid I bob 
Cynghorydd sydd am barhau I fod yn Gynghorydd lenwi 
ffurlen.  Os na fydd ceisiadau oddi wrth aelodau o’r gymuned 
fydd am aros fel Cynghorwyr, tua £50 fydd y gost ond os bydd 
rhaid cynnal etholiad, cynnydda’r gost yn nes I £3,000 

Melinoedd Gwynt Brechfa – Clerc wedi cael ateb a 
awgryma efallai y daw peth arian I gymuned Llanpumsaint. 

 



Palas Buckingham – derbyn y cynnig 

GoSafe – danfon y ddolen ymlaen I CS ar gyfer LlyLl 

Ficerdy – yr Adran Gynllunio yn fodlon fod y gwaith wedi 
bodloni’r amodau cynllunio. Awgrymwyd gellir gwario arian 
Praesept ar balmant.  
 

Cynllunio Dim  

Materion 
Ariannol 

Cyfieithu, Trywydd, £54.00 – DJ & PJ 

Cyflog y Clerc am 2 fis; £261.40 a Threth £8.60 – DJ & CS 

Arolwg; £186.00 – DJ & PJ 

 

UFA PJ – Yn diolch am y Blwch Halen 

MP – Diffyg golau gerllaw allanfa y Cae Chwarae; beth am 
gau yr allanfa fach a dim ond defnyddio’r un fawr? Cytunwyd 
mae mater I’r Pwyllgor Lles oedd hyn.  Clerc I holi am newid y 
goleuadau I LED. 

CS – Dim 

DJ – Arwyddbost pen heol Nebo wedi torri ac un cwlfer ar 
Rhiw Graig ddim yn gweithio’n iawn 

AN - Dim 
 

 

   

 
 
 

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


