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Penderfyniad a geisir
a) Er mwyn osgoi creu ôl groniad cynnal a chadw pellach yn ein hadeiladau, ein
bod yn trosglwyddo’r gyllideb o £1.1m a roddwyd o’r neilltu ar gyfer ariannu
benthyciadau yn y cynllun asedau blaenorol i atgyfnerthu’r gyllideb refeniw
cynnal a chadw adeiladau;
b) Bod y Cabinet yn derbyn yr argymhellion a wneir yng nghymalau 28; 30; 32 ;
35; 40; 43 a 44 isod; ac
c) Yn argymell i’r Cyngor ei fod yn mabwysiadu’r Cynllun Asedau sydd
ynghlwm i’r adroddiad hwn sy’n ymgorffori’r holl ganlyniadau a nodir yn (b)
uchod.
Cefndir
1. Mae’r Cynllun Asedau presennol wedi dod i ddiwedd ei oes ac mae angen
datblygu un newydd ar gyfer y cyfnod 2019/20 - 2029.
2. Fel man cychwyn ar gyfer y fath gynllun, gofynnwyd i adrannau nodi beth oedd
eu hanghenion tebygol dros y 10 mlynedd nesaf. Yn unol â darpariaethau’r
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae nifer o’r cynlluniau
yn ymwneud a gwaith ataliol ac yn edrych i’r hirdymor gan geisio sicrhau
gwasanaethau cynaliadwy i’r dyfodol.
3. Ar ôl derbyn y gofynion hynny fe ofynnwyd i aelodau flaenoriaethu’r cynlluniau
a roddwyd ymlaen gan adrannau. Bu i 38 aelod gwblhau’r dasg ac fe ddangosir y
drefn y rhoddwyd y cynlluniau ynddynt yn atodiad 1.
4. Wrth i aelodau ystyried y flaenoriaeth gymharol i’w roi i’r gwahanol gynigion,
rhoddwyd manylion iddynt o’r hyn yr oedd pob cynllun yn ei olygu gan ofyn

iddynt flaenoriaethu yn ôl y budd cymharol yr oeddent yn ei ystyried y byddai’r
cynllun yn ei gynnig i drigolion Gwynedd.
5. Yn amlwg, ‘roedd hyn yng nghyd-destun yr amcanion llesiant sy’n cael eu
cynnwys yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor.
Y rhestr cynlluniau
6. Mae yna dri sector lle na roddwyd dewis i’r aelodau oherwydd nad oedd yna
ddewis iddynt beidio â’u cyflawni sef  Cynnal a chadw adeiladau
 Adnewyddu Fflyd
 Adnewyddu Technoleg Gwybodaeth
Cynnal a Chadw Adeiladau
7. Ar ddechrau’r cynllun diwethaf ‘roeddem yn gwybod nad oeddem yn gwario
digon ar gynnal a chadw adeiladau. ‘Roedd hyn yn golygu fod yna ôl groniad
cynnal a chadw wedi datblygu dros y blynyddoedd oherwydd hynny.
8. Ar ddechrau’r cynllun diwethaf amcangyfrifwyd fod yr ôl groniad ei hun yn £27m
a gwnaed asesiad ar sail y wybodaeth gyfyngedig oedd ar gael i ni bryd hynny
bod angen gwario £1.5m y flwyddyn yn ychwanegol i osgoi i’r bwlch waethygu.
[Amcangyfrif oedd hwn yn seiliedig ar asesiad mathemategol gan nad oedd y
wybodaeth angenrheidiol gennym i ddod i gasgliad ar sail gwybodaeth gadarn].
9. Yn y cynllun diwethaf felly fe ychwanegwyd swm cyfalaf blynyddol o £1.5m at y
gyllideb cynnal a chadw er mwyn ceisio osgoi i’r broblem waethygu ac fe roddwyd
swm o £20m arall i mewn i’r cynllun er mwyn ymosod ar yr ôl groniad.
10. Erbyn hyn felly byddem yn disgwyl i’r ôl groniad fod wedi disgyn i £7m ond
dengys astudiaeth ddiweddar ei fod yn £14m o hyd. Yn amlwg ‘roedd hynny
oherwydd nad oedd y £1.5m ychwanegol y flwyddyn yn ddigonol i osgoi iddo
waethygu.
11. Dengys y wybodaeth ddiweddaraf yma fod angen gwario tua £2m yn fwy ar y
gyllideb cynnal a chadw na’r gyllideb sylfaenol os am osgoi i’r ôl groniad
gynyddu.
12. Adroddwyd ar hyn eisoes i’r Cabinet wrth adrodd ar y Cynllun presennol ym
Mawrth 2017 a bryd hynny fe gymerwyd y cyfle gan y Cabinet i gynyddu’r swm
oedd ar gael ar gyfer cynnal a chadw o £800,000 fyddai’n golygu bod angen
darparu £1.2m pellach y flwyddyn i osgoi ôl groniad.

13. Fodd bynnag, y gwir ateb i hyn yw sicrhau fod y gyllideb refeniw yn ddigonol i
gyfarch yr angen yn hytrach na cheisio defnyddio’r gyllideb gyfalaf i’w
atgyfnerthu gan mai gwariant refeniw yw cynnal a chadw mewn gwirionedd ac
nid gwariant cyfalaf. [O ddefnyddio’r gyllideb gyfalaf, er nad ydym wedi bod yn
gwneud hynny hyd yma, pe byddai angen i ni fenthyca i wneud hynny byddem
yn talu costau llog ar fenthyciadau o’r fath sydd ddim yn gwneud synnwyr o
gwbl].
14. Fel mae’n digwydd bod, mae yna £1.1m o gyllideb refeniw blynyddol a roddwyd
o’r neilltu er mwyn ariannu benthyciadau cyfalaf yn yr hen gynllun sydd heb ei
ymrwymo ac argymhellaf felly fod hwn yn cael ei neilltuo ar gyfer cynnal a chadw
fel bod y gyllideb honno yn ddigonol (neu’n ddigon agos) i osgoi creu unrhyw ôl
groniad pellach.
15. Drwy wneud hyn byddwn yn cael gwared ag un broblem fyddai fel arall angen ei
ddatrys drwy’r Cynllun Asedau.
16. Wedi dweud hynny, dim ond drwy’r Cynllun Asedau mae modd gwneud unrhyw
beth am yr ôl groniad £14m sy’n parhau i fodoli (gyda rhai elfennau o’r ôl groniad
yma yn gallu golygu cau adeilad yn y pen draw oni bai ein bod yn ei gyfarch).
Cerbydau’r Fflyd a Thechnoleg Gwybodaeth
17. Dengys y gofynion trawsadrannol fod angen darparu cyfanswm o £9.2m dros y 10
mlynedd nesaf i adnewyddu ein cerbydau a’r cyfarpar technoleg gwybodaeth a
ddefnyddir gennym ac mae’n rhaid i hwn fod yn alwad cyntaf ar y Cynllun
Asedau neu fe fydd gwasanaethau yn dod i ben.
Adnoddau Tebygol
18. Cyd-destun allweddol i hyn oll wrth gwrs yw’r adnodd sy’n debygol o fod ar gael
a chyn symud i ystyried y rhestr ei hun fe sonnir ychydig am hynny yn gyntaf.
19. Dengys lefel ein setliad cyfalaf presennol ein bod yn derbyn £6.6m o adnodd
cyfalaf bob blwyddyn. Dros gyfnod o 10 mlynedd felly rhagwelir y bydd gennym
£66m.
20. Ar ben hynny, mewn datganiad cyllidebol diweddar mae Prif Weinidog Cymru
wedi datgan y bydd yn darparu £100m ychwanegol i awdurdodau lleol i wario ar
gyfalaf dros gyfnod o 3 blynedd. Mae’r ddwy elfen gyntaf eisoes yn cael eu talu i
ni yn 2018/19 a 2019/20 ac amcangyfrifir mai tua £4.5m fydd ein siâr ni o’r adnodd
yma. Mae yna hefyd £1.4m o gronfa yr hen Gynllun Asedau ar gael o hyd yn
gwneud cyfanswm adnoddau ar gael dros y cyfnod 10 mlynedd o £72m.

21. Mae’n bosibl dros y 10 mlynedd nesaf y byddwn yn gweld mwy o adnoddau yn
dod i’n rhan drwy grantiau penodol at ddibenion penodol a dylem fod yn fyw i
hyn oll er mwyn ceisio uchafu’r adnoddau sydd ar gael ar gyfer ein hanghenion
craidd.
22. Gan gymryd fod yna faterion sy’n debygol o godi o flwyddyn i flwyddyn lle bydd
angen gwariant cyfalaf mae’n arferiad i gadw swm yn ôl er mwyn cwrdd â’r
achlysuron hynny.
23. Goblygiadau hynny yw bod y swm hwnnw ar gael os cyfyd anghenion sydd heb
eu cyfarch yn y Cynllun, ond hefyd, os nad oes galwadau eraill yn codi, gellir ei
ryddhau wedyn bob blwyddyn wrth fynd ymlaen i gyflawni’r cynllun nesaf ar y
rhestr.
24. Yn y cynllun diwethaf bu i ni gadw £0.5m y flwyddyn yn ôl at y diben hwn ac
awgrymir ein bod yn gwneud hynny eto.
25. Golyga hynny fod angen cadw £5m yn ôl (10 mlynedd x £0.5m).
26. Gyda’r £9.2m sydd angen ei glustnodi ar gyfer adnewyddu fflyd a thechnoleg
gwybodaeth, golyga hyn oll mai £57.8m sydd ar gael ar hyn o bryd i’w wario ar
gynlluniau (gan dderbyn efallai y daw adnodd ychwanegol i’r amlwg yn y
dyfodol).
Blaenoriaethu’r rhestr cynlluniau
27. O ystyried mai ein hasesiad presennol yw mai dim ond £57.8m fydd gennym i
ariannu’r Cynllun Asedau dros y 10 mlynedd nesaf, o gadw’n hollol at y drefn y
rhoddodd yr aelodau i’r cynlluniau yn yr ymarferiad ymgynghori, byddai hynny
yn golygu y byddai cynlluniau uwchben rhif 32 yn debygol o gael eu cyflawni a
rhai o dan hynny yn annhebygol o weld golau dydd oni bai fod mwy o adnoddau
yn dod i law.
28. Y peth cyntaf y mae angen i’r Cabinet ei ystyried yw bod yna nifer o gynlluniau
sy’n cynrychioli risgiau coch Iechyd a Diogelwch sydd yn y categori o beidio bod
yn debygol o weld golau dydd sef 



Cynllun Rhif 40 – Canolfan Hamdden /Tenis Arfon
Cynllun Rhif 45 - Parc Padarn ; a
Cynllun Rhif 52 - Canolfan Hamdden Plas Silyn

Yn wyneb y risg sylweddol i fywyd ac i’r Cyngor, ni allwn beidio a chyfarch rhain
ac argymhellaf eu bod yn cael eu dyrchafu i’r rhestr y bwriedir eu cyflawni.

29. Mae yna gynlluniau eraill sydd wedi eu hadnabod yn gategori risg oren unai
oherwydd fod y goblygiadau o beidio a’u cyflawni yn eithriadol o ddifrifol yn
nhermau cynaliadwyedd i’r dyfodol; materion cydraddoldeb neu ei fod yn golygu
na fyddai modd i’r Cyngor wireddu ei amcanion llesiant yn y Cynllun
Corfforaethol. Yn cynlluniau yma yw –











Cynllun 33 – Hwb Iechyd a Gofal Penygroes
Cynllun 35 – Cei Aberdyfi
Cynllun 39 – Adnewyddu rhan o adeiladwaith Pont Ffordd Cadfan, Tywyn
Cynllun 44 – Adnewyddu Pont Llanystumdwy
Cynllun 46 – Canolfan Maesgeirchen
Cynllun 47 - Adnewyddu Pont y Mwnwgl. Y Bala
Cynllun 48 - Pont Penllyn ger Brynrefail
Cynllun 49 - Adnewyddu sustemau puro dŵr manddaliadau
Cynllun 50 – Adnewyddu caeau chwarae pob tywydd
Cynllun 54 – Cynnal a chadw lonydd glas

30. Gan gymryd nad yw’r Cyngor yn dymuno gweld ni’n cau lonydd neu
gyfleusterau i drigolion ac yn dymuno gweld ni’n gallu cwrdd â’r gofynion
buddsoddi i gyfarch anghenion ein poblogaeth fwyaf bregus, argymhellaf ein bod
yn ceisio dod a’r cynlluniau yma i gyd i mewn i’r rhaglen hefyd.
31. Gyda’i gilydd felly byddai’r £57.8m sydd gennym £7.15m yn brin o’r hyn sydd ei
angen i gyflawni hynny.
32. Gan ystyried ein bod ar hyn o bryd yn datblygu Strategaeth Tai ac y bydd hwnnw
yn gwario symiau sylweddol yn y maes tai dros y 10 mlynedd nesaf, mae yna
gwestiwn yn codi a ddylid gadael i rai o’r cynlluniau tai sydd uwchben cynllun
rhif 32 gael eu hariannu o’r adnodd fydd ar gael ar gyfer y strategaeth honno.
Wedi dweud hynny, ni fyddai’n briodol i ni drosglwyddo’r holl alwadau tai i’r
Gronfa honno ac felly argymhellaf fod cynlluniau rhif 28 a 32 (Darparu Grantiau
er mwyn cyllido Cynllun Tai Gwag y Cyngor ac Ariannu Pedwerydd Cynllun Tai
Gofal Estynedig) yn cael eu trosglwyddo i’w hystyried o’r arian fydd ar gael ar
gyfer y Strategaeth Tai.
33. Byddai hyn yn dal i adael Cynlluniau rhif 4 (Grantiau Tai) Cynllun Rif 19 (Hostel
i’r Digartref) a chynllun rhif 30 (Ariannu trydydd cynllun tai gofal estynedig) yn
cael ei ariannu o’r Cynllun Asedau.
34. Byddai hyn yn darganfod £5.5m o’r £7.15m yr ydym yn brin ohono.
35. Ers i adrannau gyflwyno eu hachosion am wariant cyfalaf mae Llywodraeth
Cymru wedi nodi eu bod am ddarparu £1.3m y flwyddyn i ni am y tair blynedd

yn dechrau eleni ar gyfer gwella cyflwr ffyrdd ac felly, gan ystyried fod yr Adan
wedi nodi eu bod angen £1m y flwyddyn yn ychwanegol i wella cyflwr ein ffyrdd
o’r flwyddyn nesaf ymlaen mae modd cymryd fod y tair blynedd gyntaf am ddod
felly gan Lywodraeth Cymru gan gynllunio i ariannu cynnydd o’r pedwerydd
blwyddyn ymlaen os na fyddwn yn derbyn adnoddau pellach. Byddai hyn yn
lleihau’r gofyn o £3.0m pellach ac argymhellaf ein bod yn gwneud hynny felly.
36. Byddai hynny yn gadael £1.35m heb ei ddyrannu.
37. Fodd bynnag mae yna ddau gynllun sydd wedi eu nodi yn risg oren fyddai’n
parhau i fod o dan y lein, ac felly sydd angen sylw.
38. Byddai Cynllun 33 Cael gwared ag ôl groniad cynnal a chadw yn golygu y
byddai’r ôl groniad hwnnw yn parhau a’r perygl yw y byddai’n golygu y byddai
angen cau adeilad maes o law.
39. Gan mai hwn yw’r cynllun nesaf fyddai’n derbyn adnodd pe byddem yn
darganfod mwy o adnoddau cyfalaf yna fe ddylem weld rhywfaint o adnodd yn
dod i wneud y gwaith yma dros y cyfnod. Yn y cyfamser, gan ein bod wedi sicrhau
fod yna gyllideb cynnal a chadw i sicrhau nad yw yn gwaethygu, os oes unrhyw
elfen o’r ôl groniad yn golygu y byddai’n rhaid cau adeilad yna gellir gwyro
rhywfaint o’r gyllideb cynnal a chadw arferol er mwyn gwneud y gwaith hwnnw
ar sail achos wrth achos.
40. Gan fod y Cynllun diwethaf wedi adnabod yr asedau hynny oedd ar gael i’w
gwerthu, ac wedi gwneud hynny er mwyn ariannu’r cynllun hwnnw, nid yw’r
asesiad o adnodd fydd ar gael yn cymryd unrhyw dderbyniadau cyfalaf i
ystyriaeth. Argymhellaf felly ein bod hefyd yn ymdrin â’r ôl-groniad cynnal a
chadw drwy nodi y bydd unrhyw dderbyniad cyfalaf a ddaw i’n rhan yn mynd
tuag at glirio’r ôl groniad hwnnw ac ein bod hefyd yn dyrannu £600,000 o’r £1.35m
a nodir uchod er mwyn cychwyn ar y gwaith.
41. Yr ail gynllun yw Cynllun 41 Cwblhau adolygiad o drefniadaeth addysg ym
Mangor.
42. Mae yna ddau ateb posibl yma. Yn gyntaf oll mae yna bosibilrwydd na fydd y
Cynllun Ôl-16 sydd yn ymddangos yn rhif 29 yn y rhestr angen yr holl
fuddsoddiad a glustnodwyd ar ei gyfer ac os felly, galwad cyntaf ar gyfer unrhyw
ryddhad adnodd fydd y cynllun yma.
43. Fel arall, yr unig ateb wedyn yw y bydd yn rhaid i’r Adran ddarganfod yr arbedion
refeniw i dalu am y benthyciad ychwanegol y byddai’n rhaid ei gymryd i ariannu’r

cynllun. O gofio nad ydym wedi gofyn i ysgolion gyfrannu at arbedion yn 2019/20
nid yw hynny yn afresymol ac argymhellaf ein bod yn dilyn y trywydd yma.
44. Mae yna hefyd un cynllun arall sy’n haeddu sylw sef cynllun rhif 42 Astudiaethau
Dichonoldeb yr Adran Amgylchedd. Mae’r gyllideb yma yn cael ei defnyddio i
lunio cynlluniau sydd wedyn yn gymwys i dderbyn grantiau i’w hariannu gan fod
gennym gynlluniau yn barod ar y silff i fanteisio ar grantiau pan fyddant ar gael.
Byddai methu a darparu unrhyw gyllid ar gyfer y maes yma yn gallu bod yn
wrthgynhyrchiol i ni gan y byddem wedyn mewn lle lawer llai cymwys i fanteisio
ar grantiau o'r fath. Argymhellaf felly ein bod yn darparu £750,000 sydd dros ben
ar gyfer y maes yma dros oes y cynllun.
45. Yn y cynllun asedau diwethaf fe gymerwyd yr amcangyfrif o’r adnoddau oedd
gennym ac fe gyfyngwyd y rhestr cynlluniau i’r adnoddau oedd ar gael.
46. Yn y cynllun newydd y bwriad yw cadw’r holl restr gan nodi lle bydd y lefel
adnoddau a ragwelir yn debygol o fynd a ni (yn unol â’r hyn a nodir uchod) gan
gadw gweddill y cynlluniau fel rhestr wrth gefn os cyfyd mwy o adnoddau dros
gyfnod y cynllun.
47. Argymhellir felly bod y Cabinet yn derbyn yr argymhellion a wneir yng
nghymalau 28; 30; 32 ; 35; 40; 43 a 44 uchod ac yn argymell i’r Cyngor ei fod yn
mabwysiadu’r Cynllun Asedau sydd ynghlwm i’r adroddiad hwn sy’n
ymgorffori’r holl argymhellion hynny.
Deddf Cydraddoldeb 2010 - Effaith ar rai gyda nodweddion gwarchodedig
48. Nid yw’r adroddiad yma yn argymell unrhyw weithred sy’n mynd i amharu ar y
gwasanaeth a ddarperir i unrhyw un sydd â nodweddion gwarchodedig,. Yn wir,
bwriad y Cynllun Asedau yw sicrhau ein bod yn cyfeirio unrhyw adnoddau
cyfalaf sydd ar gael i’r mannau hynny sydd am gael ardrawiad positif ar ein holl
drigolion gan gynnwys y rhai hynny sydd â nodweddion gwarchodedig.
49. Mae rhai cynlluniau, yn enwedig yn y maes gofal cymdeithasol, yn anelu i wella
ansawdd y gwasanaeth i rai gyda nodweddion gwarchodedig, ac mae’r cynlluniau
hynny yn amlwg o’r rhestr. Lle ‘roedd yna fudd anuniongyrchol ar rai gyda
nodweddion gwarchodedig, roedd y manylion am y cynlluniau a roddwyd i
aelodau yn amlygu hynny.
50. Mae nifer o’r cynlluniau y byddwn yn blaenoriaethu ar y cychwyn yn disgyn i’r
categori lle byddant yn gwella’r adnoddau sydd ar gael i rai gyda nodweddion
gwarchodedig.

51. Y gobaith yw y byddwn hefyd yn gallu cyflawni gweddill y cynlluniau os cyfyd
adnoddau ar eu cyfer yn y cyfnod 10 mlynedd ond os cyfyd asesiad cydraddoldeb
manylach fod yna ardrawiad nad oedd yn amlwg ar adeg ystyried y cynllun yma,
bydd angen ail ymweld â’r drefn flaenoriaeth a osodir yn y cynllun hwn.
Sylwadau’r Swyddogion Statudol

Swyddog Monitro
Mae cyfrifoldeb sefydlu Cynllun Asedau i’w argymell i’r Cyngor gan y Cabinet. Mae
hynny yn golygu fod y Cabinet yn cloriannu a dod i safbwynt ar ystod o faterion gan
gynnwys gofynion statudol a chyfreithiol, blaenoriaethau a chyfarch anghenion o fewn yr
adnoddau a ragwelir. Darperir y wybodaeth ar gyfer dod i’r casgliad yma yn yr adroddiad
a’r Cynllun Asedau Drafft.

Pennaeth Cyllid

Cadarnhaf fod cyfrifwyr o’r Adran Gyllid wedi cydweithio gyda’r awdur i baratoi
agweddau ariannol o’r cynllun yma ac rwy’n cefnogi’r penderfyniad a geisir.

Atodiad 1
Rhestr Blaenoriaethau’r aelodau
Ystyr y lliwiau = asesiad risg gan y Prif Weithredwr o’i farn ef o’r risg gymharol i bobl
Gwynedd o beidio cwrdd â’r gofyn
Risg Sylweddol
Risg Uchel

Rhif

Risg Cymhedrol
Risg Isaf

Cost dros y
10 mlynedd
£718,000

Adran
Priffyrdd &
Bwrdeistrefol

Teitl
Caergylchu

Disgrifiad
Gwaith datblygu ac adnewyddu safle Caergylchu
er mwyn cydymffurfio a safonau am y 10
mlynedd nesaf

Amgylchedd

Gwaredu asbestos

Rhaglen i reoli cyflwr a gwaredu asbestos sydd
yn cyrraedd cyflwr peryglus yn ein heiddo

£1,708,000

Priffyrdd &
3 Bwrdeistrefol
Oedolion,
Iechyd &
4 Llesiant

Adnewyddu Pibelli
Dwr Stadau Tai

Rhaglen adnewyddi pibellau dwr gyda CCG (wedi
cychwyn 2016)

£2,400,000

Grantiau Tai

Darparu'r £1.3M y flwyddyn ar gyfer cyfarch
gofynion statudol grantiau tai

Oedolion,
Iechyd &
Llesiant

Canolfan Dolfeurig

Adeilad newydd ar gyfer gwella darpariaeth
gofal dydd i oedolion gydag anableddau dysgu i
ddisodli adeilad anaddas sydd yn aneffeithlon ei
gynnal yn y dyfodol

Priffyrdd &
6 Bwrdeistrefol
Oedolion,
Iechyd &
7 Llesiant

Atal Dirywiad Ffyrdd

Gwneud mwy o waith cynnal ffyrdd i atal
dirywiad cyflwr ffyrdd Dosbarth 1,2, a 3

Cartref Preswyl
Tanymarian

Addasu rhan o'r Cartref er mwyn gallu cynnig
gofal ysbaid arbenigol yn bennaf i oedolion
gydag anableddau corfforol dwys.

£200,000

Priffyrdd &
8 Bwrdeistrefol
Addysg

Tir claddu

Sicrhau tir claddu digonol ar gyfer y 10 mlynedd
nesa

£682,000

Ysgol Treferthyr

Ysgol newydd i ddisodli adeilad mewn cyflwr
difrifol na ellir ei gynnal yn y dyfodol.

1
2

5

9
Ymgynghoriaeth Promenâd y
Gogledd, Bermo Atal Llifogydd
10
Oedolion,
Iechyd &
11 Llesiant

Cartref Preswyl Plas
Pengwaith

£13,000,000

£1,200,000

£10,000,000

£1,750,000

Gwaith atgyweirio wal sydd wedi dirywio sy'n
amddiffyn rhag llifogydd o'r mor a hefyd
uwchraddio system traenio bresennol i leihau
risg llifogydd i 200 eiddo.

£347,500

Addasu’r Cartref Preswyl i sicrhau fod posib
ymateb i anghenion mwy dwys a chefnogi
cyfnod diwedd oes / anghenion iechyd.

£400,000

Ymgynghoriaeth Hirael, Bangor - Atal
Llifogydd

Gwaith atgyweirio wal syn amddiffyn rhag
llifogydd o'r mor a hefyd uwchraddio system
traenio bresennol i leihau risg llifogydd i 120
eiddo.

£312,000

Ymgynghoriaeth Pwllheli - Atal
Llifogydd

Gwaith amddiffynnol ar draeth Crugan i leihau
risg yn y tymor byr i 200 o dai yn Bwllheli tra'n
cynllunio at ddatrysiad mwy cynhwysfawr.

£500,000

Priffyrdd &
Bwrdeistrefol

Adnewyddu rhannau
o adeiladwaith Pont
Capel Horeb, Arthog

Pont Newydd gan nad yw'n hyfyw i barhau i
gynnal y bont bresennol.

£632,700

Priffyrdd &
15 Bwrdeistrefol
Oedolion,
Iechyd &
16 Llesiant

Adnewyddu ffensys
diogelwch ffyrdd

Adnewyddu ffensys is-safonol

Cartref Preswyl Plas
Hafan

Ymhellach i’r datblygiad sy’n cymryd lle ar hyn o
bryd, datblygu uned Dementia arbenigol i gynnig
gwasanaeth dydd, preswyl ac ysbaid.

£300,000

Oedolion,
Iechyd &
Llesiant

Cartref Preswyl Plas
Hedd

Ymhellach i’r Uned Dementia sy’n cael ei
ddatblygu ar hyn o bryd, byddai’r cynllun hwn yn
golygu datblygu Uned Dementia arbenigol ar
gyfer pobl ifanc sydd â Dementia.

£125,000

Priffyrdd &
Bwrdeistrefol

Adnewyddu rhannau
o adeiladwaith Pont
Dysynni, Tywyn

Ail osod parapet a pheintio Pont Dysynni, Tywyn

£401,000

Oedolion,
Iechyd &
19 Llesiant
Oedolion,
Iechyd &
20 Llesiant

Hosteli Digartrefedd

Darparu hosteli newydd ar gyfer y digartref.

£500,000

Cartref Preswyl Cefn
Rodyn

Addasu’r Cartref Preswyl i sicrhau fod posib
ymateb i anghenion mwy dwys a chefnogi
cyfnod diwedd oes / anghenion iechyd.

£400,000

Oedolion,
Iechyd &
21 Llesiant
Priffyrdd &
22 Bwrdeistrefol

Cartref Preswyl Bryn
Blodau

Newid balans y defnydd o fewn y cartref i gynnig
amrediad ehangach o wasanaethau ar y cyd
gyda datblygiad newydd yr ysbyty.

£300,000

Llifogydd ar y
Briffordd

Rhaglen o gynlluniau bychain i osgoi difrod i dai
pan fydd gorlifiant dwr wyneb o'r briffordd.

Priffyrdd &
23 Bwrdeistrefol
Oedolion,
Iechyd &
24 Llesiant

Adnewyddu
goleuadau traffig

Adnewyddu colofnau a goleuadau traffig ar
ddiwedd eu hoes

£650,000

Cartref Preswyl
Hafod Mawddach

Datblygu uned dementia arbenigol, i gynnig
gwasanaeth dydd, preswyl ac ysbaid.

£400,000

12

13

14

17

18

£1,000,000

£1,000,000

Addysg

Uwchraddio cyflwr
ac addasrwydd
ysgolion

25
Ymgynghoriaeth Ffordd y Traeth, Y
Felinheli - Atal
Llifogydd
26
Priffyrdd &
Coed Ffridd Arw
27 Bwrdeistrefol
Oedolion,
Iechyd &
28 Llesiant
Addysg

Uwchraddio cyflwr ac addasrwydd oddeutu 30 o
ysgolion na fyddant yn debygol o fod yn
gymwys ar ben eu hunain ar gyfer cynllun i’w
gwneud yn addas ar gyfer yr unfed ganrif ar
hugain.
Gwaith i godi wal i atal llifogydd o'r mor a lleihau
risg llifogydd i 33 o dai.

£3,570,000

£138,800

Gwaith datblygu er mwyn cydymffurfio i gael
trwydded lawn i'r safle trosglwyddo

£210,000

Grantiau Tai ar gyfer
y Cynllun Tai gwag

Darparu Grantiau er mwyn cyllido Cynllun Tai
Gwag y Cyngor

£3,000,000

Darpariaeth ar gyfer
addysg ôl 16

Cynllun posibl er mwyn sicrhau darpariaeth
addysg ôl 16 addas yn Arfon.

£6,300,000

Tai Gofal Estynedig

Ariannu trydydd cynllun Tai Gofal Estynedig yn
ychwanegol i'r ddau fydd yn cael eu hariannu
drwy Grant Tai Cymdeithasol.

£2,500,000

29
Oedolion,
Iechyd &
Llesiant

30
Ymgynghoriaeth Gerddi Traphont,
Bermo - Atal
Llifogydd
31
Oedolion,
Iechyd &
32 Llesiant

Tai Gofal Estynedig

Gwaith atgyweirio wal syn amddiffyn rhag
llifogydd o'r mor a hefyd uwchraddio system
traenio bresennol i leihau risg llifogydd i 50
eiddo.
Ariannu pedwerydd cynllun Tai Gofal Estynedig
yn ychwanegol i'r ddau fydd yn cael eu hariannu
drwy Grant Tai Cymdeithasol.

£312,000

£2,500,000

#

Oedolion,
Iechyd &
Llesiant

Hwb Iechyd a Gofal
Penygroes

Amgylchedd

Cynnal a Chadw
Adeiladau - cael
gwared a'r ôlgroniad cynnal a
chadw

33

Cynllun i ddarparu 'Hwb' gofal iechyd i gynnwys
meddygfa leol, deintyddfa, clinigau Iechyd,
Canolfan Cefnogi Plant a Theuluoedd a siop,
ymestyn a gwella Plas Gwilym, Smarthouse
(offer OT/Teleofal), Cyfleusterau gofal wrth
deithio, Tai/Unedau byw ar gyfer pobl hyn ac
unigolion gyda gofynion penodol ac o bosib pobl
ifanc.
Delio gyda'r diffygion sydd wedi eu hadnabod
mewn arolygon o gyflwr ein adeiladau
gweithredol e.e. Ail weirio, ail doi, bwyleri
newydd, ffenestri newydd, ceginau a thoiledau
newydd ayb

£3,500,000

£14,000,000

34
Ymgynghoriaeth Cei Aberdyfi

Ail adeiladu cei sydd bellach mewn cyflwr bregus
ac yn annigonol i warchod rhag y llanw.

Oedolion,
Iechyd &
Llesiant

Grantiau Tai ar gyfer
gwella cyflwr a
diogelwch tai is
safonol

Darparu Grantiau er mwyn gwella cyflwr a
diogelwch tai is safonol

Meysydd Chwarae

Adnewyddu offer chwarae a mesurau diogelwch
mewn meysydd chwarae

£516,000

Gosod offer talu am
ddefnyddio doiledau
cyhoeddus

Gosod offer codi ffi ar doiledau sydd i'w
trosglwyddo i'r gymuned

£165,000

Priffyrdd &
Bwrdeistrefol

Adnewyddu rhannau
o adeiladwaith Pont
Cadfan Road, Tywyn

Gwaith adnewyddu er mwyn gallu parhau i
ddefnyddio'r bont - adnewyddu'r system
gwarchodaeth paent.

£101,500

Economi a
Chymuned

Canolfan Hamdden
Arfon / Tenis

Ehangu'r maes parcio i gwsmeriaid a staff
oherwydd risgiau iechyd a diogelwch yn deillio o
fethu gwahanu cerddwyr a cherbydau (angen o
leiaf 50 mannau parcio ychwanegol)

£150,000

Addysg

Cwblhau adolygiad o
drefniadaeth addysg
ym Mangor.

Buddsoddiad yn adeiladau ysgolion uwchradd
Bangor er mwyn darparu adnoddau addysg o'r
safon disgwyliedig ar gyfer yr unfed ganrif ar
hugain i'n plant a'n pobl ifanc, fyddai'n
ddilyniant i'r buddsoddiad a welwyd yn ysgolion
cynradd y ddinas.

£6,340,000

Amgylchedd

Astudiaethau
Dichonoldeb y
Gwasanaeth
Trafnidiaeth

Cynnal astudiaethau dichonoldeb a cwblhau
gwaith rhagbaratoi i'n galluogi i ymgeisio am
arian grant sylweddol tuag at gynlluniau
hanfodol i ddelio gyda materion diogelwch
priffyrdd neu waith atgyweirio sylweddol.

£1,000,000

35

36
Priffyrdd &
37 Bwrdeistrefol
Priffyrdd &
Bwrdeistrefol
38

39

40

41

42

£437,500
£4,000,000

Ymgynghoriaeth Tremadog - Atal
Llifogydd
43
Priffyrdd &
Adnewyddu rhannau
Bwrdeistrefol
o adeiladwaith Pont
Llanystumdwy
44

Gwaith i uwchraddio system traenio diffygiol
presennol i leihau risg llifogydd i 20 o dai.
Gwaith adnewyddu er mwyn gallu parhau i
ddefnyddio'r bont - gwaith i gryfhau bwa

£154,800

Economi a
45 Chymuned
Plant

Parc Padarn

Buddsoddi mewn llwybrau a henebion er mwyn
delio gyda risgiau iechyd a diogelwch

£175,000

Canolfan
Maesgeirchen / Ty
Cegin

Datblygu darpariaeth i gefnogi teuluoedd yn
ardal Maesgeirchen Bangor

£500,000

Priffyrdd &
Bwrdeistrefol

Adnewyddu rhannau
o adeiladwaith Pont
Mwnwgl y Llyn, Y
Bala

Gwaith adnewyddu er mwyn gallu parhau i
ddefnyddio'r bont - 'bearings' newydd ac
atgyweirio strwythurwaith concrid i Bont
Mwnwgl y Llyn, Bala

£380,500

Priffyrdd &
Bwrdeistrefol

Adnewyddu rhannau
o adeiladwaith Pont
Penllyn, ger
Brynrefail

Gwaith adnewyddu er mwyn gallu parhau i
ddefnyddio'r bont - atgyweirio 'expansion joint'

£108,000

Amgylchedd

Manddaliadau

Adnewyddu systemau puro dwr yfed mewn 12 o
fanddaliadau

£400,000

Economi a
Chymuned
/Addysg

Caeau Chwarae Aml
Bwrpas

Adnewyddu caeau "astroturf" sydd yn dod i
ddiwedd eu hoes mewn ysgolion uwchradd neu
ganolfannau hamdden mewn 10 lleoliad yng
Ngwynedd

46

47

48
49

50

Ymgynghoriaeth Waterloo Port,
Gwaith amddiffyn yr arfordir i warchod 8 tŷ a
Caernarfon llwybr beicio
Amddiffyn yr arfordir
51
Economi a
Canolfan Hamdden
Ail-ddylunio’r maes parcio i gael system un
Chymuned
Plas Silyn
ffordd, creu mannau gollwng a phigo fyny a
chreu
mannau parcio ychwanegol ar y safle
52
Ymgynghoriaeth Penpaled, Criccieth - Gwaith uwchraddio asedau presennol i leihau
Amddiffyn yr arfordir risg llifogydd i 4 o dai.

£75,000

£1,300,000

£55,000

£100,000

£45,000

53
Amgylchedd

Cynnal y rhwydwaith
lonydd glas

Gwaith cynnal ar y lonydd glas er mwyn sicrhau
eu bod yn parhau'n agored ac ar gael i'r cyhoedd
eu defnyddio.

£140,000

Pwll Nofio Bangor

Adnewyddu ac addasiadau mewnol er mwyn
gwneud defnydd gwell o'r gofod

£500,000

Hafan Pwllheli

Adnewyddu'r pontŵns a stanciau.

£700,000

Neuadd Dwyfor

Buddsoddi yn yr adeilad er mwyn gwella'r
cyfleusterau a'r posibilrwydd o ganoli
gwasanaethau Pwllheli

£350,000

54
Economi a
55 Chymuned
Economi a
56 Chymuned
Economi a
Chymuned
57

Economi a
Chymuned

Canolfan Hamdden
Plas Ffrancon,
Ogwen

Gwaith i newid y gofod nol i ofynion hamdden
pe byddai cytundeb Dechrau'n Deg yn dod i ben,
bydd angen

Amgylchedd

Gwella'r rhwydwaith
lonydd glas

Gwella'r lonydd glas presennol.

Economi a
Chymuned

Gwasanaeth
Llyfrgelloedd

Addasiadau mewnol i Lyfrgell Pwllheli er mwyn
darparu gofod i gyflawni amcanion Strategaeth
Llyfrgelloedd Gwynedd – Mwy na Llyfrau

£120,000

Economi a
Chymuned

Canolfan Hamdden
Dwyfor

Ehangu'r maes parcio gan ddefnyddio ardal y
cyrtiau tenis o flaen yr adeilad (angen o leiaf 25
man parcio ychwanegol)

£75,000

Llyfrgell Bangor

Addasu adeilad Llyfrgell Bangor presennol, neu
ail-leoli, er mwyn cynnig gwell ddarpariaeth.

£300,000

58
59

60

61
Economi a
62 Chymuned

£100,000

£60,000

