
Cyngor Cymuned Llanpumsaint  
Nodiadau Cyfarfod: 04.09.2019 

  Neuadd Goffa 8.00 y.h  

 
 

Presennol:Y Cynghorwyr; Arwel Nicholas, Dylan Jones, Danny Davies, Derick 
Lock, Pamela Jones, Gethin Edwards, Cynghorydd Sir, Irfon Jones. 
Ymddiheuriadau: Eirion Evans, Elfed Davies. 

 

Rhif 
Agenda 

Nodiadau/ Penderfyniadau  I’w 

weithredu 

gan 

Cyflwyniad 
Ieuan 
Davies. 

Ieuan Davies, cynrychiolydd Ymddiriedolaeth Afonydd 
Gorllewin Cymru yn son am yr angen i wneud gwaith cynnal a 
chadw ar afonydd a nentydd Dyffryn Gwili er mwyn diogelu 
dyfodol i'r samwn a'r siwin.  Y Cynghorwyr o blaid trefnu 
noson agored er mwyn i'r gymuned glywed am yr angen ac i 
wirfoddoli i gynorthwyio gyda'r gwaith o adfer y dyfroedd. 

 

Datgan 
Buddiannau 

Neb  

Cofnodion Derbyniwyd eu bod yn gywir - GE & DJ  

Materion yn 
Codi 

Goleuadau stryd - Clerc heb dderbyn mwy o wybodaeth. 

Bont y Railwe - Clerc heb glywed mwy. 

Tŷ Hers - Dim ond un cynnig a dderbyniwyd a chytunwyd ei 
dderbyn, sef £60.00 y flwyddyn. 

Heolydd yn cau - BT am gau yr heolydd rhwng Pant y Bwci a 
Rhydargaeau i wneud gwaith cynnal a chadw ar y polyon a'r 
gwifrau. 
Rhiw Graig i'w gau  er mwyn gosod wyneb newydd arno. 

 

Gohebiaeth Diwrnod Cymdeithas y Cymod; codi baner yn y Clôs Mawr 
ar 21.09.2019.  Yr un diwrnod a Bore Coffi MacMillan. 

Llwybr Cyhoeddus - Alltgaredig wedi cynnig gwyriad i'r 
llwybyr.  Neb yn gwrthwynebu. 

 

Cynllunio Dim  

Materion 
Ariannol 

Cyflog y Clerc. £130.60 - DJ & PJ  

UFA GE - Dim 

PJ - Dim 

DL - Mieri yn gordyfu allan o ardd Bryntirion 

IJ - Dim 

DD - Twll dwfn yn yr heol o flaen Henfryn. Dŵr yn gollwng o 
bibell dan yr heol tu faes i Dryslwyn. Arwyddion ffyrdd yn 
cwympo. 

DJ - Arwydd pen heol Nebo dal heb ei adnewyddu ac ymyl yr 
heol gerllaw Felinfach yn mallu. 

AN - Dim 
 

 

   

 



 
 

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


