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Cofnodion Cyfarfod Cyngor Tref y Bala: 

Nos Iau 13eg o Ragfyr 2012 
 

902.  Croeso ac Ymddiheuriadau:  Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan y Maer Miss Shan 

Ranson.  Yn bresennol – Shan Ranson, Dilwyn Jones, John Williams, Sharon Evans, Ivora Jones, 

Eifion Roberts, Edith Roberts, Dilys Evans, Dorothi Evans, Alun Price.  Derbynwyd 

ymddiheuriadau gan Islwyn Pritchard- Jones, Eluned Jones, Cyng Sir Dilwyn Morgan ac yr 

Arolygydd Heddlu  Mark Armstrong.    Bydd Miss Ranson ac Dilys Evans yn ymadael i fynd i 

cyngerdd plant Ysgol Bro Tegid yn ystod y cyfarfod, gan eu bod yn  aelodau  o’r llywodraethwyr 

a diolch i Mrs Ifora Jones y ddirprwy faer am  cadeirio  gweddill y cyfarfod . 

Yn dilyn y cyfarfod cynhalwyd cinio ac ein gwr gwadd oedd Mr Michael Yates ac roedd yn 

bleser gan y Maer rhoi rhodd iddo ar ran y Cyngor Tref a  diolch am eu wasanaeth  yn cadw y 

dref yn daclus. 

 

903.  Datgan Buddiant 
Nid oedd neb yn datgan buddiant. 

 

904.  Cadarnhau Cofnodion 1af o Dachwedd  2012. 
Darllenwyd a cafwydd y cofnodion yn gywir. 

 

905. Materion yn codi o’r cofnodion:  
Cysgodfa Bws ger y Bull –  Y clerc wedi edrych fewn i costau glanhau y cysgodfa ac wedi cael 

2 bris, gofyn i’r  contractiwr rhataf. 

Nadolig – Diolch  i’r pwyllgor siopau  am trefnu noson siopa hwyr. Wnaeth John Williams helpu 

y pwyllgor siopau wrth tywys y band fynnu a lawr y dref.  Cafodd y wobr cyntaf am ffenestr wedi 

eu addurno eu henill gan Siop Ria ac mae  Ria am y wobr fynd at Tim achub a Chwilio De Eryri. 

Diolch i Joseff Edwards a Siwan Jones prif ddisgyblion Ysgol y Berwyn am feirniadu. 

Partneriaeth Penllyn – y cydlynnydd wedi gofyn i  ni drafod yr angen am 2 cyfarwyddwr o’r 

Cyngor  Tref er mwyn iddynt symud ymlaen gyda’u materion mis yma. 

Palmant o flaen Somerfield – anfonwyd ein pryderon at Cyngor Gwynedd ond  cafwyd cadarnhad 

eu fod  yn eiddo preifat i Somerfield. 

 

906.   Materion yr Heddlu:    

Tefnwyd i’r Arolygydd Mark Armstrong fod yn bresennol ond oedd “digwyddiad” yn Dolgellau 

ac felly roedd rhaid iddo gohirio munud olaf.  Cafwyd presenoldeb  Iwan Roberts ac Lona 

Davenport y swyddogion ategol   Cafwyd cadarnhad bod 3 heddwas wedi cychwyn eu 

dyletswyddau yn y Bala ar y 1af o Ragfyr. Ynghlun y llofyddiaeth yn Heol y Plasau mae rhywyn 

wedi eu “chargio” ac mae rhai cafodd eu arestio yn aros i wybod os bydd y CPS yn mynd a achos 

ymlaen ond cadarnhawyd nad ydynt yn chwilio am neb arall.  Yn dilyn ymgyrch ar cyffuriau yn 

gogledd Cymru cafwyd “Raids” yn yr ardal ac yn y dref ac  mae 4 wedi eu arestio ar techniaeth .  

Mae’r heddlu  yn erfyn ar y cyhoedd am wybodaeth.  

 

907.   Materion Cynllunio:      Derbynwyd cadarnhad gan y Parc  bod caniadtad  i drosi lloft 

ynghyud a gosod ffenestri newydd a ffenestri to yn 2 Llain Deg, a dymchwel 3 sied a codi storfa 

newydd  20 Blaenddol. 

                       

908.   Materion Cyllid: 
Cymeradwyd  i dalu yr anfonebau canlynol,   Vodafone,  ad-daliad threth ar werth  i’r   

Partneriaeth Penllyn, Gwilym Edwards am gwaith cynnal a chadw ar y Domen, costau’r clerc a 

talu am hard drive i’r gliniadur, anfoneb Steve Wood am y coed Nadolig ac am eu gosod ar y 

Siambr a Neuadd Buddug. 
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909. Gohebiaeth:  
  Gwasanaeth Tan ac Achub  - Ymarferiad  yn Mis Mawrth neu Ebrill 2013 

  Awdurdon Tan ac Achub Gogledd Cymru - Ymgynghoriad 

  Cyngor Gwynedd – Strategaeth Leol i rheoli Perygl LLifogydd 

- Rhybydd cyhoeddus  bae parcio anabl – tu allan 12 Maes y 

Bronnydd 

- Estyniad i ymgynhoriad gorchymynion cwn - traethau 

- Cynllun gwella blaen siop a chefnogaeth i fusnesau, paswyd i 

pwyllgor siopau 

-  Llyfryn Cist Gwynedd 

- Ymgynhoriad – llyfryn canllawiau cynllunio atodol ynni gwynt ar y 

tir 

                 Gwybodaeth cystadlaeuaeth nadolig siopa lleol i blant 

  Partneriaeth Penllyn    - copiau  gohebiaeth a chofnodion  

  Un llais cymru – adroddiad Grwp Cyfeiriol Budd-ddeiliaid 

- Rhifyn Hydref Y Llais 

- Bil Datblygu Cynialadwy Llywodraeth Cymru 

- Newidiadau budd-dal tai 

- Agenda at cyfarfod 9 fed o Ionawr, Dolgellau 

   Partneriaeth Economaidd Gwynedd  - Adroddiad Blynyddol 2011-2 

   Comisiwn Ffiniau i Gymru -  

   Cynulliad Cenedlaeathol Cymru – ymgynghoriad Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth 

) (Cymru) 

                 Understanding modern Gov – cynnig hyfforddiant 

                 Slimming World, yr ymgynghorwraig yn gofyn cyniadtad gosod baner  

    Ceisiadau ariannol gan Eisteddfod Genedlaethol Sir DDinbych a’r cyffiniau, 

    LLinell Gymorth camdriniaeth, Eglwys Unedig Tegid a Llanfor, Dawns i Bawb, 

    Clwb Ieuenctid y Bala, Marie Curie  rhoi i un ochr ac edrych arnynt yn Chwefror 

  

910. Materion Brys 

Mae palmant angen sylw yn Heol Tegid, Edith Roberts am cyfarfod y swyddog sy’n  dod i 

cael golwg arno.  

Y Clerc i ysgrifennu at Cyngor Gwynedd ac y Bwrdd Iechydd i dderbyn gwybodaeth ar gofal 

ysbaid a gofal nyrsio yn yr ardal. 

 

 
Thank you to the  Bala Business Group for organising another successful Late Night Shopping 

event. The winning window display was won by Ria Thomas and the donation will be sent to 

South Snowdonia Search and Rescue Team.  Unfortunately Inspector Mark Armstrong was called 

to an incident in Dolgellau and could not attend as arranged. 3 police officers have been 

assigned to Bala from the beginning of the month.  Investigations are still on going about the 

alleged murder in the town  we are reassured that they are not looking for any other persons. A 

man has been charged and will be in court early in the new year and regarding others charged 

provisionally with assisting an offender, the CPS will be deciding on possible prosecutions in the 

near future.   Following the meeting at the Christmas dinner the Mayor Miss Ranson, thanked 

our guest Michael Yates for his service to the town and gave a plaque to Mike to show  our 

gratitude. 


