Cefnogi Sir Fynwy drwy’r Pandemig Coronafeirws
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Fe wnaethom wario £160 miliwn
wrth barhau i ddarparu gwasanaethau
Fe wnaethom wario £11.2 million
yn ychwanegol drwy’r pandemig*
Fe wnaethom golli £8.3 million
mewn incwm drwy’r pandemig*

*2020/21: Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i dalu am hyn

Mwy o wybodaeth:

monmouthshire.gov.uk/cy/
ailymddangos-haf-2021/

