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Cofnodion Cyfarfod Cyngor Tref y Bala: 

Nos Iau 4ydd Hydref  2012 

 
881. Presennol: Y Cyng   Alun Price, Eifion Roberts,   Dilys Evans,  John C Williams, Dilwyn 

Jones,  Edith Roberts, Dorothi Evans, Sharon Evans ac Eluned Jones.  

 

882. Derbynwyd ymddiheuriadau gan Shan Ranson, Ifora Jones, Cynghorydd Sir Dilwyn Morgan 

 

 

883. DATGAN BUDDIANT: Neb yn datgan buddiant. 

 

 Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan y Cadeirydd Alun Price.  

884. COFNODION cyfarfod 6ed o Fedi 2012 – Darllenwyd y cofnodion ac ychwanegwyd enw 

Alun Price at y rhestr yn bresennol. 

885. MATERION YN CODI O’R COFNODION: 

 

Arosfa Bws – Bu cyfarfod rhwng swyddog o adran cludiant Gwynedd i drafod bod yr arosfa 

wedi symud. Ar ol trafodaeth setlwyd bydd yr arosfan yn aros ger Plas yn Dre/Awen Meirion 

oherwydd nid ydym am yr arsof symuyd o’r stryd fawr. Rydym dal o’r farn bod ni yn anfodlon na 

cafwydd trafodaeth ymlaenllaw.   Mae Gwynedd am edrych ar y lleoliad ac efyllfai bod modd 

addasu  y palmant ychydig.   

Nadolig – Paswyd i gael goleuadau ar y tri coeden ar y stryd fawr fel arfer, y clerc i drefnu gyda’r 

Cyngor Sir a cais eu bod nhw ymlaen diwedd mis Tachwedd. Trefniadau y coed bach i’r siopau 

fel yllynedd, angen holi y prisiau ond ceisio cadw y pris i’r siopau i lawr osyn bosibl.  Gofyn i’r 

coed cael eu dosbarthu mewn da bryd i’r siopau cael trefnu eu rhoi i fynnu erbyn  Noson Siopa 

Hwyr ar y 6ed o Ragfyr.  Cystadleuaeth addurno ffesnestr yn aros ac gwahodd  prif ddisgyblion 

Ysgol y Berwyn i feirniadu.  

Gor-yrru  -  Derbynwyd cadarnhad oddiwrth Gan Bwyll bod arolwg y sensors cyflymder ar y 

B4391 (y bybass)  yn dangos cyfartaledd uchel ac felly bydd y fan yn dod yn nol yn rheolaidd.  

Cawn diweddariad ar Fffordd Pensarn pan mae’r data hynny nol.   Mae Pennaeth Ysgol Beuno 

Sant wedi anfon copi o lythr sydd wedi anfon ar y Cyngor Sir.  Rydym yn ategu eu sylwadau ac 

rydym am wneud cais hefyd am tawelyddion i Heol Y Castell i rhywstro gor yrru ger yr ysgol a 

parc chwarae. 

Parcio Stryd Fawr -  Ysgrifennwyd at y pencadlys  y  Co-op gyda cais i’w staff beidio parcio  o 

flaen y siop ar y stryd fawr i alluogi cwsmeiaid  cael mynediad.  Nid oes ymateb wedi dod i law 

eto, cadw golwg os oes dal problem yno ac ar y sefyllfa  parcio yn gyffredinol ar y stryd fawr.   

Canolfan Bro Tegid – Paswyd i beidio arwyddo  y brydles ar hyn o bryd  

Darparieath Henoed – Bu cyfarfod ond yn anffodus nid oedd cynghorydd Cyngor Tref yn 

methu bod yn bresennol, ond diolch i  Lis Puw am paratoi ychyd nodiadau ar y cyfarfod. 

Derbynwyd copi o lythr gan aelodau a theuluoedd Canolfan Dydd y Bala, Cysgod y Coleg sydd 

wedi eu anfon at Gyfarwyddwr Cyngor Gwynedd. Edrychwn  ar y sefyllfa pan mae mwy o 

wybodaeth i law. Yn y cyfamser i ni ofyn ble  mae nhw yn bwriadu cynnal gweithgareddau yn y 

Bala.  

 

886. MATERION CYNGHORYDD SIR:  Derbynwyd ymddiheuiad gan DilwynMorgan 

oherwydd cyfarfodydd eraill ac ddim yn nol  mewn pryd.  Mae yn cadarnhau bod yn cadw golwg 

ar y sefyllfa y llinellau yn Heol Tegid, bod gwallau ac hefyd llefydd heb eu orffen. 

 Eu fod wedi sicrhau bod preswylwyr Bron y Graig yn cael aros yno nes bod Awel y Coleg yn 

barod ac felly ni fydd rhaid iddynt symud i’r Blaenau dros dro. 

Y cyfarfod uchod ynglyn safle bws.  Mr Morgan yn dwud eu fod wedi gwneud cais  i edrych ar 

posibilrwydd o gael cysgodfa bws yn heol Pensarn. Cafwyd rhestr o bwyllgorau  mynychwyd yn 
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cynwys cyfarfod a Ymddiriedolaeth Iechyd Betsi Cadwaladr  i drafod newidiadau o darpariaeth 

gofal iechyd. 

887. MATERION YR HEDDLU: Croeso  i PCSO Lona Davenport, mae ymholiadau dal i fynd 

ymlaen am y trywannu yn Heol y Plasau yn ddiweddar.    

 

888.MATERION CYNLLUNIO – Derbynwyd llythr gan  Y Parc Cenedlaethol  bod  

Caniadtad  i codi garej 14 Heol  y Castell 

889. MATERION CYLLID:     

Cymaradwywyd i dalu anfonebau  Vodafone, anfoneb UHY Hacker Young am yr archwiliad, 

cyflog y clerc ac costau cynllunio y parc chwarae Heol Castell.   

Rhestr adesau – dal i fynd o gwmpas 

 

890.GOHEBIAETH: 

Cymdeithas Tai Clwyd – gwahoddiad  i’r Cynghorwyr  fynd iI weld Awel y Coleg, cynnig efallai 

mynd cyn  cyfarfod mis nesaf.  

Cyngor Gwynedd -  gwybodaeth  am darpariaeth twristiaid pan fydd swyddfa Bala wedi cau dros 

y gaeaf 

                          -   holiadur gwasanaeth Priffyrdd, y clerc I’w lenwi 

                          -   gorchmynion Rheoli Cwn, gwybodaeth cyffredinol  

-   rhestr gwaith am Medi sylw at gorchydd tyllau archwilio y dref heblaw man 

weithgareddau cynnal fel bo’r angen 

Unllais Cymru – gwahoddiad digwyddiadau galw fewn, byddyr agosaf I ni yn Guildhall, Conwy 

ar 20fed o Dachwedd.     

       -          Adroddiad grwp cyfeiriol Budd-Deiliaid 

       -      Gwahoddiad Pwyllgor Ardal Meirionnydd, yn cyfarfod heno, wedi anfon ymdiheuriad 

       -     Cyngor Iechyd Cymuned  - holiadur a posteri 

       -     Partneriaeth Penllyn  - Cofnodion a nodiadau digwydiadau  

LLythyrau cais am cefnodaeth ariannol gan Nightingale House, Bobath,  Hosbis Dewi Sant,     

Hafan Cymru -edrych arnynt  yn Chwefror 2013. 

 

 

891. MATERION BRYS  

Mae gwaith yn mynd ymlaen ar lan y llyn,  y clerc I wneud ymholiadau  am wybodaeth beth sydd 

yn mynd ymlaen yno. 

 

Edith Roberts wedi bod  ar ran y Cyngor Tref yn cyfarod Mynediad I’r anabl yn ddiweddar. 

 

Angen glanhau arwynebedd y maes parcio yn y Green  gan eu fod yn llithrig y clerc y cysylltu a 

Gwynedd fel eu fod yn ddiogel erbyn y ffair. 

 

Gofynwyd i’r clerc gwneud ymholiadau am trefniadau gofal ysbaid yn ein ardal. 

 

The councilors met with an official regarding why the bus stop was suddenly moved from Badell 

Aur to nearer Plas yn Dre.  It was settled that it would  stay therethe alternative being the Green, 

which would not be convenient for the public. Arrangements were made for Christmas being 

mostly the same as usual including, window competition,lights up last weekend of November and 

small trees to be delivered late November to allow shops to put them up ready for late night 

shopping.  The Go safe van will be back in service in the area, and we are to put in a request for 

speed humps for Castle Street in support for Ysgol Beuno Sant. 

 


