
Mae cynghorwyr Gwynedd wedi cymeradwyo strategaeth 
ariannol ar gyfer y flwyddyn nesaf a fydd yn diogelu 
gwasanaethau allweddol sy’n bwysig i bobl leol. Mae 
hyn er gwaethaf y lleihad yn yr arian a dderbynnir gan y 
llywodraeth i dalu am wasanaethau Cyngor Gwynedd.

Yn dilyn degawd a mwy o orfod gwireddu arbedion, nid yw’r 
grant blynyddol gan Lywodraeth Cymru sy’n cyfrif am 71% o 
gyllideb y Cyngor yn ddigon i dalu cost gynyddol gwasanaethau 
fel gofal cymdeithasol ac addysg. Oherwydd hyn, mae rhaid i 
Wynedd ddelio gyda diffyg o bron i £13 miliwn yn 2019/20.

Er mwyn mynd i’r afael â’r bwlch ariannol yma ar gyfer 2019/20, 
mae cynghorwyr wedi cytuno i weithredu £2.45 miliwn o 
arbedion sydd wedi eu cynllunio’n barod, yn ogystal ag arbedion 
pellach o £2.73 miliwn gyda’r gobaith na fydd yn effaith 
negyddol ar drigolion.

Mae graddfa’r diffyg yn golygu na fydd yr arbedion hyn ar 
eu pen eu hunain yn ddigon i bontio’r bwlch. Ar ôl ystyried y 
safbwyntiau a gafodd eu cyflwyno gan bobl leol mewn dau 
ymgynghoriad cyhoeddus diweddar, mae cynghorwyr wedi 
penderfynu ar gynnydd o 5.8% mewn Treth Cyngor yn hytrach 
na thoriadau poenus pellach i wasanaethau hanfodol. Mae hyn 
yn golygu y bydd biliau Treth Cyngor am eiddo cyfartalog (Band 
D) yn cynyddu £1.46 yr wythnos.

“Ar ôl blynyddoedd o gyllid annigonol gan y llywodraeth, mae’r 
sefyllfa ariannol sy’n wynebu’r Cyngor bellach yn argyfyngus,” 
meddai’r Cynghorydd Peredur Jenkins, yr Aelod o Gabinet 

Cyngor Gwynedd dros Gyllid.

“Ar ôl proses ymgynghori cyhoeddus drylwyr, daeth cynghorwyr 
o’r grwpiau gwleidyddol at ei gilydd i bwyso a mesur yr ymateb 
a’r sylwadau a gafodd eu cyflwyno. Mae’r strategaeth ariannol 
sydd wedi ei chytuno gan gynghorwyr yn ymdrech ddiffuant i 
gydbwyso’r angen i daclo’r bwlch ariannol tra hefyd yn diogelu’r 
gwasanaethau hynny sydd mor bwysig i bobl Gwynedd.

“Rydw i’n falch ein bod ni wedi gallu gosod cynnydd Treth 
Cyngor ar gyfer 2019/20 sydd ymysg yr isaf yng ngogledd 
Cymru ac sy’n is na chyfartaledd y 22 o gynghorau Cymru.”

Wrth edrych i’r dyfodol, ychwanegodd y Cynghorydd Jenkins: 
“Mae cynllunio ariannol gofalus hirdymor gan y Cyngor wedi 
golygu ein bod wedi gallu gwarchod cymunedau Gwynedd 
o effeithiau gwaethaf llymder. Fodd bynnag, rydan ni wedi 
cyrraedd pen draw yr hyn sy’n bosib heb orfod troi at doriadau 
dwfn i wasanaethau a fyddai’n cael oblygiadau negyddol a 
phellgyrhaeddol ar bobl a chymunedau Gwynedd.

“Er mwyn osgoi’r sefyllfa hunllefus yma, rydan ni’n pwyso ar 
y llywodraeth i sicrhau chwarae teg ariannol i holl gynghorau 
Cymru o’r flwyddyn nesaf ymlaen.” 
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Cynllun ariannol i ddiogelu gwasanaethau

Dylai unrhyw un fyddai am gael gwybod mwy am y cynllun 
gysylltu â’r tîm ‘Amser Ni’ ar 01286 674686 neu e-bostio 
AmserNi@gwynedd.llyw.cymru 

Seibiant a thawelwch meddwl

71c
o grant 

Llywodraeth Cymru

29c
o’r Treth Cyngor 
rydych yn ei dalu

l Cameron, Jac a Rhys gydag Alaw Dobson a Natalie McDonnell yn Hafan y Sêr

O bob punt yng nghyllideb Cyngor 
Gwynedd, mae’r mwyafrif yn dod o grant 
blynyddol gan Lywodraeth Cymru, gyda’r 
gweddill yn dod o’r Dreth Cyngor.

Mae teuluoedd o bob rhan o Wynedd a thu hwnt yn cael budd o 
Hafan y Sêr - y ddarpariaeth newydd sy’n cynnig gofal seibiant 
arbenigol i blant ag anghenion cymhleth.

Mae’r adeilad pwrpasol ym Mhenrhyndeudraeth yn cynnig gofal 
dros nos i blant anabl, ac mae’n cynnwys ystafelloedd modern, 
llecyn agored ar gyfer hamddena, offer synhwyraidd, cyfleusterau 
cyfrifiadurol a gardd gaeedig.

Mae Hafan y Sêr yn cynnig tawelwch meddwl i rieni gan wybod fod 
eu plant yn mwynhau eu hunain yn ystod eu hymweliadau dros nos.

Allech chi helpu plentyn anabl?
Wrth gwrs, mae llawer o blant anabl eraill a allai elwa o ofal 
seibiant nad oes arnynt o angenrheidrwydd angen y cymorth 
arbenigol sy’n cael ei gynnig yn Hafan y Sêr. Trwy’r prosiect ‘Amser 
Ni’, mae’r Cyngor yn awyddus i helpu’r plant yma hefyd, ac maent 
am glywed gan unrhyw un sydd ag ymroddiad a diddordeb mewn 
helpu plant anabl a’u teuluoedd.

Yn benodol, mae’r Cyngor yn awyddus i glywed gan wirfoddolwyr 
allai helpu trwy fynd â phlentyn allan am y diwrnod, mynd gyda 
theulu ar eu taith siopa wythnosol neu hyd yn oed gynnig gymorth 
yn y cartref teuluol. Mae’r Cyngor hefyd eisiau clywed gan ddarpar 
ofalwyr maeth allai gynnig gofal dros nos am gyfnodau byr.

l Trowch i dudalen 8 i weld sut mae eich barn chi wedi 
dylanwadu ar gyllideb Gwynedd

l Trowch i dudalen 9 am wybodaeth am dalu Treth Cyngor a’r help sydd ar gael i’r rheini sy’n ei chael yn anodd talu
l Trowch i dudalen 10 am fanylion Treth Cyngor fesul cymuned.
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Gair o’r Cabinet

Rydw i wedi bod yn aelod o Fwrdd Gweithredol a Chabinet y 
Cyngor ers 2008, i ddechrau fel Aelod Amgylchedd ac wedyn 
yn gyfrifol am faes Gofal dros y pedair blynedd diwethaf. 
Wrth i mi gamu lawr o’r Cabinet ar ddiwedd y mis, mae’n braf 
trosglwyddo’r awenau wrth i sawl cynllun cyffrous i wella 
gwasanaethau gofal i bobl leol gael eu gwireddu.

Mae’r ffaith fod mwy a mwy o bobl Gwynedd yn byw i oed 
da yn newyddion da. Ond henaint ni ddaw ei hunain wrth 
gwrs, ac mae cefnogi nifer cynyddol o bobl hŷn y sir i fyw yn 
annibynnol yn eu cymunedau yn flaenoriaeth ac yn her, yn 
enwedig felly gan fod y pwrs yn tynhau yn flynyddol ond y 
galw’n cynyddu. Rhaid ydi darganfod ffyrdd i wneud yr arian 
fynd ymhellach trwy newid ac arloesi yn y ffordd yr ydym yn 
darparu’r gefnogaeth

Un enghraifft o hyn oedd cael ymweld yn ddiweddar â’r 
datblygiad tai gofal ychwanegol newydd ym Mhorthmadog 
sy’n cynnig fflatiau annibynnol pwrpasol ar gyfer pobl dros 
55 oed. Datblygiad Hafod y Gest - sy’n bartneriaeth efo Grŵp 
Cynefin - ydi’r diweddaraf o’i fath yn y sir, ac mae nifer o bobl 
y cylch eisoes yn ymgartrefu yno. 

Yn dilyn datblygiadau yn y Bala a Bangor, Hafod y Gest ydi’r 
trydydd cynllun tai gofal ychwanegol yn y sir, ac mae gwaith 
yn digwydd i ystyried datblygiadau tebyg ym Mhwllheli ac ym 
Meirionnydd.

Agwedd arall o’r gwaith yma, ydi’r camau breision yr ydym 
wedi eu cymryd yn ddiweddar i gefnogi pobl gyda dementia 
i dderbyn gofal yn agos at anwyliaid, wrth i ni ddatblygu 
unedau pwrpasol yn rhai o gartrefi preswyl y Cyngor. 
Erbyn diwedd yr haf, bydd unedau yn eu lle yn Tywyn, Llan 
Ffestiniog, Bangor a Nefyn, a’n gobaith ydi gallu adeiladu 
ar y llwyddiant yma mewn ardaloedd megis Dolgellau ac 
Abermaw pan fydd cyllid ar gael.

Mae symudiad amlwg wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf 
i gryfhau’r berthynas a chwalu ffiniau di-angen rhwng y 
meysydd Iechyd a Gofal. Yn hyn o beth, rwyf wedi eistedd ar 
Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru ac yn wir ei 
gadeirio am y ddwy flynedd ddiwethaf. Drwy gyd-gynllunio 
gallwn ddatblygu gwasanaethau modern sy’n sicrhau fod 
y gefnogaeth sy’n cael ei gynnig yn cwrdd ag anghenion a 
dyheadau yr unigolion sy’n derbyn cefnogaeth.

Enghraifft drawiadol o’r moderneiddio yma ydi prosiect Hwb 
Arfon, lle mae oedolion ag anableddau dysgu yn cael profiad 
gwaith a hyfforddiant sy’n eu harfogi ar gyfer cyfleon gwaith 
a sgiliau bywyd hanfodol. 

Mae unigolion yno yn cael cyfle i weithio yn y caffi yng 
Nghanolfan Hamdden Arfon - mae’r cyfleon a’r gefnogaeth 
mae’r unigolion yn eu cael yn golygu eu bod yn datblygu 
hyder ac yn gallu gwneud cyfraniad gwerthfawr tra’n 
datblygu sgiliau fydd o fudd mawr iddyn nhw yn eu bywydau 
dydd i ddydd.

Dyna wahaniaeth cadarnhaol yr ydw i wedi ei weld yn ystod 
fy nghyfnod. Mae’r amser o ofal ddi-baid a di-angen sy’n gallu 
creu dibyniaeth yn dod i ben, ac yn lle hynny mae pwyslais ar 
lesiant a gwir anghenion yr unigolion gan gymryd ystyriaeth 
o’u dymuniadau yn chwa o awyr iach i’r maes.

Y Cynghorydd Gareth Roberts
Aelod Cabinet Gofal Cyngor Gwynedd

SEPTEMBER

Storiel, Bangor
Bydd arddangosfa Menywod, Rhyfel a 
Heddwch gan y ffotograffydd Lee Karen 
Stow ar agor hyd at 27 Ebrill. Bydd yr 
arddangosfa Merched Chwarel, sydd 
yn archwiliad cydweithredol o ferched 
chwareli o’r gorffennol, y presennol 
a’r dyfodol, ar agor 13 Ebrill. Bydd 
arddangosfa amrywiol Celf Agored hefyd 
ar agor o 13 Ebrill. 
www.storiel.cymru

EBRIL

6   Rasio’r Trên, Rheilffordd Llyn Tegid
Bydd Padlwyr-bwrdd sefyll a chychod yn 
rasio’n erbyn y trên ar hyd Llyn Tegid. 
Gallwch deithio ar y trên i ddilyn y ras.
www.bala-lake-railway.co.uk

19-22   Helfa Wyau Pasg, Rheilffordd 
Llyn Tegid
Ymunwch yn yr hwyl i ddod o hyd i’r 
wyau Pasg mae’r Gwningen Wen wedi eu 
cuddio o gwmpas y rheilffordd. 
www.bala-lake-railway.co.uk

20-22   Helfa Wyau Pasg, Rheilffordd 
Llyn Padarn
Dewch i chwilio am y wyau Pasg sydd 
wedi’u cuddio o gwmpas y rheilffordd a’r 
gorsafoedd. www.lake-railway.co.uk

21   Llwybr Gwningen Pasg, Rheilffordd 
Talyllyn 
Dewch i gwrdd â’r Gwningen Pasg ac i 
ddarganfod y cliwiau sydd wedi’u cuddio. 
www.talyllyn.co.uk

21   Helfa Wyau Pasg yng Nghastell 
Criccieth
11am-4pm.
Dewch i ddarganfod y wyau lliwgar fydd 
wedi’u cuddio o gwmpas y castell. Bydd 
yna wobr wŷ Pasg siocled ar gael! 
www.cadw.gov.wales

11   Gŵyl Fwyd Caernarfon
Mae’r gŵyl wedi sefydlu fel digwyddiad 
poblogaidd, gyda miloedd o bobl yn 
mynychu yn 2018. Mae yna nifer o 
stondinau yn cynnig bwyd a diod o’r 
safon uchaf, arddangosiadau coginio 
byw, bwyd wedi’i goginio’n ffres yn 
ogystal ag adloniant byw.
www.gwylfwydcaernarfon.cymru

12   Caernarfon 5K Ras am Fywyd
Râs sydd yn codi arian tuag at gwaith 
ymchwil i achub bywydau. Dechrau am 
11am - Coed Helen.
www.raceforlife.org

17-19   Cwrw ar y cledrau
Mae’r ŵyl yma’n cynnig dewis eang 
o gwrw go iawn a seidr ynghyd a 
cherddoriaeth da, bwyd da ac wrth gwrs 
trenau stem! Gorsaf Dinas, Caernarfon. 
www.festrail.co.uk

18-19   Triathlon Dyn Haearn, Llanberis
Dyma ras sydd yn cyfuno golygfeydd 
anhygoel gyda sialens a hanner mewn 
awyrgylch carnifal sy’n ei gwneud 
yn ddigwyddiad gwerth chweil i’r 
cystadleuwyr a’r cefnogwyr. 
www.alwaysaimhighevents.com

Manylion yn gywir amser cyhoeddi

20-22   Marchogion Ardudwy a Helfa 
Wyau Pasg yng Nghastell Harlech 
11am-4pm
Camwch yn ôl i’r gorffennol gyda 
Marchogion Ardudwy i ddarganfod y 
wyau Pasg. www.cadw.gov.wales

22   Helfa Wyau Pasg Y Ddraig yng 
Nghastell Caernarfon 
Ymunwch â gwarchodwyr y castell i 
ddarganfod ffau’r ddraig ac i ennill 
gwobr wŷ Pasg siocled.
www.cadw.gov.wales

MAI

6   Gŵyl Llwybr Arfordir Cymru, 
Porthmadog
9am - 6pm
Saith o lwybrau yn cychwyn a gorffen ym 
Mhorthmadog i ddathlu saith mlynedd 
ers lansio agoriad Llwybr Arfordir Cymru. 
Teithiau yn amrywio o ran hyd a her. 
www.ramblers.org.uk

11   Sialens Y Bala - Taith Gerdded 
Elusen
Ymunwch â Chlwb Rotari’r Bala a 
Phenllyn ar daith i wynebu sialens heriol 
neu i fwynhau golygfeydd hyfryd. Mae 
yna ddewis o 3 llwybr. 
www.rotarygbi.org

Mae’r Cyngor wedi cyhoeddi fersiwn 
diwygiedig o’i Gynllun ar gyfer y cyfnod hyd 
at 2023. 

Mae’r ddogfen fyw yn nodi cyfeiriad y Cyngor 
dros y blynyddoedd i ddod, gan amlinellu’r 
gwaith a gyflawnir eisoes a sut mae’r 
awdurdod yn bwriadu parhau i ddarparu ar 
gyfer pobl Gwynedd dros y blynyddoedd 
nesaf.
 
Mae copi o’r cynllun diwygiedig ar gael ar 
wefan y Cyngor
www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunycyngor 
ac mae copïau papur hefyd ar gael o Siop Gwynedd y Cyngor yng 
Nghaernarfon, Dolgellau a Pwllheli yn ogystal â llyfrgelloedd y Cyngor.

Mae disgwyl i’r Deyrnas Unedig adael yr 
Undeb Ewropeaidd ar 29 Mawrth. 

Fel rhan o’r paratoadau, mae’r Cyngor wedi 
bod yn gweithio gyda’i bartneriaid i adnabod 
risgiau posib gadael heb gytundeb o’r Undeb 
Ewropeaidd ar y gwasanaethau a ddarparwn i 
bobl leol, ac unrhyw gamau y gellir eu cymryd ei 
leihau’r risgiau hynny.

Mae mwy o wybodaeth am y paratoadau Cymru-
gyfan, gan gynnwys beth allwch chi ei wneud i 
baratoi, ar gael ar
www.llyw.cymru/paratoicymru

*Gwybodaeth yn gywir adeg argraffu.

l Gwŷl Fwyd Caernarfon

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau yng Ngwynedd, ac i ddweud wrthym am
ddigwyddiad, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/digwyddiadau. Gallwch hefyd weld beth sy’n digwydd
yn y sir drwy ddilyn @CyngorGwynedd ar Twitter a ‘hoffi’ y Cyngor ar Facebook
www.facebook.com/CyngorGwyneddCouncil

Cynllun ar gyfer y dyfodol Paratoi Cymru

Be’ sy’ ymlaen dros y gwanwyn?

l Mae datblygiad tai gofal ychwanegol 
Hafod y Gest wedi agor yn ddiweddar

MAWRTH

EBRILL MAI
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Mae Gwobr y Bobl yn cydnabod gwaith caled ac 
ymroddiad yr aelodau unigol a’r timau o staff y 
Cyngor y mae pobl Gwynedd yn awyddus diolch 
iddynt am eu gwasanaeth eithriadol.

Cafwyd mwy nag erioed o enwebiadau gan bobl leol 
ar gyfer Gwobr y Bobl eleni. Diolch i bawb a gymerodd 
amser i ddangos eu gwerthfawrogiad.

Ar ôl ystyriaeth ofalus o’r holl enwebiadau, mae 
Cadeirydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Anwen 
Hughes, wedi dewis dau enillydd a fydd yn derbyn 
Gwobr y Bobl 2019 i gydnabod y gwasanaeth nodedig 
maen nhw’n ei roi i bobl Gwynedd.

“Er gwaethaf yr anawsterau ariannol gwaeth nag 
erioed sy’n wynebu’n gwasanaethau cyhoeddus, 
mae’n galondid mawr gwybod bod ymdrechion 
cymaint o aelodau staff a thimau’r Cyngor yn cael eu 
gwerthfawrogi gan drigolion ledled y sir,” meddai’r 
Cynghorydd Anwen Hughes.

“Mae clywed rhai o’r straeon ysbrydoledig sydd wedi 
cael eu hanfon i mewn gan aelodau’r cyhoedd yn 
cadarnhau bod ein staff wedi ymrwymo i roi pobl 
Gwynedd yn gyntaf ym mhopeth maent yn ei wneud.

“Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran a diolch i 
bawb o’r staff sydd wedi cael eu henwebu.

“Yn y diwedd, mae’r nifer o enwebiadau a dderbyniwyd 
ar gyfer y rhai buddugol yn cadarnhau bod eu gwaith 
yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr a’u bod nhw’n aml 
yn mynd yr ail filltir fel rhan o’u gwaith bob dydd. 
Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw i gyd.”

Ydych chi’n gobeithio cychwyn eich gyrfa yng Ngwynedd? 
Efallai y bydd o ddiddordeb i chi wybod y bydd y Cyngor yn 
recriwtio hyd at 20 o brentisiaid newydd yn fuan i weithio 
mewn amrywiol swyddogaethau gyda’r awdurdod.

Dros y misoedd nesaf, bydd Cyngor Gwynedd yn penodi 
prentisiaid newydd mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys 
technoleg gwybodaeth, peirianneg sifil, gofal cymdeithasol, 
hamdden a ffitrwydd, busnes a gweinyddu a swyddi gofal 
cwsmer.

“Rydan ni’n falch o allu cynnig cyfleoedd am brentisiaethau,” 
meddai’r Cynghorydd Nia Jeffreys, yr Aelod o Gabinet Gwynedd 
dros Gefnogaeth Corfforaethol.

“Wrth fuddsoddi mewn pobl trwy’r cynllun yma, ein nod ydi 
rhoi’r cyfleoedd gorau i bobl gyflawni eu potensial llawn yma 
yng Ngwynedd.

“Fel Cyngor, rydan ni eisiau arwain y ffordd trwy gynnig 
prentisiaethau o safon sy’n galluogi staff i gael hyfforddiant a 
datblygu eu sgiliau a’u galluogi nhw i ddatblygu arbenigedd 
trwy gyfrwng y Gymraeg.”

Mae’r Cyngor wedi clustnodi meysydd penodol lle byddant yn 
cynnig cyfleoedd i brentisiaid hyfforddi a datblygu eu sgiliau 
wrth iddynt weithio.

Ychwanegodd y Cynghorydd Jeffreys: “Mae’r prentisiaethau 

hefyd yn cynnig cyfle i ni herio stereo-teipiau traddodiadol. 
Er y bydd y cynllun yn amlwg yn cynnig cyfleoedd cyfartal i 
bawb, ein gobaith ydi y bydd y prentisiaethau’n cynnig cyfle 
i fwy o ferched ddatblygu gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth a 
thechnoleg yn ogystal â chyfle i ddynion ddatblygu gyrfaoedd 
llwyddiannus mewn sectorau fel gofal cymdeithasol.

“Trwy’r cynllun yma, mi fydd y Cyngor yn rhoi profiad i 
brentisiaid o weithio ochr yn ochr â swyddogion arbenigol, yn 
ogystal â sicrhau cyfleoedd i ddatblygu sgiliau a chymwysterau 
yn y gwaith.

“Mi fydd o’n sail gwych i bobl sy’n gobeithio dilyn gyrfa 
broffesiynol yma yng Ngwynedd a chyfrannu at ein nod o 
sicrhau cyfleoedd am swyddi o safon uwch i bobl y sir.”

Pam mynd yn brentis?
Ennill cyflog wrth ddysgu   4

Ennill profiad gwaith ymarferol   4

Cydweithio â gweithwyr proffesiynol profiadol   4

Sicrhau cymwysterau proffesiynol gwerthfawr    4

Cyhoeddi
enillwyr
Gwobr y Bobl

Dechrau llwybr gyrfa yma yng Ngwynedd

Sut mae ymgeisio?
Bydd y Cyngor yn recriwtio’r prentisiaid yn y misoedd 
nesaf. Er mwyn sicrhau eich bod yn cael yr wybodaeth 
ddiweddaraf, cofrestrwch i dderbyn yr wybodaeth 
ddiweddar ar www.gwynedd.llyw.cymru/prentisiaethau

Dewis arall yw dilyn cyfrifon cyfryngau cymdeithasol y 
Cyngor am swyddi:

          @SwyddiCyngorGwynedd                @SwyddiGwynedd

l Neil Claybrook gyda’i deulu

“Maen nhw’n dîm mor groesawgar a chyfeillgar a does dim 
byd yn ormod ganddyn nhw. Maen nhw’n ei gwneud hi mor 
hawdd i ailgylchu ac yn helpu pobl beth bynnag eu hoed, 
rhyw neu allu. Maen nhw’n dîm sy’n gweithio mor galed.”

“Yn ogystal â gweithio’n galed, mae bob amser yn 
llwyddo i wenu ac mae’n gwrtais iawn. Mae bob amser yn 
hapus i helpu ac yn weithiwr dygn. Mae o’n gwneud job 
wych o gadw Pwllheli’n lân - yn glod i’r Cyngor!”

“Glanhawr stryd cwbl eithriadol. Mae Neil yn codi sbwriel 
oddi ar y strydoedd yn ei gwsg, hyd yn oed pan nad ydi o 
ar ddyletswydd nac yn y gwaith.”

“Mae gen i broblemau iechyd meddwl ac mi es i yno 
am y tro cynta’n ddiweddar. Ro’n i’n llawn gofid ac fe 
wnaethon nhw fy helpu gan ddweud nad oedd dim brys a 
dangos lle’r oedd pob dim yn mynd. Dw i rwan yn teimlo’n 
hyderus i fynd yno eto os bydd angen, heb bryder gan fy 
mod i’n gwybod beth i’w ddisgwyl a pha mor hawdd ydi 
gofyn am help ganddyn nhw. Diolch!”

Neil Claybrook, Glanhawr Stryd ym Mhwllheli
Un o lanhawyr stryd Cyngor Gwynedd yn ardal Pwllheli ydi 
Neil Claybrook. Roedd nifer o bobl leol yn awyddus i dynnu 
sylw at ei waith caled wrth gadw’r strydoedd yn lân.

Dywedodd trigolion a enwebodd Neil fod ei waith yn cael ei 
werthfawrogi’n fawr gan y gymuned leol a’i fod bob amser 
yn mynd yr ail filltir yn ei ddyletswyddau.

Dyma ambell un o’r sylwadau a gyflwynwyd am waith Neil:

Tîm Canolfan Ailgylchu Bangor
Mae’r tîm croesawgar yng Nghanolfan Ailgylchu Bangor 
ar stad ddiwydiannol Llandygai yn amlwg yn boblogaidd o 
farnu oddi wrth y nifer sydd wedi eu henwebu nhw am eu 
hymroddiad.

Roedd pobl leol yn awyddus i bwysleisio ymdrechion 
ychwanegol y tîm sy’n gwneud eu hymweliad â’r ganolfan 
ailgylchu mor hwylus - a’r ffaith eu bod nhw bob amser yn 
gwneud eu gwaith â gwên ar eu hwyneb.

Dyma oedd gan rai ohonoch i’w ddweud am ymdrechion y tîm:

l David Roberts, Chris Thomas a Dylan Williams o ganolfan 
ailgylchu Bangor
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Help i ganfod cartref fforddiadwy

Helpu pobl hyn Gwynedd i fyw bywydau gwell gartref

Ydych chi yn chwilio i brynu neu rentu tŷ 
fforddiadwy yng Ngwynedd? 

Os ydych chi wedi ei chael yn anodd i ganfod 
eiddo fforddiadwy yn lleol yna mae’n bosib 
y byddech am ymuno efo’r cannoedd o bobl 
sydd wedi cofrestru ar wefan newydd Tai 
Teg.

Mae gwefan Tai Teg yn cynnig help i ganfod 
cartref fforddiadwy i bobl leol am bris llai 
na gwerth y farchnad i’w rentu neu brynu. 
Mae’r cynllun yn cael ei gefnogi gan Gyngor 

Gwynedd a nifer o bartneriaid gan gynnwys 
cynghorau cyfagos a chymdeithasau tai lleol.

“Sicrhau tai fforddiadwy addas ar 
gyfer trigolion Gwynedd ydi un o’r prif 
flaenoriaethau i ni,” meddai’r Cynghorydd 
Craig ab Iago, yr Aelod Cabinet sy’n arwain ar 
faes Tai ar Gyngor Gwynedd.

“Mae cynllun Tai Teg yn ffordd syml o wneud 
yn siŵr fod trigolion sy’n chwilio am eiddo 
fforddiadwy i’w rentu neu ei brynu yn cael 
gwybod am beth sydd ar gael yn eu hardal 

cyn gynted a phosib. 

“Mae nifer o deuluoedd Gwynedd wedi 
defnyddio’r cynllun i ddod o hyd i gartref 
newydd ers iddo lansio yn 2018, ac mi 
fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n chwilio 
am dŷ fforddiadwy i’w rentu neu ei brynu i 
gofrestru ar wefan Tai Teg.”

Ers sefydlu’r gofrestr yn Ebrill 2018 mae 
dros gant o bobl ar draws y gogledd wedi 
cael help i sicrhau cartref fforddiadwy i’w 
brynu neu rentu.

Pam newid?
Mae tua 1,000 o bobl yng Ngwynedd yn derbyn 
gofal cartref gan y Cyngor neu ddarparwr gofal 
arall. Ond mae’r galw ar gyfer y gwasanaethau 
yma yn llawer uwch na’r nifer o weithwyr 
gofal cartref sydd ar gael, ac mae’r galw hwn 
yn cynyddu’n gyflym yng Ngwynedd fel yng 
ngweddill y wlad.

O ganlyniad, mae’n gyffredin gweld pobl gartref 
heb y gofal mae arnyn nhw’i angen neu’n 
ddiangen mewn ysbyty neu gartref preswyl.

Yn draddodiadol, mae gofal cartref wedi 
canolbwyntio ar gwblhau tasgau penodol ar 
adegau penodol o’r dydd o fewn amserlen 
bendant. Nid yw’r ffordd hon o weithio yn rhoi 
fawr o amser i wrando a deall beth sy’n cyfrif o 
ddifrif i’r unigolyn, a pha fath o gymorth mae 
arnynt ei angen mewn gwirionedd.

Fel rhan o ymdrechion i daclo’r broblem yma, 
mae Llywodraeth Cymru wedi pasio Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) 
sy’n galluogi ac annog sefydliadau allweddol a’r 
rheini sydd angen gofal i weithio gyda’i gilydd i 
wneud pethau’n wahanol. 

Beth mae’r Ddeddf newydd yn ei 
ddweud?
Mae Llywodraeth Cymru, Cynghorau lleol a’r 
Byrddau Iechyd eisiau sicrhau’r gofal a’r cymorth 
gorau bosib i bobl Cymru. Maen nhw eisiau helpu 
pobl i fyw y bywyd maen nhw’n ei ddewis, ac aros 
yn annibynnol am yn hirach.

Mae’r ddeddf newydd yn newid y ffordd y mae 
cynghorau a gwasanaethau gofal yn gweithio. 
Mae’n dweud:
• bydd gan bobl lais cryfach a mwy o reolaeth 

dros y gwasanaethau maen nhw’n eu derbyn, 
a bydd gwrando ar beth sy’n cyfrif i’r unigolyn 
yn greiddiol i’w gofal

• bydd pobl yn cael eu helpu i gyflawni eu 
llesiant eu hunain, a’u helpu wneud yr hyn 
sy’n bwysig iddyn nhw

• bydd pobl yn cael eu cefnogi cyn i’w 
hanghenion ddod yn fater o argyfwng

• bydd pobl yn chwarae mwy o ran wrth lunio a 
gweithredu eu cymorth

• bydd partneriaethau cryfach a gweithio ar 
y cyd yn digwydd rhwng holl asiantaethau a’r 
unigolyn 

Felly, beth ydi’r ffordd ymlaen?
Dros yr ychydig fisoedd nesaf bydd y Cyngor a’i 
bartneriaid yn gweithio tuag at ddatblygu dull 
newydd o wella gwasanaethau i bobl hŷn trwy’r 
camau canlynol:

Gofal Cartref wedi’i deilwra ar lefel leol - bydd 
hyn yn rhoi yr hyblygrwydd i ddarparwyr gofal 
cartref i ganolbwyntio ar yr hyn sy’n cyfrif i bob 
unigolyn a gweithio gyda nhw i sicrhau hyn.

Sefydlu Timau Adnoddau Cymunedau Lleol 
- mae pump o Dimau Adnoddau Cymunedau 
wedi cael eu sefydlu (gweler y map) i gyflwyno 
amrywiaeth o wasanaethau iechyd a gofal yn 
y gymuned. Bydd hyn yn helpu sicrhau bod 
gofal yn cael ei drefnu’n gyflym ac yn briodol, 
gyda gweithwyr gofal iechyd, gweithwyr gofal 
cymdeithasol, gweithwyr gofal cartref, teuluoedd, 
cymunedau a’r unigolion eu hunain yn gweithio 
gyda’i gilydd yn fwy effeithiol.

I lawer o bobl hŷn a bregus Gwynedd, mae help gweithwyr gofal cartref yn allweddol er mwyn 
iddynt allu byw mor annibynnol ag sy’n bosib yn eu cartrefi eu hunain.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Cyngor Gwynedd a’r Bwrdd Iechyd Lleol wedi bod yn cydweithio 
i ddatblygu’r ffordd mae gofal cartref yn cael ei ddarparu, gyda’r pwyslais ar helpu pobl hŷn i fyw eu 
bywydau yn ôl eu dewis.

Mae prosiectau peilot wedi cael eu sefydlu ledled y sir er mwyn profi ffordd newydd o weithio, gan 
roi cymorth wedi ei deilwra’n fwy penodol i unigolion. Mae’r model newydd yn dod â’r holl bobl a’r 
asiantaethau sy’n ymwneud â chefnogi pobl at ei gilydd i weithio’n fwy effeithiol ar y lefel leol.

Pwynt cyswllt
Manylion cyswllt y pum tîm newydd yw:

l Elizabeth Hassall gyda gofalwr cartref, Fiona Owen

Am fwy o wybodaeth am sut i gofrestru er mwyn 
cael eich ystyried am gynllun perchnogaeth neu 
rhentu neu i weld yr eiddo sydd ar gael, ewch i 
www.taiteg.org.uk

Am fwy o wybodaeth am y prosiect hwn, ewch 
i www.gwynedd.llyw.cymru/GofalCartref2020 
neu cysylltwch â’r Tîm Gofal Cartref ar
01286 679577.

Gofal penodol ar gyfer anghenion

Mae Elizabeth Hassall wedi bod yn 
rhan o’r peilot yn ardal Porthmadog.

“Dw i wedi bod yn derbyn gofal ers tua 
pum mlynedd. Mi wnes i dorri fy nghlun 
ac mae wedi golygu bod cerdded yn 
anodd iawn ers hynny,” meddai.

“Mae gen i gi cymorth clyw na alla’ 

i fynd ag o am dro yn anffodus, ond 
mae’r gofalwyr yn mynd allan o’u 
ffordd i helpu.

“Mae’r gofal dw i’n ei gael o’r radd 
flaenaf - dw i’n cael y gofal mae gen i ei 
angen, yn lle derbyn dim ond beth sy’n 
cael ei roi i mi.”

^

Bangor

Bethesda

Llanberis

Caernarfon

Nefyn

Abersoch

Pwllheli Harlech

Criccieth
Porthmadog

Blaenau
Ffestiniog

YBala

Abermaw Dolgellau

Tywyn
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Tîm Caernarfon - 
01286 679099
OedolionCaernarfon@
gwynedd.llyw.cymru

2

Tîm Bangor -
01248 363240
OedolionBangor@
gwynedd.llyw.cymru

3

Tîm Eifionydd/Gogledd Meirionnydd - 
01766 510300
OedolionEifionydd/GogMeirionnydd@
gwynedd.llyw.cymru

4

Tîm Llŷn - 01758 704099
OedolionLlyn@gwynedd.llyw.cymru

1

Tîm De Meirionnydd - 01341 424499
OedolionDeMeirionnydd@gwynedd.llyw.cymru
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Ysgol Godre’r Berwyn
Mae’r paratoadau terfynol wrthi’n cael eu cwblhau ar yr ysgol 
gymuned £10.27 miliwn a fydd yn agor yn y Bala ym mis Medi. 
Bydd Ysgol Godre’r Berwyn yn addysgu disgyblion o dair i 18 oed.

Cychwynnodd Bethan Emyr Jones ar ei swydd fel pennaeth strategol 
ym mis Ionawr ac mae disgyblion fydd yn mynychu ym mis Medi 
wedi cychwyn ymweld â’r safle ac maen nhw eisoes yn gwneud 
defnydd o amgylchedd dysgu modern yn yr ysgol.

Mae’r adeilad hefyd yn gartref i amryw o gyfleusterau cymunedol 
gan gynnwys llyfrgell y dref, ‘Neuadd Derek Williams’ a ‘Stiwdio 
Buddug James’, sydd wedi cael eu henwi mewn teyrnged i ddau a 
weithiodd yn ddiflino i hyrwyddo gweithgareddau diwylliannol yn yr 
ardal.

Ydych chi’n rhiant i blentyn tair neu bedair oed? Os ydych 
chi’n rhiant sy’n gweithio, gallai fod hawl gennych i 30 
awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant.

Mae cynllun sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ac 
sy’n cael ei weinyddu’n lleol gan dîm arbenigol o staff Cyngor 
Gwynedd, yn helpu rhieni i wneud cais am ofal plant ac i gael 
hyd i ddarparwyr.

Ers i’r cynllun gael ei lansio yng Ngwynedd ym mis Medi 
2017, mae mwy na 1,400 o blant tair a phedair oed Gwynedd 
wedi elwa, gan arbed cyfanswm o £2.6 miliwn mewn costau 
gofal plant i rieni.

“Mae sicrhau gofal plant fforddiadwy a da yn un o’r pethau 
pwysicaf sy’n wynebu teuluoedd ifanc,” meddai’r Cynghorydd 
Dilwyn Morgan, yr Aelod o Gabinet Gwynedd dros Blant a 
Phobl Ifanc.

“Mae’r cynllun gofal plant yma’n golygu fod rhieni’n gwybod 
y gallan nhw fynd yn ôl i weithio yn dawel eu meddwl bod eu 
plentyn mewn dwylo da.

“Ers i’r cynllun gael ei lansio yng Ngwynedd, mae tîm 
arbenigol o staff y Cyngor wedi bod yn gweithio efo’r 
sector gofal plant i sicrhau bod teuluoedd sy’n gweithio yn 
manteisio i’r eithaf ar yr help sydd ar gael. Hyd yma, mae 
mwy na 150 o ddarparwyr gofal plant yng Ngwynedd wedi 
ymuno efo’r cynllun.

“Mae’r cynllun pwysig yma wedi lleihau’n sylweddol y baich 
ariannol y gall gofal plant ei olygu ac mae wedi galluogi 
llawer o rieni i ddychwelyd i weithio. Fel Cyngor, rydan ni’n 
annog unrhyw deuluoedd sy’n credu y gallan elwa i gysylltu 
efo’n tîm fel y gallan nhw eu helpu i wneud cais.”

Pwy sy’n gallu elwa ar y cynllun gofal plant?

Mae’r cynllun sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru yn 
cynnig 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant. Mae 
ar gael i rieni plant tair a phedair oed sy’n gweithio am hyd 
at 48 wythnos y flwyddyn. I fod yn gymwys:

n rhaid i’ch plentyn fod yn dair neu bedair oed ac yn gallu 
cael at Addysg Cyfnod Sylfaen rhan-amser;

n rhaid i chi fod yn gweithio ac yn ennill yr hyn sydd 
gyfwerth ag o leiaf 16 awr ar gyflog byw cenedlaethol 
neu’r isafswm cyflog cenedlaethol; neu’n derbyn budd-
daliadau gofal penodol.

Help wrth law 

Mae gwybodaeth am wneud cais am y cynnig gofal plant yng 
Ngwynedd ar gael ar wefan y Cyngor:
www.gwynedd.llyw.cymru/30awr 

Mae croeso i rieni neu ddarparwyr gofal plant yng 
Ngwynedd sydd angen mwy o wybodaeth gysylltu ag Uned 
Gofal Plant Gwynedd a Môn ar e-bost: 
gofalplant30awr@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio
01248 352436.

Mae Ella Jones a Craig Hughes yn byw yng Nghaernarfon 
gyda’u plant Caio a Siwan. Maen nhw ar hyn o bryd yn elwa 
ar y cynnig gofal plant sydd ar gael i Caio sy’n bedair a 
Siwan sy’n dair.

“Roedd gwneud cais am y cynnig gofal plant yn broses 
hawdd ofnadwy, ond roedd yn dda gwybod bod help ar 
gael dros y ffôn os oedden ni ei angen,” meddai Ella, sy’n 
gweithio i’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.

“I ni fel teulu, mae’r cynllun wedi gwneud byd o wahaniaeth 
- mae costau gofal plant wedi lleihau’n sylweddol gan fod 
gynnon ni hawl i wneud cais am y ddau blentyn ar hyn o 
bryd.

“Mae wedi gwella’n safon byw, ac mae’r pres ychwanegol 
wedi golygu’n bod ni’n medru gwario ychydig bach yn 
ychwanegol i wneud pethau fel teulu ar y penwythnosau.

“Mi fyddwn i’n annog unrhyw riant sydd efo hawl i wneud 
cais am y Cynnig Gofal Plant - os ydi’r help yno i deuluoedd 
mae’n bwysig ein bod ni’n gwneud y gorau ohono.”

“Mae wedi gwneud byd o wahaniaeth”

Allai eich teulu hawlio gofal plant am ddim?

l Craig ac Ella efo Siwan a Caio

l Staff o’r Uned Gofal Plant

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Cyngor 
Gwynedd wedi gweithio’n galed i sicrhau cyllid 
sylweddol fel bod y cyfleusterau addysgol 
gorau bosib ar gael i ddisgyblion ledled y sir.

Gyda chyllid o Raglen Ysgolion yr 21fed Ganrif 
Llywodraeth Cymru a choffrau’r Cyngor, mae 
Gwynedd wedi buddsoddi degau o filiynau o 
bunnau i wella adeiladau ysgolion ac adeiladu 
cyfleusterau newydd sbon i ddisgyblion 
Gwynedd.

“Rydan ni’n benderfynol o sicrhau bod pobl ifanc 
Gwynedd - lle bynnag maen nhw’n byw ac yn 
mynd i’r ysgol - yn cael cyfle i wireddu eu llawn 
botensial,” meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, 
yr Aelod dros Addysg ar Gabinet Gwynedd.

“Fel rhan o’r weledigaeth hon, rydan ni’n falch 
ein bod ni - er gwaetha’r sefyllfa ariannol hynod 
anodd - wedi gallu buddsoddi arian y Cyngor yn 
ogystal â sicrhau cyllid Llywodraeth Cymru i greu 
cyfleusterau dysgu modern i’n disgyblion.”

Addysg gynradd Bangor 
Cychwynnodd gwaith adeiladu yn ddiweddar ar brosiect mawr 
i ddatblygu adeilad newydd sbon Ysgol y Garnedd ym Mangor. 
Mae’n rhan o brosiect £12.7 miliwn ehangach i ad-drefnu 
addysg gynradd yn y ddinas.

Bydd y gwelliannau yn cynnwys cartref newydd pwrpasol i’r 
Garnedd ar safle gerllaw’r ysgol bresennol. Mae disgwyl i’r 
adeilad newydd, a fydd yn cynnig addysg ar gyfer hyd at 420 o 
ddisgyblion, agor ei ddrysau ym mis Medi 2020.

Prysuro mae’r gwaith hefyd ar y cynlluniau i ehangu adeilad Ysgol y 
Faenol gerllaw, gyda disgwyl i’r adeiladu gychwyn yn yr haf. Fel rhan 
o’r cynigion cyffrous, bydd 315 o leoedd yn yr ysgol, yn ogystal â 
Chanolfan Gymunedol Penrhosgarnedd newydd sbon. Mae disgwyl 
i’r Ysgol y Faenol estynedig agor ei drysau ym mis Ionawr 2021.

l Mae gwaith wedi cychwyn yn ddiweddar 
ar adeilad newydd Ysgol y Garnedd

Buddsoddi 
mewn addysg

l Cafodd disgyblion lleol gyfle’n ddiweddar i weld 
y cyfleusterau newydd yn Ysgol Godre’r Berwyn
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O fis Ebrill ymlaen, 
bydd cwmni newydd 
Cyngor Gwynedd, Byw’n 
Iach Cyf, yn rheoli 12 
canolfan hamdden y sir.

Boed nhw’n ymwelwyr 
newydd neu 
ddefnyddwyr rheolaidd, gall pawb ddisgwyl 
derbyn yr un safon uchel o wasanaeth gan 
y staff croesawgar pan gaiff gwasanaeth 
newydd Byw’n Iach ei lansio. 

Fe fyddan nhw hefyd yn gweld nifer o 
welliannau ac ychwanegiadau, gan gynnwys:
• amrywiaeth helaeth o becynnau aelodaeth 

Byw’n Iach a fydd yn addas ar gyfer pob 
diddordeb, oed a gallu;

• dosbarthiadau newydd i oedolion wedi 
eu cynnwys yn y pecyn aelodaeth Debyd 
Uniongyrchol, fel gwersi nofio a sesiynau 
chwaraeon cymdeithasol;

• Cerdyn Rhagoriaeth newydd a fydd yn 
cynnig mynediad am ddim i ddarpar 
athletwyr ifanc Gwynedd wrth gystadlu ar 
y llwyfan rhyngwladol.

I wybod mwy am Byw’n Iach a’r 
amrywiaeth helaeth o weithgareddau 
yn eich canolfan hamdden leol, ewch i 
wefan newydd www.bywniach.cymru. 
Dros y misoedd nesaf, bydd mwy a 
mwy o eitemau o ddiddordeb yn cael eu 
hychwanegu at y wefan gan gynnwys 
blogiau ffitrwydd, fideos a chynlluniau 
cadw’n heini.

Mae’r penderfyniad i sefydlu cwmni 
newydd Byw’n Iach wedi ei wneud fel rhan 
o ymdrechion i ddiogelu gwasanaethau 
hamdden i’r dyfodol gan gyflawni arbedion 
blynyddol o hyd at £500,000. Bydd sefydlu’r 

cwmni hyd-braich yn golygu y bydd y Cyngor 
yn gwneud arbedion ariannol gan sicrhau’r un 
safon o wasanaeth i drigolion Gwynedd yr un 
pryd.

Dechrau newydd i ganolfannau hamdden

l Rheolwr gyfarwyddwr Byw’n Iach, Amanda Davies (ail o’r dde) gyda rhai o gyfarwyddwyr 
y cwmni, y Cynghorydd Jason Parry, y Cynghorydd Beth Lawton a’r Cynghorydd Dewi Owen 

Mae’r ymdrechion i ennill cydnabyddiaeth 
a gwarchodaeth ryngwladol i ardaloedd 
chwareli gogledd-orllewin Cymru yn mynd o 
nerth i nerth.

Cam pwysig arall tuag at ennill Statws Safle 
Treftadaeth y Byd UNESCO i gartref diwydiant 
llechi Cymru oedd cyhoeddiad Llywodraeth 
Prydain ym mis Hydref 2018 mai’r cais hwn 
oedd yr enwebiad roedd yn ei ffafrio ar gyfer 
ei gyflwyno i UNESCO am ystyriaeth.

Efallai y bydd darllenwyr rheolaidd 
‘Newyddion’ yn cofio adroddiadau am y cais, a 
beth fyddai’n ei olygu i ardal y chwareli. Gallai 
datblygiad diwydiant twristiaeth treftadaeth 
ddod â miliynau o bunnau i’r economi 
leol, creu cannoedd o swyddi a gallai’r 
statws ddyrchafu Gwynedd a’i arwyddocâd 
hanesyddol yn llygaid gweddill y byd.

“Dw i’n meddwl y byddai pobl leol yn 
cytuno y dylai fod mwy o ddealltwriaeth o 
bwysigrwydd byd-eang ein diwydiant llechi 
a’i allforion,” esboniodd y Cynghorydd Ioan 
Thomas, yr Aelod o Gabinet Cyngor Gwynedd 
dros ddatblygu economaidd.

“Mae gwaddol chwareli Gwynedd yn amlwg 

ym mhedwar ban byd hyd heddiw - mae’n 
rhyfeddol gweld llechi o Gymru ar doeau 
tai teras, plasau brenhinol ac adeiladau 
masnachol a chyhoeddus o bob math. Mae’r 
enwebiad yma’n dathlu lle’r diwydiant mewn 
hanes ac mi fydd yn helpu gwarchod a 
hyrwyddo gweddillion y gweithfeydd.”

Gwnaed y cyhoeddiad mai Tirwedd Llechi 
gogledd-orllewin Cymru yw’r enwebiad a 
ffefrir gan Lywodraeth Prydain ar gyfer statws 
UNESCO mewn derbyniad seneddol ar gyfer y 
cais yn San Steffan yr hydref diwethaf.

Bydd y cais terfynol yn cael ei gyflwyno i 
UNESCO yn yr hydref a disgwylir penderfyniad 
terfynol yn haf 2021.

Am fwy o wybodaeth am y cais, ewch i  
www.llechi.cymru ac i gael yr wybodaeth 
ddiweddaraf am yr enwebiad, dilynwch y 
prosiect ar gyfryngau cymdeithasol:

          @LlechiCymru

          @LlechiCymruWalesSlate

          @LlechiCymruWalesSlate

Fel rhan o’r gwaith ehangach i ddathlu 
treftadaeth y chwareli, mae’r Cyngor a’i 
bartneriaid wrthi’n datblygu prosiect i 
sicrhau bod cymunedau lleol yn manteisio 
i’r eithaf ar gyfoeth eu gorffennol.

Mae Cyngor Gwynedd wedi sicrhau dros 
£500,000 mewn cyllid drwy amrywiol 
ffynonellau, gan gynnwys Cronfa 
Dreftadaeth Genedlaethol y Loteri, Cronfa 
Eryri, Arloesi Gwynedd Wledig a’r Cyngor ei 
hun i ddatblygu prosiect Lleoedd Arbennig 
LleCHI. Nod y prosiect ydi sicrhau y gall 
cymunedau lleol elwa ar eu treftadaeth beth 
bynnag fydd yn digwydd i gais UNESCO.

“Mae’n bwysig nad ydi’r cais yn dod yn sgwrs 
rhwng y Cyngor, y Llywodraeth ac UNESCO 
yn unig,” meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, 
yr Aelod o Gabinet Cyngor Gwynedd dros yr 
economi. “Mae angen i’r effeithiau raeadru 
drwy’r holl gymuned.

“Mae amrywiaeth anferthol o brosiectau 
LleCHI yn yr arfaeth, gan gynnwys rhai i godi 
ymwybyddiaeth o’r adeiladau diwydiannol 
hanesyddol sy’n britho’r ardal, prosiectau 
celf cymunedol, digwyddiadau cefnogi 
busnes a chyfleoedd i gywain hanes lleol a 
straeon pobl o’r chwareli.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Ioan Thomas: 
“Rydan ni wrth ein bodd hefyd efo’r rhaglen 
Llysgenhadon Ifanc, lle bydd pobl ifanc yn 
cael cyfle i chwarae rhan yn y gwahanol 
gynlluniau yn eu cymuned.

“Bydd pobl ifanc yn dysgu am hanes lleol ac yn 
llais i’w tref neu bentref pan fydd syniadau’n 
cael eu trafod a’u ffurfio. Mi fyddan nhw hefyd 
yn cael cyfle i adrodd yn ôl i’w hysgol a’u 
hardal leol wrth i bethau symud ymlaen. Mae’n 
gyfle gwych iddyn nhw’n bersonol yn ogystal 
ag i’r gymuned maen nhw’n ei chynrychioli ac 
i’r prosiect yn gyffredinol.”

Eich chwareli a’ch LleCHI

l Chwarel Dinorwig

l Cafodd digwyddiad cymunedol ei gynnal yn 
ddiweddar yn Neiniolen fel rhan o brosiect LleCHI

Gwelliannau i ganol trefi
Mae’r Cyngor wedi llwyddo hefyd i 
ddenu £500,000 i gynllun benthyciadau 
canol trefi sydd ar waith ar hyn o bryd 
yn Bethesda a Penygroes i roi hwb i 
fusnesau yn y cymunedau hynny.

Mae’r benthyciad yn darparu cyllid at 

helpu adnewyddu siopau ac adeiladau 
eraill o fewn y trefi hyn.

Am fwy o wybodaeth, ewch i
www.gwynedd.llyw.cymru/
cymorthariannol neu cysylltwch â’r Tîm 
Cefnogi Busnes ar 01286 679231.

Cam yn nes at statws byd-eang 
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Parcio’n rhwydd gydag apGwynedd 

Gweithio tuag at Wynedd wyrddach

Ydych chi wedi lawrlwytho eich ‘apGwynedd’ yn rhad ac am 
ddim i’ch ffôn clyfar neu ddyfais tabled eto?

Mae’n ffordd gyflym a diogel o ddefnyddio gwasanaethau bob 
dydd fel prynu eich tocyn parcio tymor.

“Mae tocyn parcio blynyddol yn gwneud bywyd yn gymaint 
haws os ydach chi’n defnyddio meysydd parcio Cyngor 
Gwynedd yn rheolaidd,” esboniodd y Cynghorydd Dafydd 
Meurig, yr Aelod o Gabinet Cyngor Gwynedd sydd â 
chyfrifoldeb dros barcio.

“Os ydych allan yn gwneud eich neges neu angen rywle i 
barcio tra byddwch yn gweithio, mi allwch chi, efo Tocyn Parcio 
Gwynedd, barcio mewn meysydd parcio arhosiad hir* ac mi all 
y rheini dros 60 oed barcio mewn meysydd parcio arhosiad byr 
am ddwy awr*. 

“Yn aml, gall prynu Tocyn Parcio Gwynedd fod yn rhatach na 
thalu bob tro rydach chi’n parcio. Er enghraifft, pe baech chi’n 
parcio am ddwy awr mewn maes parcio arhosiad hir ddwywaith 
yr wythnos, mi fyddech chi’n gwario £208 y flwyddyn tra bod y 
tocyn blynyddol yn costio £125, sydd dros £80 yn rhatach. Mi 
fyddech chi’n arbed mwy fyth pe baech chi’n parcio bob dydd 
neu am hirach. Mae tocynnau chwe mis hefyd ar gael am £67.50.

“Ac wrth gwrs mae’n arbed gorfod chwilota am newid, yn 
enwedig os ydach chi ar frys i fynd i’r gwaith neu i apwyntiad 
mewn pryd.”

Does dim byd haws nag archebu a thalu am y tocyn parcio  
blynyddol trwy’r ap. Yn wahanol i’r system flaenorol, gallwch 
wneud y cyfan ar-lein – gan gynnwys talu – ar eich ffôn clyfar 
neu dabled, p’run bynnag sydd fwyaf addas i chi. Gallwch 
gael mynediad wrth fynd i’r ap > Gwneud ceisiadau > Mwy o 
wasanaethau > Parcio | Teithio > Tocyn Parcio Gwynedd.

*gydag amodau

Mae lefelau ailgylchu Gwynedd wedi bron â dyblu dros y degawd diwethaf. Ymdrechion trigolion lleol sydd wedi gwneud hyn yn bosib, 
ynghyd â’r newidiadau rydym ni wedi eu gwneud i’r ffordd o gasglu a phrosesu deunydd ailgylchu a gwastraff. Hoffem ddiolch i chi am 
eich ymdrechion a gobeithiwn y bydd mwy fyth o gartrefi’n gwneud eu rhan wrth i ni weithio gyda’n gilydd tuag at Wynedd wyrddach 
a chyrraedd targedau ailgylchu Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2025. Dyma rai o’r uchafbwyntiau dros y blynyddoedd diwethaf:

l Gallwch wirio lle gallwch ddefnyddio Tocyn Parcio Gwynedd 
a lleoliad pob maes parcio talu ac arddangos y Cyngor yn 
defnyddio’r map ar-lein ar wefan y Cyngor

Sut bynnag ydych chi’n mynd ar-lein, mae 
gwasanaethau Cyngor Gwynedd yn ddiogel a 
hawdd eu defnyddio:
4 Os oes gennych chi ffôn clyfar neu ddyfais 

tabled (fel iPad neu Tab) – ewch i’r Apple
 App Store neu Android Play Store a lawrlwythwch yr 

‘apGwynedd’ am ddim;

4 Ar eich gliniadur neu gyfrifiadur cartref, ewch i 
www.gwynedd.llyw.cymru/fynghyfrif  a dilyn y 
cyfarwyddiadau;

4 Peidiwch anghofio fod cyfrifiaduron cyhoeddus am 
ddim yn holl lyfrgelloedd Cyngor Gwynedd.

Dydych chi ddim yn defnyddio gwasanaethau ar-lein 
ar hyn o bryd?       Mae help wrth law!       Galwch heibio 
eich Siop Gwynedd agosaf (Pwllheli, Dolgellau neu 
Gaernarfon) a gall y staff ddangos i chi sut i sefydlu 
cyfrif. Neu ffoniwch y Cyngor ar 01766 771000 ac fe all 
un o’n staff gofal cwsmer ni ddangos sut i roi cychwyn 
arni ar eich cyfrifiadur neu ffôn clyfar.

Gwasanaethau
ar-lein Gwynedd

Agor Safle
GwyriAD sy’n
trin gwastraff
bwyd

Casgliadau 
gwastraff gardd
Ar ôl mwynhau’r tywydd braf 
y mis diwethaf, mae’r siŵr fod 
llawer ohonoch wedi bod yn 
brysur yn yr ardd ac efallai hyd 
yn oed wedi cychwyn torri’r 
lawnt.

Mae miloedd o deuluoedd Gwynedd 
unwaith eto eleni wedi trefnu i 
dderbyn casgliad gwastraff gardd pob pythefnos 
am dâl blynyddol o £33. Dydi hi ddim yn rhy hwyr i 
dalu am gael y gwasanaeth am weddill 2019.

Gall rhywun sy’n dymuno derbyn y casgliad 
gwastraff gardd pob pythefnos wneud hynny trwy 
ddefnyddio gwasanaeth ar-lein diogel a hwylus 
y Cyngor. Y cwbl sydd angen ei wneud ydi mynd 
i www.gwynedd.llyw.cymru/gwastraffgardd 
a dilyn y cyfarwyddiadau ar-lein, neu gallwch 
ddefnyddio ‘apGwynedd’ ar eich ffôn clyfar neu 
ddyfais tabled.

Gall y rheini nad ydynt ar-lein brynu’r gwasanaeth 
gwastraff gardd dros y ffôn trwy ffonio 01766 
771000 neu trwy ymweld â Siop Gwynedd y Cyngor 
yng Nghaernarfon, Dolgellau neu Pwllheli a thalu â 
cherdyn banc neu siec.

4 Mynediad at nifer o wasanaethau eraill fel talu am 
brydau ysgol neu wirio gwasanaethau ailgylchu

4 Chwilio am ceisiadau cynllunio
4 Yn fuan byddwch yn gallu cadw golwg ar eich bil 

Treth Cyngor (gwelwch dudalen 9)

apGwynedd: gwneud bywyd yn haws 
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Cyllideb Cyngor Gwynedd ar gyfer 2019/20 ydi £248 miliwn. Mae’r arian - sy’n dod o Lywodraeth Cymru ar ffurf grant blynyddol yn 
ogystal â Threth Cyngor - yn talu am ddarparu amrediad o wasanaethau lleol:

Addysg & Ysgolion

Llyfrgelloedd, Hamdden & 
Celfyddydau

Gofal i Oedolion & Pobl 
Hŷn

Gwasanaeth Tân, Parc 
Cenedlaethol Eryri & Eraill

Cynllunio & Gwasanaethau 
Amgylcheddol 

Tai & Digartrefedd Datblygu Economaidd Costau Eraill

£103 miliwn

£6 miliwn

£57 miliwn

£7 miliwn £5 miliwn

Gofal i Blant & 
Theuluoedd

£16 miliwn

£5 miliwn £2 miliwn £2 miliwn

Ailgylchu & Gwastraff 

£18 miliwn

Priffyrdd &
Thrafnidiaeth
£16 miliwn

Cefnogaeth Talu Rhent a 
Threth Cyngor
£11 miliwn

Parhad o dudalen 1

Holi’ch barn chi...? 

Eich barn yn siapio Strategaeth Ariannol Gwynedd

Eich neges chi...

Eich neges chi...

Eich neges chi... Eich neges chi...
Eich neges chi...

Ein hymateb ni:    4

Ein hymateb ni:    4

Ein hymateb ni:    4

Ein hymateb ni:    4

Ein hymateb ni:    4

Er mwyn diogelu eich gwasanaethau 
sylfaenol, bydd y Cyngor yn cyflawni 
£2.45 miliwn o arbedion ychwanegol 
trwy dorri costau ‘swyddfa gefn’ a 
gweithio’n fwy effeithlon.

Mae’r Cyngor yn diogelu cyllideb 
trafnidiaeth gyhoeddus rhag toriadau 
yn 2019/20.

Mae Cynghorwyr wedi penderfynu:

l cynnal y gwasanaeth llyfrgell 
symudol ar ei lefel bresennol;

l diogelu’r gwasanaethau llyfrgell i 
ysgolion;

l cynnal cyllideb y gronfa lyfrau ar ei 
lefel bresennol.

Mae’r Cyngor wedi penderfynu peidio 
â chyflwyno unrhyw newidiadau i’r 
trefniadau presennol.

Ni fydd y Cyngor yn gofyn i ysgolion 
gyfrannu at yr arbedion pellach y 
bydd eu hangen yn 2019/20 a bydd 
yn cyfyngu cyfraniad y maes gofal 
i arbedion effeithlonrwydd neu 
arbedion na fydd ond yn cael effaith 
ymylol.

Dywedodd pobl ifanc o dan 25 a 
phobl hŷn dros 65 fod gwasanaethau 
bysiau yn bwysig iawn iddyn nhw.

Mae gwasanaethau llyfrgell yn 
bwysig iawn a dylid eu diogelu 
cymaint â phosib rhag toriadau.

Dylai’r Cyngor ddiogelu addysg a 
gofal - y ddau faes sy’n cyfrif am tua 
dau draean o gyllideb y Cyngor.

Eich neges chi...

Eich neges chi...

Ein hymateb ni:    4
Mae’r Cyngor yn cyfyngu’r toriadau 
sy’n effeithio ar y sector busnes i’r 
isafswm. Mae cynghorwyr hefyd 
wedi penderfynu peidio â dileu 
cynllun parcio am ddim a sefydlwyd 
i hyrwyddo siopau lleol yn y cyfnod 
yn arwain at y Nadolig

Dywedodd cymuned 
fusnes Gwynedd y
dylai toriadau cyllideb 
sy’n cael effaith 
negyddol ar gwmnïau 
lleol fod cyn lleied â 
phosib.

Dylai’r Cyngor ddiogelu cyfraniadau 
i Cymorth i Ferched a’r Gwasanaeth 
Cyfiawnder Ieuenctid.

Ein hymateb ni:    4
Ni fydd y Cyngor yn lleihau’r cyfraniad 
ariannol a ddarperir i’w sefydliadau 
hyn yn 2019/20.

Eich neges chi...

Dylai’r Cyngor ddiogelu grantiau 
strategol i’r celfyddydau.

Ein hymateb ni:    4
Mae Cynghorwyr wedi penderfynu 
diogelu’r cyllid ar ei lefel bresennol am 
y 12 mis nesaf.

Mae llawer o’r gwasanaethau mae’r 
Cyngor yn eu darparu yn bwysig i chi.

Rhwng misoedd Hydref a Rhagfyr 2018, fe wnaeth 
Cyngor Gwynedd gynnal ymgynghoriad cyhoeddus i 
weld pa wasanaethau lleol sydd bwysicaf i chi. Helpodd 
hyn wrth i ni benderfynu lle i edrych am arbedion.

Yna, yn ystod mis Ionawr 2019, fe fuon ni’n holi’ch barn ar 
ein Strategaeth Ariannol ddrafft ynghyd â 65 o gynigion i 
arbed £1 miliwn ychwanegol i helpu pontio’r bwlch ariannol 
o £13 miliwn y mae’r Cyngor yn ei wynebu yn 2019/20.

Fe wnaeth mwy na 3,100 o bobl Gwynedd 
ddychwelyd un o’r ddau holiadur. Dyma sut 
mae eich barn chi wedi siapio cynlluniau’r 
Cyngor:

Ni ddylid codi tâl ar drigolion am 
biniau i gymryd lle rhai sydd wedi eu 
difrodi.
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Gyda Debyd Uniongyrchol, gallwch ddelio efo’ch Treth Cyngor 
mewn taliadau misol neu wythnosol. Unwaith y byddwch wedi 
dewis yr opsiwn orau i chi, yna mae’r taliadau yn trosglwyddo 
o’ch cyfrif ar y dyddiad yr ydych wedi ei gytuno.

Os nad ydych chi eisoes yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol, 
mae’n hawdd trefnu hyn. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw 
cysylltu â Gwasanaeth Treth Cyngor Gwynedd ar
01286 682 700 i drafod yr opsiwn gorau i chi.

Debyd Uniongyrchol
Mae dros 75% o drigolion Gwynedd yn talu eu bil Treth 
Cyngor trwy Ddebyd Uniongyrchol - dyma’r ffordd 
symlaf a mwyaf diogel i chi ac i’r Cyngor.

Gwasanaethau ar-lein
Yn ystod mis Ebrill  bydd gwasanaethau ar-lein neu’r 
‘apGwynedd’ yn cael ei gyflwyno i’ch galluogi i wirio 
eich bil Treth Cyngor a gweld faint sy’n ddyledus.

Mynd yn ddi-bapur
Os nad ydych yn barod eto i wneud popeth ar-lein, 
mae’n bosib y byddech am dderbyn eich bil Treth Cyngor 
ar e-bost. Mae hon yn ffordd gyflym ac effeithiol o 
dderbyn eich bil. Gallwch weld y bil a gallwch gadw copi 
ar ffeil. Cofrestrwch er mwyn sicrhau bod eich Treth 
Cyngor yn cael eu fuddsoddi mewn gwasanaethau yn 
hytrach na chostau postio neu bapur di-angen.

Gallai disgownt Treth 
Cyngor fod ar gael
Os ydych chi’n cael anhawster dal i fyny 
gyda’r taliadau Treth Cyngor, cysylltwch 
â Chyngor Gwynedd ar unwaith i drafod 
eich sefyllfa. Mae tîm refeniw Gwynedd yn 
cynnig cyngor proffesiynol cyfeillgar.

Efallai y byddwch yn gymwys am ddisgownt 
neu eithriad. I gael gwybod, ffoniwch y tîm 
ar 01286 682 700, neu galwch heibio i un 
o dair Siop Gwynedd y Cyngor yn: Stryd y 
Castell, Caernarfon; Ffordd y Cob, Pwllheli 
neu Cae Penarlâg, Dolgellau.

Hyd yn oed os oes camau cyfreithiol wedi eu 
cymryd, gallwch drafod y mater ymhellach 
neu geisio dod i ddealltwriaeth gyda’r 
Cyngor. I gysylltu â Thîm Adfer Treth Cyngor 
ar e-bost: Trethcyngor@gwynedd.llyw.
cymru, neu ffoniwch 01286 682 706.

Lleihad Treth Cyngor
Os ydych chi’n derbyn Credyd Cynhwysol, 
Cymorth Incwm, Lwfans Ceiswyr Gwaith, 
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth neu os 
ydych chi ar incwm isel, gallai fod hawl 
gennych i leihad yn eich bil Treth Cyngor. 
Mewn rhai amgylchiadau gall fod hawl 
gennych i ostyngiad o hyd at 100% o’r 
swm sy’n daladwy.

I ddarganfod a oes hawl gennych i fod yn 
rhan o’r cynllun Gostyngiad Treth Cyngor, 
gwnewch gais ar-lein ar www.gwynedd.
llyw.cymru/gostyngiadtrethcyngor

Am fwy o wybodaeth neu i ofyn am ffurflen 
bapur, cysylltwch â thîm Budd-daliadau’r 
Cyngor ar e-bost: gostyngiadtc@
gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch 01286 
682689.

l Mae tîm budd-daliadau 
Gwynedd yma i helpu

Gwneud cais ar-lein
Gallwch wneud cyfrifiad ar-lein i ddarganfod 
a allai fod gennych hawl i ostyngiad yn y 
swm o Dreth Cyngor rydych chi’n ei dalu. 
Ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/cais-
budd-dal i weld a ydych chi’n gymwys.

Os oes gennych hawl i arian oddi ar eich bil, 
yna gallwch fynd ymlaen i wneud cais ar-lein 
o’r un dudalen.

Cofiwch er hynny, os ydych eisoes yn derbyn 
gostyngiad, ei bod yn bwysig iawn eich 
bod yn rhoi gwybod i’r Cyngor am unrhyw 
newidiadau yn eich amgylchiadau. Gallwch 

wneud hyn ar-lein yma:  

www.gwynedd.llyw.cymru/
newidamgylchiadau 

Byddwch hefyd yn gallu defnyddio’r gwasanaeth ar-lein i 
sefydlu taliad Debyd Uniongyrchol cyfleus, gadael i ni wybod 
am newid cyfeiriad neu hyd yn oed wirio band Treth Cyngor 
eich eiddo.

Mae defnyddio’r gwasanaethau ar-lein cyfleus yn golygu eich 
bod yn cael yr wybodaeth rydych ei angen yn gyflymach. Mae 
hefyd yn well i’r amgylchedd a’r pwrs cyhoeddus gan ei fod yn 
cael gwared ar yr angen i dalu am anfon biliau papur.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn derbyn eich bil Treth 
Cyngor trwy e-bost, ewch i: www.gwynedd.llyw.cymru/
BilioElectronig - bydd arnoch angen eich cyfeirnod Treth 
Cyngor sydd wedi’i nodi ar unrhyw fil a gaiff ei anfon atoch.

Help ar gael O’r 61,630 o aelwydydd yng Ngwynedd, mae tua 9,600 yn cael rhyw elfen o help tuag at eu bil Treth Cyngor. Os ydych chi’n 
ei chael hi’n anodd gyda biliau Treth Cyngor, yna mae help ar gael gan swyddogion ymroddedig o fewn y Cyngor, yn ogystal â 
chan nifer o sefydliadau annibynnol sy’n gweithio i sicrhau bod pobl yn cael y cymorth ariannol maent ei angen.

Help wrth law
Mae yna nifer o sefydliadau annibynnol a 
all gynnig cyngor rhad ac am ddim ichi.

Gall eich Canolfan Cyngor ar Bopeth eich 
helpu chi gyda phob mathau o gwestiynau 
a allai fod gennych ynghylch materion 
ariannol gan gynnwys cyngor am fynd i’r 
afael â dyledion. Cysylltwch â nhw dros 
y ffôn ar 0345 450 3064 neu ewch i’w 
gwefan: www.cabgwynedd.org

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn cynnig 
cyngor rhad ac am ddim a diduedd i bobl 
hŷn ar y budd-daliadau y gallan nhw eu 
hawlio. Gallant hefyd helpu ymdrin â’r 
gwaith papur. Cysylltwch â nhw ar
01286 677 711 - llinellau’n agored 
dyddiau’r wythnos 9am-5pm - neu ewch i:
www.agecymru.org.uk/gwyneddamon

Gwneud eich Bil Treth Cyngor mor syml â phosib

Talu ar-lein
Gallwch ddefnyddio’r tudalennau diogel ar wefan Cyngor 
Gwynedd 24 awr y dydd i dalu eich bil. Ewch i: www.
gwynedd.llyw.cymru/talu a thalu gan ddefnyddio’ch 
cerdyn banc debyd neu gredyd.

Hyd yn oed os nad oes gennych fynediad 
at y rhyngrwyd yn eich cartref, cofiwch 
y gallwch fynd ar-lein am ddim yn eich 
llyfrgell leol neu ddefnyddio’r cyfleusterau wi-fi am 
ddim mewn unrhyw un o adeiladau’r Cyngor lle gallwch 
weld y logo Gwynedd Ddigidol.
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Am fwy o wybodaeth am eich bil Treth Cyngor, gan gynnwys praeseptau Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a’r cynghorau 
cymuned lleol, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/trethcyngor

CYMUNED PRAESEPT CYNGOR 
CYMUNED 2018/19

£

PRAESEPT CYNGOR 
CYMUNED 2019/20

£

BAND D CYFATEBOL 
CYNGOR CYMUNED

£

TRETH Y CYNGOR 
BAND D 2019/20

£

BAND D CYFATEBOL  
CYNGOR GWYNEDD

£

BAND D CYFATEBOL COMISIYNYDD 
HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU

£

Yn ogystal â thalu am wasanaethau Cyngor Gwynedd, mae eich Treth Cyngor hefyd yn mynd at fwy o wasanaethau lleol sy’n cael eu darparu gan eich Cyngor Cymuned, 
Tref neu Ddinas, yn ogystal â gwasanaethau Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Eleni, bydd rhan Cyngor Gwynedd o’ch bil Treth Cyngor yn cynyddu 5.8%, 
rhan Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn cynyddu 7.74%, a rhan y Cyngor Cymuned, Tref neu Ddinas yn cynyddu 6.5% ar gyfartaledd.

Eich Treth Cyngor - fesul cymuned

Aberdaron 15,000 15,000 27.12  1,376.22   278.10   1,681.44 
Aberdyfi 34,955 35,829 36.65  1,376.22   278.10   1,690.97 
Abergwyngregyn 3,000 3,000 25.23  1,376.22   278.10   1,679.55 
Abermaw 54,600 57,300 49.61  1,376.22   278.10   1,703.93 
Arthog 12,000 12,000 19.44  1,376.22   278.10   1,673.76 
Y Bala 24,000 24,000 30.98  1,376.22   278.10   1,685.30 
Bangor 380,700 385,216 99.14  1,376.22   278.10   1,753.46 
Beddgelert 8,900 9,500 30.01  1,376.22   278.10   1,684.33 
Betws Garmon 2,600 2,600 18.74  1,376.22   278.10   1,673.06 
Bethesda 67,060 92,455 55.20  1,376.22   278.10   1,709.52 
Bontnewydd 16,500 18,500 42.80  1,376.22   278.10   1,697.12 
Botwnnog 5,500 5,500 12.29  1,376.22   278.10   1,666.61 
Brithdir & Llanfachreth 6,000 6,000 14.13  1,376.22   278.10   1,668.45 
Bryncrug 12,000 12,360 36.15  1,376.22   278.10   1,690.47 
Buan 3,750 3,750 16.38  1,376.22   278.10   1,670.70 
Caernarfon 198,488 198,488 56.01  1,376.22   278.10   1,710.33 
Clynnog Fawr 12,000 15,000 33.55  1,376.22   278.10   1,687.87 
Corris 7,434 8,425 27.74  1,376.22   278.10   1,682.06 
Criccieth 36,000 42,000 44.49  1,376.22   278.10   1,698.81 
Dolbenmaen 12,000 18,000 29.70  1,376.22   278.10   1,684.02 
Dolgellau 54,000 60,000 48.84  1,376.22   278.10   1,703.16 
Dyffryn Ardudwy 29,742 35,000 43.10  1,376.22   278.10   1,697.42 
Y Felinheli 35,000 40,000 34.57  1,376.22   278.10   1,688.89 
Ffestiniog 200,000 215,000 123.20  1,376.22   278.10   1,777.52 
Y Ganllwyd 3,000 3,000 34.68  1,376.22   278.10   1,689.00 
Harlech 70,000 70,000 88.45  1,376.22   278.10   1,742.77 
Llanaelhaearn 25,000 25,000 56.36  1,376.22   278.10   1,710.68 
Llanbedr 14,193 14,193 43.95  1,376.22   278.10   1,698.27 
Llanbedrog 17,800 19,000 26.64  1,376.22   278.10   1,680.96 
Llanberis 24,000 28,000 36.89  1,376.22   278.10   1,691.21 
Llandwrog 48,000 55,000 53.44  1,376.22   278.10   1,707.76 
Llandygai 21,408 21,408 21.61  1,376.22   278.10   1,675.93 
Llanddeiniolen 26,500 31,800 17.31  1,376.22   278.10   1,671.63 
Llandderfel 9,000 9,000 18.08  1,376.22   278.10   1,672.40 
Llanegryn 5,000 5,000 31.30  1,376.22   278.10   1,685.62 
Llanelltyd 7,500 7,500 26.00  1,376.22   278.10   1,680.32 
Llanengan 50,000 50,000 23.59  1,376.22   278.10   1,677.91 
Llanfair 13,000 13,000 41.99  1,376.22   278.10   1,696.31 
Llanfihangel y Pennant 10,755 11,078 51.20  1,376.22   278.10   1,705.52 
Llanfrothen 6,300 7,300 32.99  1,376.22   278.10   1,687.31 
Llangelynnin 9,800 9,800 23.94  1,376.22   278.10   1,678.26 
Llangywer 4,000 4,000 29.13  1,376.22   278.10   1,683.45 
Llanllechid 7,500 8,000 23.47  1,376.22   278.10   1,677.79 
Llanllyfni 40,360 48,826 34.60  1,376.22   278.10   1,688.92 
Llannor 16,660 18,160 20.13  1,376.22   278.10   1,674.45 
Llanrug 42,000 50,000 44.02  1,376.22   278.10   1,698.34 
Llanuwchllyn 10,000 10,000 32.00  1,376.22   278.10   1,686.32 
Llanwnda 25,000 28,000 35.72  1,376.22   278.10   1,690.04 
Llanycil 4,000 4,000 19.95  1,376.22   278.10   1,674.27 
Llanystumdwy 15,000 15,000 17.32  1,376.22   278.10   1,671.64 
Maentwrog 6,051 6,051 21.54  1,376.22   278.10   1,675.86 
Mawddwy 8,400 8,820 25.16  1,376.22   278.10   1,679.48 
Nefyn 60,558 65,000 44.08  1,376.22   278.10   1,698.40 
Pennal 6,000 6,000 27.17  1,376.22   278.10   1,681.49 
Penrhyndeudraeth 36,000 38,200 49.42  1,376.22   278.10   1,703.74 
Pentir 50,000 50,000 42.06  1,376.22   278.10   1,696.38 
Pistyll 8,500 10,000 39.68  1,376.22   278.10   1,694.00 
Porthmadog 57,320 60,759 30.16  1,376.22   278.10   1,684.48 
Pwllheli 73,000 73,000 41.63  1,376.22   278.10   1,695.95 
Talsarnau 20,000 20,000 62.14  1,376.22   278.10   1,716.46 
Trawsfynydd 18,000 18,000 35.43  1,376.22   278.10   1,689.75 
Tudweiliog 6,000 7,000 15.17  1,376.22   278.10   1,669.49 
Tywyn 88,500 88,125 54.91  1,376.22   278.10   1,709.23 
Waunfawr  12,000 12,000 21.40  1,376.22   278.10   1,675.72 


