
Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Efenechtyd a gynhaliwyd yn Neuadd Pentref 
Pwllglas Nos Fercher 4ydd Ionawr 2017 am 7.30y.h. 

 
1. Presennol: 

  Cadeirydd A.Roberts, y Cynghorwyr T.Rogers, G.W. Roberts, D.I.Jones, 
A.L.Williams, J.E.Williams a'r Clerc P.G.Palmer. 

  2 aelod o'r cyhoedd. 
   

2. Ymddiheuriadau: Y Cynghorwr R.W.Jones. 
 
3. Datganiad Diddordeb: Dim. 
 
4. Cofnodion y Cyngor: 
 Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar Fedi y 7fed 2016 yn 

gywir ac wedi eu harwyddo gan y Cadeirydd. 
  
5. Materion Brys: Dim. 
  

6. Etholiadau Cyngor Mai 4ydd 2017 Hysbysodd y Clerc y Cyngor gost tebygol 
etholiad.  Efallai £1700 petai'n cael ei hymladd. 

7. Ffyrdd a Llwybrau. 
 
 (1) Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi darparu bin ysbwriel newydd yn y gilfach 

barcio ger pen deheuol Pwllglas, fel y gofynwyd iddynt yng nghyfarfod mis 
Tachwedd. 

 (2) Y mae dwy golofn oleuni wedi diffodd ger Neuadd y Pentref.  Y mae diffyg 
o dan y ddaear yn y darpariad trydan.  Yn disgwyl i Scottish Power ei drwsio. 

 (3) Darparu arwyddion ceffylau gwarchodedig, ardal Llanfwrog.  Peiriannydd 
Trafnidiaeth Sir Ddinbych i gwrdd â'r Cynghorydd R.W.Jones ar y safle ym mis 
Chwefror. 

 (4) Sycamorwydden y tu ôl i 1 Erw Las, Pwllglas, wedi ei chrybwyll i Sir 
Ddinbych beth amser yn ôl.  Sir Ddinbych i wneud gwaith cwteuo yn ystod 
misoedd y gaeaf. 

 (5) Derbyniwyd llythyr gan drigolyn yn gofyn am gael gwella darpariaeth biniau 
ysbwriel ym Mhwllglas.  Mae'r Clerc mewn cysylltiad â Chyngor Sir Ddinbych; 
mae cost adnewyddu'r biniau presennol yn debygol o fod yn £450 bob un.  Yn 
disgwyl manylion y mathau o finiau y gellir eu darparu. 

 (6) Mabwysiadu'r bocs teleffon ger Neuadd y Pentref Pwllglas; y mae'r Clerc 
wedi hysbysu adran gynllunio sir Ddinbych a B.T. fod y Cyngor yn dymuno 
mabwysiadu'r bocs. 

 (7) Y mae'r Clerc wedi cysylltu â Chyngor Sir Ddinbych i ofyn a ellir cynnwys 
ffordd Woodlands yn Llanfwrog yn y llwybr rhagocheliadol sy'n cael ei halltu, 
wrth bod tacsis ysgol yn defnyddio'r ffordd. 

 (8) Bwriad Llywodraeth Cymru i estyn y cyfyngder cyflymder 40mya ar yr 
A494 yn mhen deheuol pentref Pwllglas. 

 Y mae'r Clerc wedi cysylltu â Llywodraeth Cymru ac y maent wedi cytuno, fel 
rhan o'r cynllun, i ychwanegu "PWLLGLAS, Gyrrwch yn ofalus, Please drive 
carefully", ar wynebau'r ddau arwydd 40mya newydd.  Fe symudir arwydd 
presennol Pwllglas ymaith. 



 Y mae'r Cyngor yn croesawu estyniad y cyfyngder cyflymder.  Maent yn gofyn, 
fodd bynnag, am gael cadw/symud yr arwyddion sy'n crybwyll y cyfyngder 
ymlaen llaw, ac mae'r Clerc am ofyn a oes cynlluniau i estyn y cyfyngder ym 
mhen gogleddol y pentref, os yn bosib i lawr hyd at fan ger cyffordd Pont 
Eyarth. 

 Trafodir darpariaeth arwyddion newydd i'r pentref ym mhen gogleddol Pwllglas 
mewn cyfarfod Cyngor yn y dyfodol. 

  
 
8. Y Cae Chwarae 
 Cyhoeddodd y Clerc fod y contractwr lladd gwair wedi torri'r glaswellt 20 o 

weithiau y llynedd, yn ôl y gofyn.  Telerau newydd ar gyfer 2017 heb eu derbyn 
hyd yma. 

 Er mwyn ufuddhau i ofynion yswiriant bydd angen arolwg o goed y cae chwarae 
yn 2017.  Y Clerc i gysylltu â gwasanaethau Cambrian Woodland i drefnu. 

  
9. Clwt y Pentref 
 Y mae'r Clerc wedi cysylltu ag yswirwyr y Cyngor parthed gweithgareddau 

dringo ayb ar Glwt y Pentref. 
 Dywedodd yr yswirwyr y byddai'n well cael lleoli arwyddion sydd yn 

rhybuddio'r cyhoedd.  Awgrymasant hefyd fathau o eiriau y gellid eu 
defnyddio.Wedi trafodaeth penderfynodd y Cyngor y dylai'r arwydd ddweud:  
"Gofal. Tir anwastad a chreigiau'n disgyn.  Dringwch ar eich menter eich 
hun. Cyngor Gymuned Efenechtyd." a "Caution,	  Uneven	  ground	  and	  falling	  
rocks.	  Public	  climb	  at	  their	  own	  peril.	  Efenechtyd	  Community	  Council." 

 Bydd yr arwydd yn y Saesneg a'r Gymraeg.  Cyfarfod i'w drefnu ar y safle i 
drefnu lleoliad yr arwydd. 

 Y mae'r Clerc wedi cael trafodaeth flaenorol gyda gwneuthuriwr arwyddion 
lleol.  Y gost debygol yw £200 yr arwydd, sy'n cyfrif ei wneuthur a'i leoli ar y 
safle. 

 Y Clerc i gael amcangyfrif am wneuthur a lleoli'r arwydd. 
 
10. Adolygiad Ariannol Darparodd y Clerc fanylion safle ariannol y Cyngor i'r 

Cyngor, ynghyd â manylion gwir wariant hyd hynny yn erbyn y gwariant a 
neilltuwyd. 

 Y mae presept Rhagfyr 2016 wedi ei dalu i'r Cyngor. 
 Ar 31.12.16 y mae £3580 yn y Cyfrif Cyfredol a £2700 yn y Cyfrif Cadw. 
 
11. Cyllideb 2017/18 a Phenderfyniad Presept 2017/18 
 Darparodd y Clerc fanylion i'r Cyngor o wariant tebygol rhwng 31.12.16 a 

31.3.17 a'r arian y'i disgwylir yn y banc ddiwedd y flwyddyn. 
 Wedi trafodaeth cytunwyd Cyllideb ar gyfer 2017/18. 
 Penderfynodd y Cyngor y byddai'r presept yn £20 am bob cartref.  Bydd 

hynny'n gwneud presept o 296 x £20 = £5920. 
 
12. Gohebiaeth a Dderbyniwyd 
 Ymgynghoriad parthed newid enw y Cynulliad Cenedlaethol. 
 Dim sylwadau. 
 
13. Cyfraniad y Cyhoedd 
 Crybwyllodd aelod o'r cyhoedd arwydd llwybr cyhoeddus colledig ym 

Mhwllglas. 



14. Dyddiad y Cyfarfod Nesaf.  Mawrth 1af 2017. 
 
 
Taliadau	  ers	  y	  cyfarfod	  diwethaf	  
	  
	   	   	   	   Swm	   	   Rhif	  siec	   	   Dyddiad	  
	   
Mr D.P.Jones       £70.00   000766  07.12.16 
M.Jeffrey (Brown Hen) £50.00   000767  07.12.16 
 
Taliadau	  yn	  y	  cyfarfod	  hwn 
 
Cash (Krystal Hosting)  £35.99    000768  04.01.17 
P.G.Palmer (Treuliau'r Clerc) £127.12  000769  04.01.17 
 


