
	
Cofnodion	Cyfarfod	Cyngor	Cymuned	Efenechtyd	yn	Neuadd	Pentref	Pwllglas	Nos	Fercher	6ed	Medi	2017	am	7.30	
y.h.		
	
1.	Presennol:	 Cadeirydd	A.Roberts,	Cynghorwyr	T.Rogers,	G.W.Roberts,	B.Wynne	a’r	Clerc	

P.G.Palmer.		
	 Sian	Jones,	Ysgrifennydd	Neuadd	Pentref	Pwllglas.	
2.	Ymddiheuriadau:	 Cynghorydd	Sir	E.Williams,	Cynghorwyr	R.W.Jones,	A.L.Williams	a	J.E.Williams	
3.	Datganiad	o	fuddiant:													Dim	
4.	Cofnodion	y	Cyngor:	 Cadarnhawyd	bod	 cofnodion	 cyfarfod	Gorffennaf	 5ed	 yn	 gywir,	 ac	 arwyddwyd	hwy	

gan	y	Cadeirydd.	
5.	Materion	Brys:	 Dim.	 	 	
6.Swydd	wag	ar	y	Cyngor.	 Cyfetholwyd	 Bethan	Wynne,	 Rhoslan,	 Pwllglas,	 yn	 aelod	 o’r	 Cyngor.	 	 Arwyddwyd	

Datganiad	Derbyn	Swydd.	
7.	Diffibrilwyr	Gyda	Mynediad	i’r	Cyhoedd/Prynu	Ciosg	Teleffon.	
	 Mynychwyd	y	cyfarfod	gan	Sian	Jones,	Ysgrifennydd	Neuadd	y	Pentref,	Pwllglas.	
	 Mae	 trigolyn	 lleol	 wedi	 gwneud	 cais	 am	 grant	 ariannu	 gan	 y	 British	 Heart	

Foundation.	 	 Diffibriliwr	 i’w	 godi	 ar	 y	 neuadd	 neu’r	 siop	 ym	 Mhwllglas.	 	 Cafwyd	
trafodaeth	ynghylch	darpariad,	lleoliad	a	chodi	arian	ar	gyfer	y	diffibrilw(y)r.	

	 P.G.Palmer,	 y	 Clerc,	 i	 fynychu	 cyfarfod	 nesaf	 pwyllgor	 Neuadd	 y	 Pentref	 i	 drafod	
ymhellach.	

	 Penderfynodd	 y	 Cyngor	 beidio	 â	 bwrw	 ymlaen	 gyda	 phrynu’r	 ciosg	 teleffon	
darfodedig	ym	Mhwllglas.	

8.	Ceisiadau	Cynllunio	 (1)	20/2017/0148		Symud	ymaith	Carafan	Trigiannol	ac	adeiladu	un	preswylfa	a	garej	
(cais	amlinellol)	The	Caravan	The	Watermill	Pwllglas.	

	 Noder:	 Nid	 yw	 safle’r	 cais	 yn	 ardal	 Cyngor	 Pwllglas,	 ond	 gofynwyd	 am	 sylwadau’r	
Cyngor.	

	 Sylwadau’r	Cyngor	fel	yr	isod:	
	 Dywed	y	Datganiad	cynllunio	a	gyflwynwyd	y	byddai’n	well	gan	Gyngor	y	Gymuned	

weld	 preswylfa	 traddodiadol	 ar	 y	 safle	 yn	 hytrach	 na	 chaban	 newydd.	 	 Nid	 oes	
cofnod	i	ddweud	bod	y	Cyngor	erioed	wedi	traddodi’r	farn	honno.	

	 Y	dylai’r	cynllun	gydymffurfio	â	phob	polisi	gynllunio	sy’n	berthnasol.	
	 Os	rhoddir	caniatâd	am	breswylfa	yna	diddymer	y	caniatâd	am	garafan	newydd.	
	 (2)	13/2017/0684		Dymchwel	adeilad	allanol/codi	adeilad	newydd	i	ffurfio	canolfan	

ymarfer	i	rai	â	pharlys	yr	ymennydd,	Pen	y	Gaer,	Pwllglas.	
	 (3)	13/2017/0754	Estyniad	i	breswylfa,	The	Lodge	Pool	Park,	Rhuthun.	
	 Nid	oes	gan	y	Cyngor	wrthwynebiad	i	2	a	3	uchod.	
9.	Cyfrifon	Banc	Cyngor	Cymuned	Efenechtyd.	
	 Fel	 yr	 adroddwyd	 yng	 nghyfarfod	 Gorffennaf,	 y	 mae	 cyfrifon	 y	 Cyngor	 wedi	 eu	

cysylltu	â	chyfrif	personol	y	Clerc	ar	gyfer	bancio	ar	 lein.	 	Dywed	NatWest	nad	oes	
modd	newid	hyn.	

	 Cafodd	y	Clerc	gyfarfod	gydag	HSBC.		Medrant	hwy	ddarparu	cyfrif		gyda	llyfr	sieciau	
a	hefyd	cyfrif	cynilo	cymuned.	

	 Penderfynwyd:	 	 Y	byddai’r	Cyngor	yn	cau’r	cyfrifon	sydd	gyda	NatWest	ac	yn	agor	
cyfrifon	 newydd	 i’r	 Cyngor	 gyda	 banc	 HSBC	 CCC,	 a	 bod	 y	 banc	 (HSBC)	 yn	 cael	
awdurdod	 i	 dalu	 pob	 siec	 a	 gweithredu	 cyfarwyddiadau	 eraill	 i	 dalu	 sydd	wedi	 eu	
harwyddo	 gan	 unrhyw	 ddau	 o’r	 llofnodwyr	 awdurdodedig.	 	 Y	 llofnodwyr	
awdurdodedig	 yw	 R.A.Roberts,	 A.L.Williams,	 T.Rogers	 a	 P.G.Palmer.	 	 Y	 mae	 gan	
Peter	 Gareth	 Palmer	 awdurdod	 llawn	 i	 weithredu	 ar	 ran	 y	 Cyngor	 gydag	 unrhyw	
drafodyn	 gyda’r	 banc	 ac	 mae	 ganddo	 awdurdod	 llawn	 ar	 ran	 y	 Cyngor	 i	 wneud	
ceisiadau	 am,	 ac	 arwyddo	 cytuniadau	 sy’n	 ymwneud	 â	 bancio	 electronig	 a/neu	
fancio	 teleffonig	 ar	 unrhyw	 bryd.	 	 Cyfyngiadau	 biliau	 dyddiol	 a	 thaliadau	
hollgynhwysfawr	dyddiol	fydd	£250.	

10.	Ffurflen	Flynyddol/Archwiliad	Mewnol	
	 Cyflwynwyd	 i’r	 Cyngor	 adroddiad	 gan	 yr	 archwilwr	 mewnol	 yn	 manylu’r	 gwaith	 a	

wnaethpwyd.	 	
	



11.	Priffyrdd/meinciau/llwybrau	cyhoeddus.	
	 (1)	Mae’r	Clerc	wedi	ysgrifennu	at	Lywodraeth	Cymru	a	Darren	Millar	A.C.	ynghylch	

posibilrwydd	estyniad	tuag	at	Rhuthun	o’r	cyfyngiad	40	mya	ym	Mhwllglas.	
	 Derbyniwyd	 ateb	 dyddiedig	 25/7/17	 gan	 Lywodraeth	 Cymru.	 	 “Bwriedir	 cychwyn	

cyfyngiad	 o	 50	mya	 i’r	 Gogledd	 o’r	 rhanbarth	 40	mya	 ym	Mhwllglas.	 	 Byddant	 yn	
cadw	golwg	ar	y	cyfyngiad	newydd	ac	yn	gwneud	sylwadau	ar	ei	effeithlonrwydd	yn	
ystod	 Adolygiad	 Cyfyngiad	 Cyflymdra	 a	 fydd	 yn	 ystyried	 y	 rhanbarth	 hwn	 eto	 yn	
2019/20.”	

	 Derbyniodd	Darren	Millar	yr	un	ateb.	
	 (2)	 Mae’r	 Clerc	 wedi	 adnewyddu’r	 fainc	 ger	 y	 lloches	 fysus	 yn	 ymyl	 Neuadd	 y	

Pentref.	
	 Cytunwyd	i	dalu	anfoneb	y	Clerc	am	y	defnyddiau.	
	 Cafwyd	estyll	pren	newydd	ar	gyfer	y	fainc	ger	Minffordd.		Dylai	fod	wedi	ei	thrwsio	

o	fewn	tua	wythnos.	
	 (3)	Mae	o	hyd	angen	gwaith	ar	y	llwybr	o	Dan	y	Bryn	i	Benybryn.	
	 (4)	Mae	gwrychoedd	yn	gorhongian	y	ffordd	rhwng	Pwllglas	ac	Efenechtyd.	
	 Y	Clerc	i	gysylltu	â	Chyngor	Sir	Ddinbych	ynghylch	3	a	4.	
12.	Elusen	John	Williams.	 Mae’r	Clerc	wedi	darganfod	fod	y	cyfrif	elusen	gyda	NatWest	wedi	ei	gau	dan	drefn	

cyfrifon	cwsg.	
	 Mae’r	 Clerc	 wedi	 ymgynghori	 â	 NatWest	 a	 derbyn	 y	 ffurflen	 sydd	 ei	 hangen	 i	 ail-

feddu’r	arian	yn	y	cyfrif.	
13.	Cae	Chwarae	Pwllglas/astudiaeth	dichonoldeb	
	 Bydd	 y	 Cynghorydd	 Sir	 E.Williams	 yn	 trefnu	 cyfarfod	 cyhoeddus	 i	 benderfynu	 pa	

gyfleusterau	y	ffefrir	mewn	unrhyw	gae	chwarae	newydd.	
14.	Adolygiad	Ariannol.	 Darparodd	y	Clerc	i’r	Cyngor	fanylion	gwariant	hyd	yma	yn	erbyn	cyllideb.	
	 Derbyniwyd	taliad	presept	mis	Awst.	
	 Wedi	gwneud	taliadau	o	£339	yn	y	cyfarfod	hwn,	bydd	balansau’r	Cyngor	yn:	Cyfrif	

Rhedegol	£3342,	Cyfrif	Cynilo	£2700,	Cyfanswm	£6042.	
15.	Gohebiaeth	a	Dderbyniwyd		
	 LLythyr	gan	Aon	(Yswirwyr	y	Cyngor)	yn	dweud	na	 fyddant	yn	darparu	yswiriant	 i’r	

Cyngor	bellach.		Bydd	gwahoddiad	i	adnewyddu	gan	BHIB	Cyf.	
	 Ebost	 gan	 Cynghorydd	 Sir	 Eryl	 Williams.	 	 Bydd	 yn	 trefnu	 cyfarfod	 cyhoeddus	

ynghylch	darpariaeth	Band	Llydan.	
16.	Dyddiad	y	Cyfarfod	Nesaf	 Tachwedd	1af	2017.	
	
Taliadau	ers	y	Cyfarfod	Diwethaf	
Dyddiad	 	 	 	 Rhif	Siec		 Swm	
17.07.17			Ground	Control	 	 	 	 000798		 £114.41	
17.07.07			Ground	Control	 	 	 	 000799		 £114.41	
28.07.17			Cyngor	Sir	Ddinbych	(Etholiad)	 	 000800		 £161.88	
28.07.17			D.P.Jones	 	 	 	 000801		 £105.00	
28.07.17			R.M.Jones	Saernïaeth		 	 	 000802		 £95.28	
13.08.17			Ground	Control	 	 	 	 000803		 £114.41	
Taliadau	yn	y	Cyfarfod	Hwn	
06.09.17			P.G.Palmer	(Cyflog)	 	 	 	 000804		 £143.70	
06.09.17			Swyddfa’r	Post	(	HMRC)	 	 	 000805		 £35.80	
06.09.17			Neuadd	Pentref	Pwllglas	 	 	 000806		 £29.25	
06.09.17			P.G.Palmer	(mainc)	 	 	 	 000807		 £53.01	
06.09.17			P.G.Palmer	(treuliau)	 	 	 	 000808		 £77.56	
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