
Cyngor Cymuned Llanpumsaint  
Nodiadau Cyfarfod: 05.07.2016 

 Neuadd Goffa 8.00 y.h  

 
 

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

 

Rhif 
Agenda 

Nodiadau/ Penderfyniadau  I’w 

weithredu 

gan 

Datgan 
Buddiannau 

Neb  

Cofnodion Cytunwyd eu bod yn gywir, DD & WT  

Materion yn 
Codi 

Cyfarfod gyda J McEvoy – PJ ac AN ar gael I’w gyfarfod ar 
21.07.16 

Safleodd bws – y Clerc I ofyn I Hedydd Rees wneud y gwaith 
cynnal a chadw. 

Mainc – cytunwyd yn y cyfarfod diwethaf I brynu mainc I’w 
osod ger yr Eglwys oddiwrth Glasdon; clerc I wneud y 
trefniadau. 

Diffeithwch Pembompren – CS o’r farn ei fod yn ddarn o dir 
bwysig oherwydd fod modd cerdded ar ei hyd heb fod ar yr 
heol.  PJ yn meddwl fydde’r Ysgol yn elwa ohonno; allai fod yn 
ddarn o dir lle byddai modd dysgu mwy am fyd natur. Clerc I 
gysylltu gyda Ian Harcourt a gofyn am bris I glirio yr anibendod 
mwyaf. AN yn cynnig fod y mater yn cael ei drafod yn y 
cyfarfod nesaf. 

Skanda Vale a’r cais cynllunio – Clerc yn dweud; ar ôl 
cyfarfod gyda Brother Michael, mae llety ar gyfer pererinion 
fydd yn cael ei adeiladu ac ar yr union safle lle mae’r llety 
presennol. Clerc yn adrodd am y sgwrs a fu ynglyn a chyfeirio 
holl drafnidiaeth Skanda Vale ar hyd yr heol uchaf;  Brother 
Michael yn disgrifio’r trafferthion fyddai’n codi pe bai hynny’n 
digwydd a dweud mae amhosib fyddai I’r Deml ddelio gyda’r 
llu o ymwelwyr, pe baen’t yn cyrraedd o’r gogledd yn unig.  CS 
am I’r clerc holi a oes hawl cynllunio wedi ei dderbyn ar gyfer y 
maes parcio sydd yng Nghwmcreigiau. 
 

 

Gohebiaeth Panteg – y trigolion yn gofyn a oes modd cychwyn terfyn 
cyflymdra 40mya, yn nes at Ffosmaen, er mwyn gwneud ei 
mynedfa yn fwy diogel.  Clerc I holi J McEvoy yng nghyfarfod 
21.07.2016 

 

Cynllunio WT yn gofyn a fyddai’r Cynghorwyr o blaid cefnogi apѐl cais 
cynllunio Pennant?  Pawb yn gefnogol o ŵr ifanc o Gymro yn 
symud I’r ardal ac yn cychwyn busnes; clerc I ysgrifennu at y 
Swyddfa Gymreig 

 

Materion Trywydd, £85.50 – WT & DD  



Ariannol Clerc, £130.60 a treth £4.40 – PJ & WT 
Yswiriant Zurich, £663.50 – DD & WT 

UFA PJ – Dim 
IJ - Dim 
CS – cyflwr truenus Rhiw Graig, cwyn wedi ei dderbyn ynglyn 
â chŵn yn cyfarth yng Ngwernen, Japanese Knotweed yn bla 
tu cefn I safle bws y Railwѐ. 
WT – Japanese Knotweed hefyd 
DD – am I’r clerc ddiolch I’r Sir am wneud gwaith mor dda o 
docio’r cloddie. 
AN – Griffiths, Penrhiwgoch yn adrodd bod cyflwr truenus ar 
yr heol o dro Benllainddu I sgwâr Nant y Gelli 
 
 

 

Cyfarfod yn 
gorffen 

9.20  

 
 
 

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


