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BIDIAU CYFALAF 2021/22 - I'W ARIANNU O'R GYLLIDEB O FEWN Y CYNLLUN RHEOLI ASEDAU

Teitl y Bid Manylion y Bid

Swm a 

Argymhellir    

(£)

OEDOLION, IECHYD A LLESIANT
Cyf 1 Adnewyddu Caledwedd Cenedlaethol 

WCCIS
Mae angen adnewyddu isadeiledd cenedlaethol WCCIS yn unol â’r gontract. 
Hyn yn cynnwys serfyrs, trwyddedau CRM, a.y.b. Mae pob Awdurdod a Bwrdd 
Iechyd sydd yn defnyddio’r system yn gorfod cyfrannu at y swm o £1.93m yn 
seiledig ar fforwmla, gyda Llywodraeth Cymru yn cyfrannu dros £600k.

30,000

PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL
Cyf 2 Flare ar gyfer delio gyda nwyon safle 

tirlenwi Cilgwyn
Am y 15+ mlynedd diwethaf, roedd rheolaeth nwy tirlenwi y safle wedi ei 
contractio allan, erbyn hyn mae rheolaeth nwy yn cael ei reoli'n fewnol 
unwaith eto.  Mae cyfaint a safon y nwy wedi lleihau i lefel lle mai dim ond fflêr 
llosgi calorig isel sydd a’r gallu rheoli'r nwy sy'n weddill yn ddigonol. 

Bwriedir prynu offer penodol i losgi nwy tirlenwi o ansawdd gwael - dyma'r 
dechneg orau sydd ar gael i ddelio a rheoli ansawdd tir / cyfaint gwael o nwy 
tirlenwi yn effeithiol.

60,600

Cyf 3 Pwll Archwilio Gweithdy Dolgellau Mae cyfleusterau archwilio cerbydau wedi dirywio yn sylweddol yn y Depo 
sydd yn creu risg o anafiad a pharhad gwasanaeth yn ardal Meirionnydd. Ac 
felly gwneir cais i brynu dau bwll archwilio pwrpasol i’r gweithdy er mwyn 
diogelu ein staff a sicrhau parhad gwasanaeth.

65,000

ECONOMI A CHYMUNED
Cyf 4 Cronfa Cefnogi Cymunedau (Cist 

Gwynedd)
Mae CIST Gwynedd yn darparu grantiau refeniw a chyfalaf i grwpiau 
gwirfoddol ar draws y sir i ddatblygu a gwireddu prosiectau cymunedol.

50,000
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YMGYNGHORIAETH
Cyf 5 Atal Llifogydd arian cyfatebol i Gynllun 

Tremadog
Lleihau'r risg llifogydd i dros 30 eiddo yn Nhremadog, gan ddarparu mesurau 
newydd fel trapiau graean a sgriniau newydd. Cynnwys gwaith dal graean a 
choed cyn iddynt fynd at y cwlfer a gwaith gosod drysau llifogydd ar eiddo yn 
Nhremadog. 

Byddai £45k yn ein cynorthwyo i ariannu hyd at werth £300k o waith.

45,000

Cyf 6 Atal Llifogydd arian cyfatebol i ariannu 
cyfle fydd yn codi i wneud gwelliannau 
bach ar draws y Sir

Mae Llywodraeth Cymru wedi tynnu’r cyfyngiadau cyllidebol ar gynlluniau 
graddfa fach, ac felly gallwn wneud cais am nifer o gynlluniau anghyfyngedig 
am werth hyd at £100k yr un.

Yn dilyn llifogydd mis Mawrth 2020, mae oddeutu 80 eiddo wedi ei effeithio a 
gellir lleihau'r risg i nifer gyda gwelliannau bach (megis trwsio clwferi, 
sgrinniau, giatiau llifogydd arfordirol, falfiau fflap). Bwriedir cwblhau gwaith yn 
yr ardaloedd canlynol: Caernarfon, Bangor, Clynnog Fawr, Llandygai, 
Blaenau Ffestiniog a Llanberis. Gan hefyd gwblhau gwellianau i asedau'r 
Cyngor yn Waunfawr, Penisarwaun a Thal Y Bont. Gyda'r gwaith yn yr 
ardaloedd uchod yn lleihau risg o lifogydd i tua 150 o dai.

Byddai £45k yn ein cynorthwyo i ariannu hyd at werth £300k o waith.

45,000

CYFANSWM BIDIAU CYFALAF 295,600


