
DIWEDDARIAD YNGLŶN AR BONT. 

 

 

Galwodd y Cyng. Austin 

Roberts am gyfarfod 

gyda’r Cyngor Cymuned 

ar ddydd Mercher, 17eg o 

Chwefror.  

 

Gwahoddwyd 

swyddogion o’r Sir a fydd 

yn arolygu’r gwaith o 

adeiladu ein pont newydd 

dros yr afon Hiraethlyn.  

 

Dangoswyd lluniau i ni o’r 

difrod a wnaed gan y 

storm ar Ddydd San 

Steffan, a’r bont lechen 

wreiddiol a ysgubwyd i 

ffwrdd. 

 

Mae bellach yn 

ddiymgeledd ar un ochr i 

lwybr Bryn Hir.  

 
 

  

Dangoswyd i ni hefyd fraslun a chynlluniau o’r bont 

newydd arfaethedig. Bydd ei gwneuthuriad o bren derw, 

ac yn ymestyn 6 metr ar draws yr afon a 1.2m o led.  

 



Bydd digon o le ar gyfer cadeiriau olwyn a phramiau, a 

bydd bron ddwywaith yn lletach na’r hen bont, felly, 

gobeithio bydd llai o lifddwr yn casglu tu ôl iddi. Bydd 

rhaid dymchwel rhai coed ac ymhellach ymlaen yn y 

flwyddyn, pan fydd lefel y dŵr yn is, caiff y setiau eu 

hailosod 

 

Atgoffodd y Cyng. Gwyn Williams ni i Gyngor Sir Ddinbych 

yn 1937 drefnu i’r setiau gael eu gosod yng nghanol y 

'Ffordd Dwr', a thrwy hynny bu i’r cwrs dwr gael ei 

balmantu a’i gynnal fel priffordd ar gyfer cerbydau fferm, 

ceir, troliau a beiciau modur. Daeth y defnydd hwn i ben 

yn y 1970au, ond mae modd gweld yr arwyneb 

gwreiddiol o dan y Bont, ac mae’n rhan o etifeddiaeth y 

pentref.  

 

Mae amrywiol syniadau wedi cael eu crybwyll ynglŷn â 

beth ddylid ei wneud gyda’r llechen, sef yr hyn oedd yn 

bont i ni am flynyddoedd.  

 

Awgrym posib yw ei defnyddio fel eisteddle yn edrych 

dros yr afon a bydd y contractwyr yn ymchwilio i’r 

posibilrwydd hwn.  

 

Mae’r prosiect allan i dendr a gobeithiwn gael 

cadarnhad erbyn wythnos nesaf ein bod wedi cael arian i 



wneud y gwaith. Os bydd popeth yn mynd yn hwylus, 

caiff y gwaith ei ddechrau cyn diwedd Mawrth.  

 

Diolch i’r Cyng. Austin Roberts a Swyddogion y Sir am 

weithredu mor gyflym dros y gymuned.  

 

(Mae’r llun ar dop yr adroddiad hwn gan Liz Bolloten, 

arlunydd lleol.  

Yn nes ymlaen yn y flwyddyn, bydd Liz yn rhoi'r llun 

gwreiddiol, a elwir “The bridge that was :Eglwysbach”,       

i gael ei rafflo er budd prosiectau lleol).  


