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Mae Bangor a’r ardal o amgylch yn cynnwys nifer fawr o dai myfyrwyr, ond y 
mae hefyd yn gartref i lawer o breswylwyr parhaol a rhaid i chi fod yn 
ymwybodol na fydd yr ardal yr ydych yn byw ynddi yn ardal i fyfyrwyr yn 
unig.    

Rydych yn aelodau o gymuned sy’n cynnwys pobl hŷn; teuluoedd gyda 
phlant; pobl sy’n gweithio; a dylech ystyried eu hanghenion, a’u hawl i gael 
ansawdd bywyd fel sydd gennych chi.

Tra bo llawer o’r myfyrwyr yn y Brifysgol yn ymwneud â gweithgareddau 
sydd o fudd mawr i’r gymuned leol, gall ymddygiad gwael rhai gael e�aith 
sylweddol ar agweddau eraill tuag at fyfyrwyr. Mae nifer o bethau y gellwch 
ac y dylech eu gwneud, a fydd yn dangos eich cyfrifoldeb eich hun a’ch 
parch i’ch cymdogion a’r gymuned:

 Cy�wynwch eich hun i’ch cymdogion pan symudwch i mewn – os dewch 
i adnabod eich gilydd, cai� unrhyw broblemau eu datrys yn haws.  Peidiwch 
ag angho�o y gellwch gadw llygaid ar dai’r naill a’r llall (defnyddiol i chi yn 
ystod y gwyliau, pan fydd lladron o gwmpas o bosibl!)

 Os ydych chi’n byw mewn tŷ teras neu dŷ pâr, co�wch y gall y waliau fod 
yn eithaf tenau, felly mae’n debygol y bydd eich cymdogion yn clywed 
drysau’n cael eu cau’n glep, gweiddi, miwsig uchel etc.    

 Byddwch yn ystyriol wrth ddod adref gyda’r nos; mae’n debyg y bydd eich 
cymdogion sy’n gweithio’n gorfod codi’n gynnar yn y bore.  Os oes 6 
ohonoch yn byw mewn tŷ, gyda phob un yn dod adref ar wahanol adeg yn 
y nos, ac rydych i gyd yn cau’r drws yn glep, mae’n bosibl 
i’ch cymydog gael ei dde�ro 6 gwaith!

 Cadwch sain eich radio, set deledu, stereo ar 
lefel resymol. Os ydych yn ho� cerddoriaeth 
uchel, ceisiwch fuddsoddi mewn clust�onau. 
 Gall sŵn amledd isel gario ymhellach 
na synau eraill. Ceisiwch osod seinyddion 

oddi ar y llawr ac i �wrdd o barwydydd.

 Os yw swn yn e�eithio arnoch chi eich hun, cysylltwch â'r Swyddfa Tai 
Myfyrwyr neu â Chanolfan Gynghori Undeb y Myfyrwyr. Mewn achosion 
eithafol, gall y Brifysgol weithredu'n ddisgyblaethol yn erbyn 
rhai sy'n achosi swn yn gyson.

 Os ydych yn bwriadu cael parti, gwnewch yn siŵr eich 
bod yn rhoi gwybod i’ch cymdogion.  Ceisiwch gytuno ar amser 
derbyniol ar y cyd i’r gerddoriaeth gael ei di�odd.

 Holwch pryd cai� eich biniau eu gwagio, a pheidiwch â’u gadael 
ar y stryd ar ddiwrnodau na fyddent yn cael eu gwagio. Gall y rhain 
fod yn rhwystr, a gwneud i’r ardal edrych yn annymunol iawn.  

 Mae Cynghorau Gwynedd a Môn nawr yn casglu deunyddiau i’w 
hailgylchu – felly defnyddiwch y bocs perthnasol i ailgylchu cymaint o’ch 
sbwriel ag y gellwch.

 Peidiwch â gadael dodrefn nag eitemau eraill megis matresi allan ar y 
stryd gan gymryd y cânt eu casglu gyda gweddill eich sbwriel – fydden nhw 
ddim.  Gallwch alw’r Cyngor lleol i wneud trefniadau ar gyfer casglu dodrefn 
nad ydych eu heisiau.
 Dyma’r rhifau lleol:

Gwynedd: www.gwynedd.gov.uk
Am wybodaeth am gasglu sbwriel, casglu eitemau 
mawr (yn cynnwys oergelloedd), neu ailgylchu 
(yn cynnwys compostio), �oniwch 01286 672255.

Ynys Môn: www.ynysmon.gov.uk
Am wybodaeth am gasglu sbwriel ac ailgylchu, 
�oniwch 01248 752860.

 Peidiwch â gadael sbwriel yn eich gardd. Er nad eich sbwriel chi fydd o 
efallai, mae’n gwneud i’r gymdogaeth edrych yn annymunol.

Y SECTOR TAI PREIFAT

Pan fyddwch yn gadael Neuadd neu eich Cartref Teuluol i fyw yn y Sector 
Rhentu Preifat, byddwch yn byw’n annibynnol, o bosib am y tro cyntaf. 
Mae’r cyfarwyddyd hwn yn cynnwys gwybodaeth am y nifer o faterion 
sylfaenol y dylech eu hystyried.
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