
Cyngor Cymuned Llanpumsaint  
Nodiadau Cyfarfod: 06.09.2016  

 Neuadd Goffa 8.00 y.h  

 
 

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

 

Rhif 
Agenda 

Nodiadau/ Penderfyniadau  I’w 

weithredu 

gan 

Datgan 
Buddiannau 

Neb  

Cofnodion Clerc I ymchwilio I gofnodion Mis Mehefin; ymholiad gan WT 
Cytunwyd eu bod yn gywir gan WT & PJ 

 

Materion yn 
Codi 

Diffaethwch Penbontbren – AN yn rhoi adroddiad ar yr hyn 
a drafodwyd yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar y safle ar 
21.07.2016. CS yn dweud ei bod hi wedi cysylltu gyda Cadw 
Cymru’n Daclus ynglyn a’r darn tir, a rhoddwyd addewid 
ganddynt y byddent yn fodlon cynorthwyio yn rheolaedd gyda’r 
tacluso. AN am drafod perchnogaeth y tir ond nid oedd WT 
am wneud penderfyniad nes I’r ddaear gael ei dacluso.  
 

 

Gohebiaeth Sgwrs Iach – trafodwyd y nifer o geir sydd yn parcio ar hyd 
Heol Bronwydd oherwydd nad oedd lle ym meusydd parcio 
Ysbyty Glangwili.  WT yn dweud fod yna gamau yn cael eu 
cymeryd I wella’r sefyllfa. 

Sŵn cŵn yn cyfarth yng Ngwernen – mater I’r achwynwyr 
a’r Cyngor Sir I’w ddatrys. 

Llwybrau Diogel – cyfle arall I wneud cais am gymorth 
ariannol I osod palmantydd yn y pentref. Clerc I gwblhau’r 
ffurflen.  CS yn cyfeirio at fyndefa newydd y Ficerdy, fod  
cerrig yr ymyl wedi eu gosod mor agos at yr heol nad oes lle I 
balmant mwyach.  Clerc I gysylltu gyda’r Adran Gynllunio 

Bwletin ‘Go Safe’ – danfon yr wybodaeth I CS ar gyfer Llais 
y Llan. 

Cymru’n Cofio; digwyddiadau I goffhau’r Rhyfel Fawr – 
danfon yr wybodaeth at CS. 

 

Cynllunio Gwylfa; estyniad dau llawr – o blaid  

Materion 
Ariannol 

Cyfieithu, Trywydd -  £75 DD & ED   

Cyflog y Clerc Gorff-£130.60, Treth/Tax £4.40. Awst/Aug 
£130.80 & £4.20 – PJ & DD 

Anfoneb am ddefnydd ystafell y Neuadd - £50. Angen 
chwilio pa bryd gwnaethpwyd y taliad diwethaf. 

Glasdon, £485.46 – WT & CS 

Hedydd Rees, £420 – CS & PJ 

Praesept, £2,339.48 
 

 



UFA PJ – Dim 

WT – Dim 

CS – Dŵr ar yr heol ym Mronwydd.  Llygredd yn yr afon Gwili; 
Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymwybodol o’r sefyllfa. Coed y tu ôl 
I’r Ysgol yn gor-dyfu, angen eu tocio.  Trafferthion gyda ffôn 
symudol EE, CS a Nic Stoneman wedi pwyso ar y cwmni I 
drwsio’r drwg. 

IJ – angen enwau ar gyfer tai gwag Bryn y Wawr. 

ED – Dim 

DD – Dŵr yn gollwng ar yr heol gyferbyn a Gwylfa; Clerc I 
gysylltu gyda Dŵr Cymru 

AN - Dim 
 

 

   

 
 
 

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


