
Ail-agor yr economi 2021 
Camau sydd wedi neu yn cael eu cymryd gan Cyngor Gwynedd er mwyn cefnogi ail-agor yr 
economi’n ddiogel pan fydd y cyfyngiadau presennol yn cael eu llacio:

Ysbwriel a Gwarchod y 
Cyhoedd 

 Biniau newydd wedi' harchebu gyda theclyn cywasgu 
ynddynt a mwy o finiau hefyd ar gael 

 Casglu gwastraff yn fwy aml a monitro mwy cyson 
 3 x Swyddogion Ymgysylltu Cymunedol (Dros Dro) i 

ymgysylltu efo cymunedau a busnesau 
 Parthau trwyddedu wedi eu creu i hwyluso'r broses o 

gael hawl i fusnesau fasnachu ar y stryd 

Parcio a Pharcio 
Anghyfreithlon 

 Cais am hawl i dynnu cerbydau wedi ei wneud i 
Lywodraeth Cymru 

 Trefniadau wedi eu cadarnhau gyda Pharc 
Cenedlaethol Eryri a Heddlu Gogledd Cymru yn ardal 
Llyn Ogwen / Pen y Pas 

 Trefn yn cael ei symleiddio ar wefan y Cyngor i 
gofnodi pryderon / cwynion 

 App parcio Gwynedd yn cael ei hyrwyddo 
 Swyddogion gorfodaeth ychwanegol dan ystyriaeth 

Cartrefi Modur  Datblygu cynllun cyfathrebu ar y cyd gyda’r Parc 
 Gosod Arwyddion a gorfodi lle fo’n bosib  
 Annog defnydd o drefn gwynion arlein Cyngor 

Gwynedd am wersylla anghyfreithlon 
 Monitro'r ardaloedd poblogaidd lle mae cerbydau fel 

hyn yn hanesyddol wedi cronni  

Traethau a’r Arfordir  Recriwtio staff ar gyfer Gŵyl y Pasg 2021 ymlaen  
 Darparu mwy o finiau  
 Ymchwilio  is-ddeddfwriaeth o ran rheoli jet-skis 
 Datblygu ymgyrch mwyniant diogel o’r arfordir  

Rheoli Ardaloedd Prysur  Gorchmynion cau strydoedd dros dro mewn lle mewn 
rhai trefi a rhai palmentydd wedi eu hymestyn 

 Arwyddion diogelwch newydd ar gyfer 2021 i bob 
cyrchfan 

 Agor toiledau tymhorol ynghynt 
 Ail-leoli safleoedd bysiau dros dro yn Nolgellau ac ym 

Mhwllheli 
 Gwelliannau gan y Cyngor trwy arian grant mewn rhai 

trefi a chymunedau e.e. arwyddion, meinciau, biniau 
ayb 



 Wi-fi cymunedol wedi ei osod mewn sawl lleoliad er 
mwyn monitro defnydd, tyrfaoedd a chefnogi 
busnesau lleol 

Digwyddiadau  Safbwynt swyddogol wedi ei ddatblygu gan y Cyngor 
ar sail y rheoliadau cenedlaethol. 

 O dan y rheoliadau cenedlaethol dim ond 
digwyddiadau peilot all ddigwydd o dan Haen 2 a dim 
ond 100 all gymryd rhan mewn digwyddiad yn Haen 
Rhybudd 1. 

 Bydd gofyn am gysyniad cymunedau lleol cyn i 
ddigwyddiad a gefnogir gan y Cyngor neu a gynhelir 
ar dir y Cyngor gael ei gymeradwyo. 

Cefnogi Busnes  Staff wedi eu dargyfeirio i gefnogi busnesau a 
gweinyddu grantiau / bwletinau / cymorth 

 Ymgyrch Prynu yn lleol ar wefan Eryri Mynyddoedd a 
Môr 

 Gweithredu cynllun Arfor i gefnogi naws am le a'r 
Gymraeg mewn busnes 

 Cynnal "patrols" rhagweithiol ar y cyd gyda'r heddlu i 
gynghori busnesau ar y rheoliadau Cofid ac i orfodi os 
oes angen 

 Ffurflen arwyddo i fyny am fwletinau busnes ar gael 
yma. 

Negeseuon i Ymwelwyr  Negeseuon mwyniant diogel 2021 
 Diwygio gwefan EMM gogyfer a thymor 2021 
 Rhannu ymarfer da o ran gwaith cymunedol /sector 

breifat – beth sydd yn newydd ar gyfer 2021 
 Cefnogi gwaith negeseuon  Rheoleiddio / 

Llywodraeth Cymru 
 Codi ymwybyddiaeth o gynllun Llywodraeth Cymru 

“Barod Amdani” fydd yn weithredol yn 2021 
 Rhannu asedau ADDO Croeso Cymru 
 Cyfathrebu ‘addewid ymwelwyr’ Gwynedd 

Manylion Cyswllt 

Mater Cyswllt 

Argyfwng Heddlu - 999 

Dim argyfwng ond pryder am ymddygiad pobl / y 
cyhoedd o ran cydymffurfio gyda rheoliadau Covid- 19 

Heddlu - 101 

Pryder cydymffurfio Covid-19 gyda busnesau. 
Materion parcio, cartrefi modur, traethau ac ac ati. 

Gwefan y Cyngor

Gwybodaeth i ymwelwyr www.ymweldageryri.info


