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BIDIAU REFENIW UN TRO 2021/22

Teitl y Bid Manylion y Bid

Swm a 

Argymhellir    

(£)
ADDYSG

Un tro 1 Cludiant Tacsis a Threnau Ysgolion Cytundebau diweddaraf ar sail nifer dyddiau blwyddyn gyllidol 2021/22, yn 
dangos gwariant o £2,681,460 yn erbyn cyllideb o £2,391,020 (yn cynnwys 
cyfraniad o £100k o’r Grant Gwella Addysg EIG tuag at gostau tacsis 
Canolfannau Iaith) yn gadael diffyg o £290,440. Mae’r gorwariant yn 
gysylltiedig â diffyg o £160,240 yn y bid a gyflwynwyd ar gyfer y flwyddyn 
ariannol 2020/21. (Cyflwynwyd bid am £310,240 a derbyniwyd £150k). Noder 
fod y gyllideb eleni (2020/21) wedi gostwng £104,160 o ganlyniad i ail-dendro 
cytundebau ardal Meirionnydd yn Ebrill 2020.

145,000 

Un tro 2 Cymorth Adrannol Band B Rhaglen 
Ysgolion 21ain Ganrif

Sicrhau adnodd priodol ar gael i barhau ar y gefnogaeth arbenigol (Adnoddau 
Dynol, Cyfreithiol a Chyllid) i wireddu gwaith Band B o Raglen Ysgolion 21ain 
Ganrif ar gyfer 2021/22.

42,500 

PLANT A CHEFNOGI TEULUOEDD

Un tro 3 Cynllun Hyfforddai Gwaith Cymdeithasol I gefnogi 2 weithiwr mewnol i gwblhau’r cwrs gradd Gwaith Cymdeithasol 
trwy’r Brifysgol Agored am gyfnod o 2 flynedd, er mwyn ymateb i'r cyflenwad 
anigonnol o weithwyr cymdeithasol i lenwi swyddi gwaith cymdeithasol yng 
Ngwynedd.

Byddai angen £36k yn 2021/22 a £36k pellach yn 2022/23.

72,000
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OEDOLION, IECHYD A LLESIANT
Un tro 4 Cynllun Gweithlu Gwasanaethau Gofal 

Oedolion
Mae angen cynyddu maint y gweithlu gofal ym maes Oedolion er mwyn 
ymateb i brinder gweithlu i sicrhau parhad gwasanaeth yn y tymor byr, ac er 
mwyn medru cynllunio i ymateb i ail don o’r feirws Covid19. Cabinet yn ei 
gyfarfod ar 13/10/20 wedi cymeradwyo gwariant un tro hyd at £390k i'r Adran.

390,000

Un tro 5 Cryfhau Gwasanaeth Therapi 

Galwedigaethol

Ariannu swyddog a fan dros dro er mwyn cludo'r offer i Dde Gwynedd ac ar 
ddau ddiwrnod bydd swyddog ychwanegol ar gael er mwyn cynorthwyo gyda 
symud offer trwm. Ac ariannu 2 swyddog rhan amser dros dro (2 a 3 diwrnod) 
er mwyn lleihau'r rhestr aros gyda un swyddog i ganolbwyntio ar ardal 
Meirionnydd ar llall i weithio ar draws Wynedd.

50,000 

Un tro 6 Rhaglen Datblygu Gweithlu’r Dyfodol 
(Hyfforddeion) 

Bid am arian parhaol ar gyfer cynllunio ymlaen a datblygu gweithlu’r dyfodol yn 
ddibynnol ar ein blaenoriaethau a’r bylchau fydd yn amlygu eu hunain dros y 
blynyddoedd. Pe byddai’r bid yn llwyddiannus byddai’r buddsoddiad ar gyfer y 
ddwy flynedd nesaf yn cael ei glustnodi i dair swydd hyfforddai proffesiynol yn 
unol â’r bylchau sydd wedi eu hadnabod:
• Gweithiwr Cymdeithasol sy’n arbenigo yn y maes Iechyd Meddwl,
• Dau Therapydd Galwedigaethol i weithio ar draws gwasanaethau. 

222,000 

Un tro 7 Costau Uwch Galw Gofal Cyfraniad y Cyngor wedi cynnyddu'n sylweddol eleni, ac hynny yn sgil y newid 
sydd wedi bod yn nefnydd y partneriaid a mae’r gytundeb oedd mewn lle i 
wasanaethu Sir y Fflint wedi dod i ben.

Mae’r Adran wedi codi ffi wythnosol pecyn sylfaenol Teleofal yn 2019/20 o 
£3.30 yr wythnos i £4.50. Ystyriwyd ein cyfraniad i Galw Gofal fel rhan o osod 
y ffi newydd hwn ar y pryd ond mae cynnydd sy’n cael ei ragweld o £32k yn 
ychwanegol i’r gwaith wnaethpwyd o ran hyn. 

32,000 
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AMGYLCHEDD

Un tro 8 Gorwariant Cludiant Cyhoeddus 
(Gwasanaeth Bysiau)

Cynhaliwyd dwy adolygiad ar gludiant cyhoeddus yn ystod y flwyddyn 2019/20, 
cyntaf adolygiad ar rhwydwaith Cludiant Cyhoeddus Gwynedd – mewn 
cydweithrediad a Llywodraeth Cymru, ond yn anffodus oherwydd yr argyfwng 
Covid nid yw'n ymarferol cychwyn y gwaith o ehangu y gwasanaeth 
TrawsCymru.

A'r ail adolygiad ar deithiau sydd yn derbyn cymhorthdal yng Ngwynedd, 
cynhaliwyd mewn cydweithrediad a Phrifysgol Bangor. Eto yn sgil Covid ni fu 
bosib parhau gyda'r gwaith o ymgynghori gyda’r teithwyr.

Mae'r argyfwng wedi rhwystro’r Adran rhag cwblhau’r dasg o ail strwythuro'r 
Gwasanaeth Bysiau ac felly mae’n hanfodol ein bod yn parhau gyda’r 
gwasanaethau sydd ar hyn o bryd yn cael eu darparu.

128,000

ECONOMI A CHYMUNED

Un tro 9 Amgueddfa Lloyd George Mae dyfodol yr Amgueddfa yn parhau’n ansicr ers i gyllideb o £27k gael ei 
thorri yn 2016 yn sgil Her Gwynedd. Ers hynny cafwyd grant gan Llywodraeth 
Cymru i lenwir blwch am 3 blynedd, a'r Cyngor wedi llenwi'r bwlch yn 2020/21.

Mae prosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn edrych ar werthuso opsiynau ar 
gyfer dyfodol yr amgueddfa ond yn sgil Covid-19 mae cryn oedi wedi bod ar y 
gwaith. Heb yr arian yma, ni fydd modd agor yr amgueddfa a bydd costau 
ynghlwm a chau a chynnal yr adeilad am gyfnod amhenodol wrth i’r opsiwn a 
ffafrir gael ei ddatblygu.

27,000
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PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL

Un tro 10 Gwywiad yr Onnen (Ash Dieback) Parhau gyda ymateb y Cyngor i drin coed sy'n dioddef o'r clwy. Dylid nodi fod 
profiadau awdurdodau eraill yn awgrymu cyfnod o leiaf 5 mlynedd i gael 
rheolaeth ar y sefyllfa. Gyda chostau staffio blynyddol o £181,550 (penodi 4 
aelod o staff) a chostau torri coed blynyddol.

150,000 

Un tro 11 Ymateb y Cyngor i ddifrod i asedau 
Pontydd a Waliau Cynnal wedi llifogydd 

Cais am £490k dros gyfnod o 5 mlynedd, yn unol â'r proffil isod:
2021/22 £90k
2022/23 £100k
2023/24 £100k
2024/25 £100k
2025/26 £100k
er mwyn ymateb i ddifrod i pontydd a waliau cynnal yn dilyn llifogydd. 
Amcangyfrif yn y flwyddyn gyntaf y byddai angen £90k i adolygu'r holl 
strwythurau fel rhan o'r asesiadau lefel 1. Gydag amcangyfrif cost adolygiad 
lefel 2 o £5k y strwythur yn ddibynnol ar pa mor gymhleth yw'r gwaith adeiladu.

90,000 

CYFANSWM BIDIAU REFENIW UN TRO 1,348,500


