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Cofnodion Cyfarfod Cyngor Tref y Bala: 

5ed o Ebrill 2012 

 
817. Presennol:  Cyng. Shan Ranson y Maer, Alun Price,  Islwyn Pritchard Jones, John C Williams, Dilys 

Evans,  Dilwyn Jones, Sharon Evans, Dorothi Evans ac Eifion Roberts. Iwan Roberts swyddog ategol yr 

Heddlu.   

Derbynwyd ymddiheuriadau gan  Edith Roberts, Eluned Jones ac Ivora Jones. Derbynwyd ymddiheurad y 

cynghorydd Sir Dylan Edwards. 

 

Croeso i bawb I’r cyfarfod gan y Maer Shan Ranson.    

818.Datgan Buddiant – Neb yn datgan buddiant . 

 

819. Darllenwyd a Cadarnhau Cofnodion 1af o Fawrth 2012 yn gywir.   

 

820.Materion yn codi o’r cofnodion:  
Ymatebwyr Cyntaf  (First  Responders) – Yn dilyn ein ymholiad cafwyd cadarnad gan y Gwanasaenthau 

Ambiwlans a Gwasanaeth Iechyd bod gan Bala nawr dim  o ymatebwyr cyntaf, mae  yn cynnwys tua deg o 

wirfoddolwyr yn y broses o cael eu hyfforddi.  

Glanhau y Gwanwyn hefo’r  Rotari –  Mae un penwthynos wedi eu cynnal ac cafodd  50 o bagiau du o 

ysbwriel or 5 ffordd  fewn I’r dref a’r  llwybrau  cerdded a diolch  I pwb trod allan y nesaf ar 14 o Ebrill. 

Cafwwyd  hefyd cymorth gan Cyngor Gwynedd o dan Menter Trefi Taclus.   

Parcio ar y bont  Afon Tryweryn – Mae rheolwr parcio Cyngor Gwynedd wedi  cynnal trafodaethau a’r 

heddlu ac wedi cytuno  a’r mesurau I geision gwella’r wefyllfa. Bydd swyddogiol gorfodaeth sifil y C 

yngor yn ymweld a’r safle uynysold euhymweliadau a byddent yn sicr o sarfu tocynnau parcio ar gerbydau 

sydd yn parcio ar y palmentydd ble mae gwaharddiad pario (llinellau melyn) yn dodoli ar y ffordd fawr. 

Hefyd derbynwyd ymateb gan yr Heddlu bod tocynnau y cosb wedi  eu rhoi ar cerbydau yn y gorffenol on 

yn anffodys cyfyngedig iawn oedd effaith hyn.  Mae nhw yn cadarnhau bydd yr heddlu a thim plismona 

cymdogaeth y Bala yn cynnal ymgyrch addysgol a gorfodi’r gyfraith yn y lleoliad er mwyn sicrhau bod y 

trigolion lleol yn ddeal y ddedffwriaeth sy’n gysylltiedig a  throseddau parcio a’u hannog I gydymffurfio 

a’r ddeddfwriaeath honno.  

Tomen y Bala – derbynwyd yr amcan bris am y gwaith  am y flwyddyn.  Mae CADW wedi ymweld a’r 

safle ond rydym am aros am cyniadtad ysgrifenedig cyn cychwyn ar unrhyw waith. 

Baw Cwn – yn dilyn ein cais am bin baw cwn ac arwyddion i Blaenddol, mae y swyddog yn asesu’r angen. 

 

821.  Materion yr Heddlu:  - Y PCSO Iwan Roberts yn bresenol. Mae yr heddlu dal yn cadw llygad ar 

Boy racers ac mae 2 docyn ac un section 59 wedi rhoi allan yn ddiweddar,lle mae y gyrrwr yn colli eu gar 

os mae yn ail droseddu ac  yn gorfod talu am cael eu gar yn ol.  Mae achosion o ddwyn sgrap /fflasin yn yr 

ardal. Cadarnhaodd Iwan bod yna newidiadau eto cyn hir ond nad oedd ddim yn bendant I adrodd.  Mae 

nifer o orsafoedd yn cau, oherwydd costau rhedeg ond ar hyn o bryd mae yn credu bod Bala yn saff am y 

tro.    

822.   Materion Cynllunio: Derbynwyd cadarnahad bod y Parc Cenedlaethol yn caniadtau I osod erial 

teledu ar edrychiad Heol Plasey – Adeiladau’r Aran 88-96 Stryd Fawr.  Yn cyniadtau adeiladu estyniad 

deulawr I ochr ty  -  5 Cae Gadlas ac hefyd cyniadatau newid defnydd  o uned 4A Staad Diwidiannol y 

Bala I gampfa., 

823.   Materion Cyllid: cymeradwywyd I dalu yr anfonebau – Awen Meirion am 2 faner, Vodafone ac G 

Edwards am tocio brigau’r  goeden cyn gosod y fainc ger Badell Aur/Siop DE.  Cymeradwyd I dalu 

aelodaeth Unllais Cymru. Ac ynglyn  Cyfraniad costau gweinyddu Partneriaeth Penllyn ar ol trafodaeth 

cymeradwywyd I’w dalu  ond yn  nodi nad oedd cefnogaeth llawn  gyda dau yn angytuno ar y cynnydd  yn 

eu ffi.. 

824.Gohebiaeth:  

UnllaisCymru, hysbysiad o Pwyllfor Ardal Meirionnydd yn Dolgellau ar 21 o Fawrth 2012.  Cafwyd 

adroddiad byr gan Iswlsyn Pritchard Jones wnaeth fynnychu.  Gwybodaeth am Poliis Pryderon a Chwynion 

Engreifftiol a Chanllawiau.  Ymateb Unllais I ymgynghoriad diweddar. 

Debynwyd hefyd copi rhifyn 2012 Y Llais 

Cyngor Gwynedd – Derbynwyd taflenni gwybodaeth am Teleofal – trefnwyd I’w gadael yn yr Hen 

Fferyllfa, man Galwa fewn. 
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Cyngor Gwynedd – copi o’r Rhybydd Cyhoeddus cau ffordd ar 14 o Fai 2012 sef diwrnod Ffair y Bala. 

UHY Hacker Young  ffurfleni  am yr archwilaid 

Cymdeithas Tai Clwyd – gwybodaeth am fflat  yn dod yn wag ynfuan, yn addas I gwpl neu berson sengl 

dros 55 mlwydd oed. 

Partneriaeth Penllyn – cofnidion  cyfarfod 19 o fawrth 2012 a copiau gohebiaeth. Copi Cytundeb 2012 ar 

gyfer dirprwyo swyddogaethau gan Cyngor Gwynedd I Barneriaeth Penllyn 

Panel Annibynnol Cymru – gwybodaeth am ar y we, adolygiad o daliadau Cyngorwyr Cymuned a Thref. 

Llyfrau Llafar Cymru – gwybodaeth am y gwasanaeth llyfrau llafar yn cynnwys rhif ffon I gysylltu I ofyn 

am y wasanaeth ar 01267 238 225, ac hefyd cais am arian.  Y clerc anfon  ateb ein bod wedi rhoi at  cangen 

Penllyn eisioes eleni. 

Cwmni A5 Mutimedia, – hysbyseb a gwybodaeth eu bod wedi lansio App I iPhone ac bod un am Bala arno. 

Gohebiaeth gan y Cyndeithas Chwaraeon bod Cyfarfod Blynyddol ychwanegol ar 12 o Ebrill 2012. 

Commisiwn Ffiniau – cylchlythr Mawrth. 

Derbynebau am y rhoddion at elusenau gan Clwb Teulu Berwyn, Papur Llafar Penllyn, British Heart 

Foundation Cangen Penllyn, Cyfeillion y Samariaid, Canolfan Cantref a Cymdeithas Genweirio y Bala a’r 

Cylch. 

Wedi cael ymholiad gan swyddfa twristiaeth yn holi  sut I cael mynediad I’r capel coffa capel Celyn. 

 

825.Materion Brys  

Mainc o flaen siop DE/Badell Aur – mae pobl  yn filch ohoni ond mae yn baeddu yn gyson gyda baw adar 

o’r goeden uwchben, ysgrifennu at Cyngor Gwynedd I ofyn os oes modd tori hi lawr? 

Baw ci ar llwybr Cae Mawr at y llyn – cysylltu a Gwynedd,  

Cae Chwarae Heol y Castell – daeth cwestyniau I law ac roedd Shan Ranson, sydd hefyd  yn cadeirydd ar y 

pwyllgor yno yn medru ateb pryderon.  Mae llawer o waith clirio wedi eu wneud ar y safle, Roedd rhaid 

cael arwinidad y Parc Cenedlaeathol ar tocio y coedac mae amod bydd rhai araill yn cael eu gosod nes 

ymlaen.  Bydd arwynebedd diogel yn cael eu osod ar y safle.  Rhoddodd Cartrefi Cymunedol Gwynedd 

grant o £10,000  I helpu at y gwaith clirio y safle.  Mae y mainc gan  WI wedi eu storio yn ddiogel tan mae 

yn amser iddi ddod nol I’r safle. Wnaiff adrodd nol at  y cwmni am cwynion eraill derbynwyd. 

 

During the meeting we had an update by the local PSCO Iwan Roberts that they are continuing monitoring 

Boy Racers and tickets have been issued recently.  There are thefts of scrap and  lead in the area to be 

aware of. Regarding the parking on the Tryweryn Bridge, the police and  traffic officials  will be 

monitoring the dangerous  situation of parking on the pavements and creating obstruction.  The bench by 

the bus stop although well received seems to need cleaning constantly due to birds above in the tree.  The 

local business group are concerned there are a lot of trees around the lake and possibly we can arrange to  

cut a few down to see more of it. There are First Responders being trained at the moment for the area, we 

shall invite to come to tell us more soon.. 

 


