
Cyngor Cymuned Llanpumsaint  
Nodiadau Cyfarfod:06.06.2017 

  Neuadd Goffa 8.00 y.h  

 
 

Presennol:Y Cynghorwyr ; Danny Davies, Dylan Jones, Elfed Davies, Mike 
Poston, Pamela Jones, Arwel Nicholas, Cynghorydd Sir, Irfon Jones 
Ymddiheuriadau: Neb 

 

Rhif 
Agenda 

Nodiadau/ Penderfyniadau  I’w 

weithredu 

gan 

Ymwelydd Gethin Edwards – Ymgeisydd fel Cynghorydd  

Datgan 
Buddiannau 

Neb  

Cofnodion Cafwyd yn gywir; DD & AN  

Materion yn 
Codi 

Cyfethol Cynghorwyr – Gethin Edwards yn gadael yr 
ystafell. 
Enwyd y tri ymgeisydd; Gethin Edwards, Eirion Evans a 
Derick Lock. 

DD yn holi ai’r bwriad oedd cyfethol 3; Clerc yn dweud 2.  DD 

yn cynnig cyfethol Gethin Edwards ac Eirion Evans; DJ yn 

eilio.  MP yn gofyn am gael eu cyfweld cyn penderfynu, gan 
nad oedd yn eu adnabod.  Barn gyffredinol y Cynghorwyr 

oedd fod Gethin Edwards yn gall a chyfrifol ond MP yn methu 
a gwneud penderfyniad gadarn gan nad oedd yn adnabod yr 
ymgeisydd.  Y Cynghorwyr yn penderfynu nad oedd angen 
cyfweld yr un heb gyfweld tri. 

MP yn cynnig Derick Lock ac Eirion Evans ond neb yn eilio 

felly cytunwyd cyfethol, yn unol â chynnig DD; Gethin 
Edwards ac Eirion Evans. 

Japanese Knotweed – AN am wybod a oedd y gwaith wedi 
ei wneud; Clerc yn dweud nad oedd wedi cysylltu gyda John 
Pearce ynglyn a’r mater 
 

 

Gohebiaeth Orchardweb – Cwmni a gynnal y wefan sydd yn gysylltiedig 
â’r bwrdd a rhoddai wybodaeth am hanes y pentref, am wybod 
a ydi’r pentref am I’r wefan fodoli; gellir parhau i’w gynnal am 
£60 y flwyddyn.  Gofynnwyd faint o ddefnydd o’r wefan sydd 
wedi bod; anodd cyfiawnhau gwariant am wasanaeth nad oes 
ei angen.  Clerc I holi 

 

Cynllunio Dim  

Materion 
Ariannol 

Cyflog y Clerc; £130.60 – Cytunwyd ei dalu, AN & DJ  

UFA AN – Dim 

MP – Mesur Lleoli, perthnasol I Gymru ac yn ymchwilio 
ymhellach iddo 

PJ - Dim 

IJ – Yn holi a oedd trafnidiaeth y Melinoedd Gwynt yn achosi 

 



trafferthion I’r pentref? Lorïau yn defnyddio’r heol trwy 
Bronwydd er fod y cytundeb yn dweud mae’r ffordd heibio 
Glangwili sydd I fod 

ED - Dim 

DJ – Gyrru’n gyflym; neb llawer yn parchu’r terfyn o 20 mya.  
Trafodwyd gosod twmpathau arafu; Clerc I gysylltu gyda 
Heddwas Martin Dickenson a’r trigolion gerllaw y cae 
chwarae. 

DD – Yn enwi Ryan Elias ac Aled Davies, dau fachen o Nebo 
sydd wedi cael llwyddiant wrth chwarae rygbi I’r Sgarleds.  
Pawb yn gytun am ddanfon llythyr iddynt I’w llongyfarch. 
 

   

 
 
 

 
Cafwyd yn gywir : …………………..                            Cafwyd yn gywir : …………………..  
 (Cadeirydd)                                                                   (Ysgri fennydd)              
 
Dyddiad : ……………..                                              Dyddiad: ……………………………  
 
 


