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Cofnodion Cyfarfod Cyngor Tref y Bala: 

5ed o Orffenaf 2012 

 
849.Presennol:   

Mrs Ivora Jones, Dirprwy Faer, Dilwyn Jones, Dorothi Evans, Eluned Jones, Edith 

Roberts,  Alun Price, Dilys Evans, Sharon Wyn Evans, John C Williams, Islwyn 

Pritchard-Jones, Eifion Roberts 

Ymddiheuro Shan Ranson, Cyng Sir Dilwyn Morgan 

 

850.Datgan Buddiant – Neb yn datgan Buddiant 

Croesawyd pawb I’r cyfarfod gan Mrs Ivora Jones, y ddirprwy Faer, mae chwaer Shan 

Ranson  yn cael triniaeth brys yn ysbyty Maelor. 

 

851.Ymweliad-Croesawyd Mr Neil Tucker o AB Internet iegluro am digwyddiadau  

diweddaraf yn myd  gwasanaethau  Digidol We/Broadband/Wireless sydd yn  dod  i 

Ynys Mon, Gogledd Cymru ac yn bwysig ini Y Bala.   Mae AB Internet  yn cystadlu yn 

erbyn BT i osod rhwydaith  dros  y gogledd  er mwyn ibawb sydd isio cael connection i’r 

We.  Nhw yw y cwmni cyntaf yn Nghymru icynnig 50mb  mae yn debyg.  Mae’nt wedi 

bod yn ffodus iawn o cael y gwaith o osod rhwydwaith i fewn  i Cymeithas Tai Clwyd yn 

y Bala, sydd yn rhoi cyfle arbennig i cwsmeriaid yr ardal hon elwa meddau fo.  Maent 

hefyd wedi gweithio gyda Cwmni Sain ac Holiday Inn ymysg eraill.  Diolchwyd I  

MrTucker am ddod atom I egluro y digwyddiadau yma. 

852.Materion yr Heddlu 

Croesawyd Sgt Wynne Lane atom. Eglurodd bod rol yr heddlu wedi newid oherwydd y 

toriadau ariannol ac mae y PSCO’s  welwn ni fwyaf ar ein strydoedd .   Mae llawer o 

ddwyn ar hyn o bryd, twls, beiciau,  metal ac ati.  Mae’r broblem yn cynyddu oherwydd y 

“recession” mae yn debyg.  Tynnwyd sylw eto at y Boy Racers ac mae Sgt Lane am 

edrych fewn ir posibilwydd o cynnal cyrsiau hyfforddiant sydd yn codi ymwybyddiaeth o  

gor-yrru.  

 

853.Materion Cyngor Sir 

Derbynwyd ymddiheuriad gan Dilwyn Morgan eu fod mewn cyfarfod yn Drenewydd 

heno, ond darllenwyd eu ebost  - eu fod wedi cael cyfarfod arall gyda swyddogion yr 

heddlu i drafod sefyllfa plismona yma yn y Bala. Wedi cael sicrwydd bydd y fan “Gan 

bwyll/Go safe” yn cael ei lleioli  yn barhaol yn y Bala ac yn gweithio allan o’r orsaf 

heddlu.    Hefyd mae yn tynnu sylw at y ffaith bod amserlen ac arwydd bws wedi  eu 

symud i o flaen Awen Meirion ac yn gofyn i’r Cyngor Tref os oeddem yn hapus a hyn.  

Anfon neges at Mr Morgan ein bod ddim yn hapus am hyn. 

854.   Darllenwyd cofnodion cyfarfod 7fed o Fehefin ac cofnodion cyfarfod brys 30 o 

Fehefin  2012 ac fe paswyd yn gywir. 

 

855.MATERION YN CODI O’R COFNODION 

Tomen y Bala  - Cafwyd cyfarfod ar y Domen gyda swyddog o Wynedd, mae llawer o 

waith ar y Domen i’w wneud yn ddiogel.  Nid oedd gan Gwynedd arian i helpu gyda hyn. 

CADW  yn ein atgoffa i anfon y ffurlen yn ol nad yw hwnnw yn digonol i cychwyn y 
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gwaith, y mater dal o dan ystyriaeth oherwydd y gost.   Mae gwaith cynnal a  chadw 

cyffredinol angen eu wneud,  sef torri gwair a gwrychoedd. Ysgrifennu at Gwynedd  i 

cadarnhau  bydd yr arian hwn ar gael.  Bydd Y Parc Cenedlaethol yn anfon swyddog i 

drin y rodedendron yn fuan. 

Siambr – Diolch i’r cynghorwyd daeth  yn ddiweddar i ddechrau fynd trwy y pethau yn y 

siambr. Dyddiad nesaf fydd Sadwrn 21 am 10 y bore.  Paswyd os oes rhyweth o 

ddiddordeb i cynghorydd brynnu, er engraifft darn o ddodref, y byddau  person allanol yn 

prisio yr eitem. 

Arosfa Bws – Daeth cadarnhad gan swyddog cludiant bod arwydd ac amserlen wedi eu 

osod a fan honno bydd y man codi /gollwng teithwyr o hyn ymlaen. Y clerc i anfon nol  

ato ein bod yn anfodlon bod yr arosfa wedi gael eu symud.  

Problem parcio ger orsaf dan – Llythr yn diolch am ein ymdrechion i wneud 

ymholiadau gyda Cyngor Gwynedd ac Asiantateh Priffyrdd am y problemau parcio yno.   

Yswiriant – Pan mae y siambr yn cael eu adael rhaid anfon rhestr o beth sydd yn cael eu 

cadw ymle. 

Tir Mawnog Fach – Swyddog y Parc Cenedlaethol wedi gofyn i perchenog tir i’w 

dacluso. 

Partneriaeth Penllyn – Cafwyd adroddiad byr gan Alun Price, sydd yn cadeirydd y 

Partneriaeth. Cafwyd ymateb niferus I’r holiadur Cymunedol. Mae nifer o faterion eraill 

ar y gweill ac mae y cydlynydd yn cynnig dod I ein diweddaru yn mis Medi.   

Comisiwn Ffiniau – Mae yr Adroddiad wedi dod ac angen ateb rhag blaen.    I ein helpu 

mae Mrs Lis Puw   ac eraill  wedi dadansoddi y cynnigion  ynddo ac wedi eu egluro I ni. 

Diolch I Mrs Puw am ddod atom I egluro, gadawodd y cyfarfod i’r Cyngor Tref cael 

trafod.  Paswyd I wrthod paragraff 6.22 y ddau cynnig yno, hefyd i wrthod y cynnig yn 

6.23, Nid ydym eisiau colli Cynghorydd Sir, eisiau cadw  y 3.  Yr unig ychwanegiad 

rhoddwyd gan Cyngor Tref yw efallai newid yr enw ar y Ward I Bala a Phenllyn.       

856.MATERION CYNLLUNIO – Dim gohebiaeth gan y Parc wedi dod i law 

857.MATERION CYLLID: Cymeradwywyd i dalu Vodafone, Viking, costau swyddfa y 

clerc a bil Mr G Edwards am y gwaith torri gwair a gwrych y Domen. 

858.GOHEBIAETH 

 Cymdeithas Chwaraeon – Dr Mike Gareh ysgrifennydd ar ran y gymdeithas yn gofyn 

am cefnogaeth  y Cyngor Tref, sef datgan ein diddordeb mewn ystafell fynnu grisiau yn y 

Pafiliwn newydd fydd yn gobeithio cael eu adeiladu er mwyn ceisio am grantiau. Anfon 

llythr cefnogaeth mewn egwyddor.   

Taith Gerdded 17 o Orffenaf at British Heart Foundation – Gwahoddiad i’r Maer a’r 

cynghorwyr fynd ar y daith gerdded yn y Bala.  Mae yr elusen yn trefnu teithiau tebyg 

dros Gogledd Cymru.  Mae Ifora Jones, y DDirprwy Faer yn cytuno i cychwyn y daith  

gan bydd  y Maer, Shan Ranson, ddim ar gael y diwrnod yma.  

 

859.MATERION BRYS 

Mae wiars sensors o flaen Neuadd Buddug wedi torri, gadael i Wynedd wybod.  

 

 

 

Mr Neil Tucker from AB Internet, attended am gave us an update as to how his company 

is bridging the digital divide and bringing faster wireless internet/broadband to 
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Anglesey, North Wales, Bala.  The Housing Association Tai Clwyd amongst others have 

seen the need for a fast service and they have brought the technology to our area. 

Sgt Wynne Lane attended and explained it is due to cutbacks of 20% in their budget that 

more PCSO’s rather than policemen are on the beat.  We have asked to see crime figures 

when they are available.  There have been thefts in the area of bikes, metal and tools etc. 

The Go safe fan, which has been absent will now be back and based from Bala station.  

The bus stop has moved from DE/Badell aur to nearer statue.   The Pavilion 

redevelopment committee wishes to apply for grants and have asked if we can support 

and possibly consider a room in the new building.  

 

 

 

 

 


