
 

 

 

Rheoli Perfformiad Economi a Chymuned 

Cyfeirnod Mesurydd 2020/21 2021/22 Uchelgais 2022/23 Ionawr Chwefror Mawrth Ebrill Mai Mehefin Gorffennaf Awst Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr Ionawr Chwefror Mawrth Sylw adau /Rhesw n dros y perfformiad

20232022

M3

Nifer Gychod Pwer / Badau Dŵr Personol wedi eu trwyddedu. Gwybodaeth 

er cadarnhau fod yna sutem cofrestru penodol ar gyfer adnabod pob cwch 

pwer neu Fâd Dŵr Personol sydd yn lansio yng Ngwynedd.

2,434 2,434 2,434 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380

Lleihad yn y nifer a fu wedi cofrestru mewn cymhariaeth a 

2021.  Hyn ddim yn anisgwyl oherwydd teithio tramor wedi 

eil gychwyn. Nod ac amcan cofrestru yw sicrhau cynydd yn 

niferoedd cychod wedi cofrestru er ceisio sicrhau bod pob 

cwch ar arfordi gwyedd yn arddangos Hawlen Cofrestru. Yn 

2022 roedd angen i pob cwsmer gofrestru ar lein ond mae 

rhai cwsmeriad ddim gyda gallu i wneud hyn ac fe fu i  

cyfanswm 136 gofrestru ar ddull ffurflen papur ar y safle. 

Cofrestrwyd 82 cwch gyda peiriant llai na 10Hp ac nid yw y 

rhain wedi ei cynnwys yn y ffigwr.

M4

Graddfa adennill Gwasanaeth Morwrol. Dangosyd yn cyflwyno gwybodaeth 

ar 'werth am arian' drwy gymharu lefel incwm gyda lefel gwariant.

2021/22-DG01 (£8,345) DG50 £50,461. DG51 (£233,654) DG52 

(£5,163) DG53 £475 DG54 (£416) DG55 (£6,525) DG60 (£7,021) 

DG63 (£10,926) Cyfanswm 2021/22 yn well na gwariant = 

£221,159.   Canran Graddfa Adennill yn cael ei gadarnhau ar 

ddiwedd y flwyddyn ariannol gan yr Uned Cyllid. Byddai 

Monitro Chwarterol yn gallu dangos os ydym ar trac.

M5

Canran Cymothyddion Mordwyo o fewn ardal harbwr ac ar arfordir Cyngor 

Gwynedd yn cael eu rheoli a gwasanaethu yn unol a gofynion Ty'r Drindod.                                                                                            

Canran Rhybuddion i Forwyr yn cael eu cyhoeddi o fewn 24 awr i 

gymhorthydd morwdwyo dod oddi ar ei safle priodol neu fod diffyg yn y 

cymhorthydd mordwyo.
100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100%

Hyd yma rydym ar trac. Archwiliadau Tŷ'r Drindod wedi ei 

cwblhau mis Medi 2021. Cydymffurfiaeth a Cod Diogelwch 

Porthladdoedd sydd cael ei archwilio gan Asiantaeth 

gwylwyr y Glannau (MCA.) Bydd archwiliad Tŷ'r Drindod 

nesaf ym mis Hydref 2022.


