
 

 

 

CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Adroddiad i: PWYLLGOR GWAITH  

Dyddiad: 21 MEHEFIN 2021 

Pwnc ADRODDIAD ALLDRO CYFALAF 2020/21 

Deilydd(ion) Portffolio: Y CYNGHORYDD R WILLIAMS 

Pennaeth Gwasanaeth / 
Cyfarwyddwr: 

MARC JONES   (EST. 2601) 

Awdur yr Adroddiad: 
Ffôn: 
E-bost: 

JEMMA ROBINSON 
01248 752675 
JemmaRobinson@ynysmon.gov.uk 

Aelodau Lleol:  amherthnasol 

A – Argymhelliad / Argymhellion a rheswm / rhesymau 

 Nodi sefyllfa alldro ddrafft Rhaglen Gyfalaf 2020/21 sy'n destun Archwiliad; a 

 Chymeradwyo cario mlaen £11.898m i 2021/22 ar gyfer y tanwariant ar y rhaglen oherwydd 
llithriant. Bydd y cyllid ar gyfer hyn hefyd yn cael ei gario mlaen i 2021/22 (Atodiad A – 
paragraff 4.3). Y gyllideb gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2021/22 yw £48.053m 

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd y rhesymau am eu 
gwrthod ac/neu am ddewis yr opsiwn hwn?  

Amherthnasol 

C – Pam mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

 Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer blwyddyn 
ariannol 2020/21, sy'n destun Archwiliad; 

 Mae monitro cyllideb yn swyddogaeth benodedig i’r Pwyllgor Gwaith. 

 

CH – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor 
llawn? 

Ydi 
 

D – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 

Ydi 

DD – Gyda phwy yr ymgynghorwyd?    Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dim 

Arweinyddiaeth (UDA) (gorfodol) 

Ystyriwyd yr adroddiad gan yr UDA yn ei gyfarfod ar 
1 Mehefin 2021 ac mae'r sylwadau a wnaed ar yr 
adroddiad drafft wedi’u cynnwys yn yr adroddiad. 

2 Cyllid / Swyddog Adran 151 (gorfodol) Amherthnasol - adroddiad y Swyddog Adran 151 yw 
hwn. 

3 Swyddog Cyfreithiol / Monitro 
(gorfodol)  

Mae sylwadau'r Swyddog Monitro yn rhan o 
sylwadau'r UDA. 

4 Adnoddau Dynol (AD) Amherthnasol 

5 Eiddo Amherthnasol 

6 Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu 
(TGCh) 

Amherthnasol 

7 Caffael  

8 Sgriwtini Amherthnasol 

9 Aelodau Lleol Amherthnasol 



 

 
E –  Asesu’r effaith bosibl (os yw’n berthnasol)  
 

1 Sut mae’r penderfyniad yma’n effeithio 

ar ein anghenion tymor hir fel Ynys 

Mae'r gyllideb gyfalaf yn cyllido buddsoddiadau 
mewn asedau ac isadeiledd y mae eu hangen i 
ganiatáu i'r Cyngor gyflawni'r amcanion hirdymor 
a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol a'i 
Strategaeth Gyfalaf. 

2 A yw hwn yn benderfyniad a ragwelir a 

fydd yn atal costau / dibyniaethau ar yr 

Awdurdod i’r dyfodol. Os felly, sut? 

Bydd rhai o'r buddsoddiadau unigol e.e. gwaith 
atal llifogydd, yn atal costau yn y dyfodol, tra 
bydd eraill e.e. prosiectau ICF, yn lleihau'r 
ddibyniaeth ar y Cyngor i ddarparu 
gwasanaethau drutach. 

3 A ydym wedi bod yn cydweithio â 

sefydliadau eraill i ddod i'r 

penderfyniad hwn, os felly, rhowch 

wybod gyda pwy. 

Cytunwyd ar gyllido’r prosiectau a'u cynllunio 
gyda sefydliadau eraill, yn arbennig Llywodraeth 
Cymru. 

4 A yw dinasyddion Ynys Môn wedi 

chwarae’i rhan yn drafftio’r ffordd hon 

ymlaen, yn cynnwys y rhai yr effeithir 

arnynt gan y penderfyniad? 

Esboniwch sut. 

Mae Cynllun Corfforaethol a Rhaglen Gyfalaf y 
Cyngor 2020/21 wedi bod yn destun proses 
ymgynghori gyda dinasyddion Ynys Môn. 

5 Amlinellwch pa effaith y mae'r 
penderfyniad hwn yn ei chael ar yr 
agenda Cydraddoldeb a'r iaith 
Gymraeg 

Mae rhai o'r prosiectau a gyllidir gan y Rhaglen 
gyfalaf yn effeithio ar yr agenda cydraddoldebau 
e.e. mynediad i'r anabl mewn ysgolion, grantiau 
cyfleusterau i'r anabl. Dim effaith ar agenda'r 
Gymraeg. 

F - Atodiadau: 
Atodiad A - Adroddiad Alldro Cyfalaf – 2020/21 

Atodiad B – Crynodeb o'r Gwariant Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r llithriant i 2021/22 

FF -  

Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):  

 2020/21 Gyllideb Gyfalaf, fel yr argymhellwyd gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2020; 

 2020/21 Chwarter 1 Monitro'r Gyllideb Gyfalaf, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 28 Medi 2020; 

 2020/21 Chwarter 2 Monitro'r Gyllideb Gyfalaf, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 30 Tachwedd 
2020; 

 2020/21 Chwarter 3 Monitro'r Gyllideb Gyfalaf, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 1 Mawrth 2021. 
 



 

ATODIAD A 

 

1. CYFLWYNIAD 
 

1.1 Dyma adroddiad Alldro Cyfalaf ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21, sy'n caniatáu i Aelodau 
nodi cynnydd Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf. Mae'r ffigyrau 
yn yr adroddiad hwn yn destun Archwiliad.  
 

1.2 Ym mis Mawrth 2020, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf (a oedd yn cynnwys llithriant a 
ragwelir) ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai o £17.050m ar gyfer 2020/21, a 
Rhaglen Gyfalaf o £20.255m ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai (CRT). Yn ogystal â hyn, ym mis 
Mehefin 2020, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith i Lithriant Cyfalaf o £12.109m gael ei ddwyn 
ymlaen o 2019/20, gan ddod â'r Rhaglen Gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer gwasanaethau nad ydynt 
yn dai i £22.336m, a £19.032m i'r CRT. Ers y broses o bennu'r gyllideb, ychwanegwyd cynlluniau 
ychwanegol at y rhaglen, y mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi'u cyllido gan grant, sef cyfanswm o 
£17.057m. Daw hyn â chyfanswm y gyllideb Cyfalaf ar gyfer 2020/21 i £58.425m.  

 

2. GWARIANT CYFALAF 2020/21 
 

2.1  Tabl yn rhoi Crynodeb o'r gwariant hyd at 31 Mawrth 2021:- 
 
 

Gwasanaeth

Cyllideb 

Flynyddol 

£'000

Cyfanswm 

Gwariant

£'000

(Tan) / Gor

 Wariant  

£'000

Cyllideb 

Flynyddol 

Wariwyd

%

Cronfa Gyffredinol - Tai 1,928 1,212 (716) 63

Tai - CRT 19,032 12,622 (6,410) 66

Dysgu Gydol Oes 13,132 3,878 (9,254) 30

Economaidd ac Adfywio 4,029 2,714 (1,315) 67

Priffyrdd 7,852 5,382 (2,470) 69

Rheoli Gwastraff 5,509 3,213 (2,296) 58

Eiddo 2,673 2,405 (268) 90

Trawsnewid 1,079 771 (308) 71

Cynllunio 1,324 52 (1,272) 4

Gwasanaethau Oedolion 1,867 880 (987) 47

Cyfanswm 58,425 33,129 (25,296) 57

Cyllidwyd gan:

Grant Cyfalaf 25,215 20,853 (4,362) 83

Derbyniadau Cyfalaf 793 1,516 723 191

Benthyca â Chefnogaeth 7,955 1,242 (6,713) 16

Benthyca Digefnogaeth 6,278 509 (5,769) 8

Cyfraniad Refeniw 16,122 7,245 (8,877) 45

Benthyciad 1,401 1,401 0 100

Cronfeydd wrth Gefn 661 363 (298) 55

Cyfanswm Cyllid 58,425 33,129 (25,296) 57  
 
 
2.2 Y Gyllideb ar gyfer y Gronfa Gyffredinol oedd £39.393m, gyda Gwariant o £20.507m ar 31 

Mawrth 2021. Mae hyn yn cyfateb i 52% o'r gyllideb. Mae'r rhesymau dros y tanwariant yn 
cynnwys:- 

  



 

 
 

Cynllun Tanwariant 

£’m 

Sylw 

Adnewyddu 

adeiladau ysgolion 

1.419 Yn rhan olaf 2020/21, dyfarnwyd £1.183m o gyllid grant 

ychwanegol i'r Awdurdod ar gyfer gwaith cynnal a chadw 

Cyfalaf mewn ysgolion. Defnyddiwyd y cyllid grant i gyllido 

cynlluniau cyfalaf a bennwyd yn lleol yn 2020/21, yn lle 

cyllid o adnoddau'r Awdurdod ei hun. Bydd y cyllid a 

arbedwyd gan yr Awdurdod o'r grant hwn bellach yn cael 

ei ddefnyddio i gyllido gwaith Cyfalaf ysgolion yn 2021/22. 

Grantiau Cyfleusterau 

i'r Anabl 

0.392 Mae'n cael ei arwain gan y galw i raddau helaeth ac yn 

amodol ar feini prawf cymhwyso penodol, yn benodol, mae 

prawf adnoddau yn berthnasol i bob darpar gleient a all 

effeithio'n negyddol ar nifer yr achosion sydd, yn y pen 

draw, yn cael grant. 

Cynlluniau Ysgolion 

yr 21ain Ganrif  

6.800 Yn sgil ymgynghori pellach, gohiriwyd y gwaith o gychwyn 

y cynlluniau a ddewiswyd. Fodd bynnag, disgwylir i'r gwaith 

ddechrau ar y safle yn gynnar yn 2021/22 ar gyfer y cynllun 

Band A Terfynol. 

Contract Gwastraff 2.199 Mae oedi wrth ddarparu rhai cerbydau fflyd wedi golygu y 

bydd hyn yn llithro i 2021/22. Disgwylir i weddill y cerbydau 

gael eu darparu'n derfynol yn gynnar yn 2021/22. 

Porth Twristiaeth 1.016 Roedd oedi yn y trefniadau tendro yn golygu bod yn rhaid 

ail-dendro’r gwaith yn chwarter 4. Mae hwn yn gynllun 

parhaus gyda chyllideb newydd yn cael ei dyrannu yn 

rhaglen gyfalaf 2021/22. 

Cynlluniau Llifogydd 

Amrywiol 

1.893 Mae rhai cynlluniau'n parhau ac yn cynnwys gwahanol 

flynyddoedd ariannol. Mae eraill wedi cael eu gohirio a 

chael estyniad amser i'w cwblhau gyda sêl bendith 

Lywodraeth Cymru i gario'r cyllid ymlaen. 

Adfywio Caergybi 

(Menter Treftadaeth 

Treflun Cam II) 

0.866 Roedd oedi amrywiol drwy gydol y flwyddyn yn golygu nad 

oedd prosiectau'n symud ymlaen ar y cyflymder a 

fwriadwyd yn wreiddiol, a arweiniodd at amrywiant mor 

fawr i'r gyllideb. Dyrennir cyllideb newydd ar gyfer 2021/22. 

Safle Preswyl i 

Sipsiwn a Theithwyr 

0.493 Mae gwaith yn mynd rhagddo i leihau'r costau er mwyn 

cyfateb â'r cyllid sydd ar gael. 

Prosiectau TG 0.292 Roedd oedi oherwydd Covid a hefyd roedd nifer yr eitemau 

yr oedd angen eu hadnewyddu yn is na'r disgwyl. 

Gwaith cyfalaf i 

asedau presennol 

0.255 Oedi oherwydd diffyg ymateb i’r tendr ond mae'r gwaith yn 

digwydd ar y safle ar hyn o bryd ac yn mynd rhagddo. 

Gwelliannau 

Hamdden 

0.243 Gan fod canolfannau hamdden ar gau am y rhan fwyaf o'r 

flwyddyn a'r tîm rheoli wedi symud i gefnogi gwaith Covid, 

ni symudodd prosiectau yn eu blaenau.  Mae prosiectau ar 

y gweill a bwriedir i'r gwaith barhau yn 2021/22. 

Grant cyfalaf gofal 

plant 

0.523 Nid yw safleoedd ysgolion eraill wedi'u cwblhau eto ac mae 

Llywodraeth Cymru wedi caniatáu estyniad i fis Mawrth 

2022 i wario'r grant sy'n weddill. 
 

 Ceir rhestr lawn o wariant y cynlluniau cyfalaf yn erbyn y gyllideb yn Atodiad B i'r adroddiad hwn. 
 



 

2.3  Mae'r Cyfrif Refeniw Tai wedi gwario 66% o gyfanswm ei gyllideb ond mae pandemig Covid 
wedi effeithio ar berfformiad yn ystod y flwyddyn ariannol hon.  Mae'r cynnydd ar brosiectau 
adeiladu wedi'i lesteirio gan gyfnodau clo, yr angen i staff ynysu, llai o’r gweithlu’n bresennol er 
mwyn cadw at ganllawiau Covid ar safleoedd adeiladu a phrinder deunyddiau adeiladu.  Er 
gwaethaf amodau anodd, mae contractwyr yn gyffredinol wedi dangos gwydnwch ac wedi 
addasu'n dda i ffyrdd newydd o weithio, ac wedi ceisio sicrhau cynnydd, ond mae'n anochel y 
bu rhywfaint o effaith negyddol ar berfformiad cyffredinol. 

 

2.4 Fel y gwelir yn Nhabl 2.1 (uchod), mae gwahaniaeth sylweddol yn y cyllid ar gyfer Grantiau 
Cyfalaf, Benthyca â Chefnogaeth, Benthyca digefnogaeth a'r Cyfraniadau Refeniw. Sonnir am 
y prif reswm dros y tanwariant mewn grantiau ym mharagraff 2.2, lle mae prosiectau Grantiau 
Cyfalaf mawr fel y rhaglen Ysgolion yr 21ain  ganrif, Porth Twristiaeth, cynllun lliniaru Llifogydd 
Biwmares, cynllun Lliniaru Llifogydd Llanfair a chynllun Adfywio Caergybi (Menter Treftadaeth 
Treflun Cam II), wedi tanwario'n sylweddol. Mae gan rai o'r cynlluniau hyn ddyraniad newydd yn 
y rhaglen gyfalaf ar gyfer 2021/22, gyda dim ond peth o'r tanwariant yn llithro, ac yn achos eraill 
bydd y tanwariant yn llithro'n gyfan gwbl i 2021/22. Mae manylion y symiau llithriant i'w gweld 
yn Atodiad B. Y prif reswm dros yr amrywiant yn y Benthyca digefnogaeth yw'r tanwariant yn 
rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn ogystal â phrynu'r fflyd wastraff newydd. Roedd oedi wrth 
ddarparu rhai o'r cerbydau gwastraff newydd a olygai na phrynwyd y fflyd gyfan cyn diwedd y 
flwyddyn a disgwylir i hyn gael ei gwblhau o fewn chwarter cyntaf 2021/22. Roedd hyn ynghyd 
â'r ffaith bod £1.922m o gyllid grant wedi'i sicrhau gan Lywodraeth Cymru tuag at y fflyd yn 
ychwanegu at yr amrywiant mewn benthyca digefnogaeth. Mae'r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif 
hefyd yn rheswm dros yr amrywiant mewn Benthyca â Chefnogaeth, ynghyd â'r tanwariant ar y 
safleoedd Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr a gyllidwyd, yn rhannol o leiaf, gan Fenthyca â 
Chefnogaeth. Cafodd hyn, ynghyd â'r mynediad i'r anabl mewn adeiladau addysg, ei gyllido'n 
llawn drwy grant yn hytrach na benthyca â chefnogaeth ac, fel y soniwyd ym mharagraff 3.1.24, 
derbyniodd yr Awdurdod gyllid grant ychwanegol a ddefnyddiwyd yn lle cyllid lleol yn 2020/21. 
Mae'r amrywiant mewn Cyfraniad Refeniw yn deillio o'r tanwariant yn y CRT, sy'n cael ei 
ariannu'n bennaf gan gyfraniadau refeniw. 

3. CYLLIDO 
 

3.1 Grantiau Cyfalaf 
 

Mae nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2020/21. Mae rhai cynlluniau 
blynyddol wedi'u cwblhau yn ystod y flwyddyn, megis y Grant Cyfalaf Diogelwch y Ffyrdd a’r 
Grant Galluogi. Roedd rhai cynlluniau hefyd y dyfarnwyd cyllid grant iddynt mewn blynyddoedd 
blaenorol a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn, megis Isadeiledd Strategol Llangefni. Mae rhai 
cynlluniau'n mynd rhagddynt a byddant yn parhau i 2021/22, megis Ysgolion yr 21ain  Ganrif, 
Porth Twristiaeth, amrywiol gynlluniau Lliniaru Llifogydd, Grant Cyfalaf Gofal Plant, Trawsnewid 
Treflun Caergybi a Phartneriaeth Tirwedd Ynys Gybi. Dyfarnwyd cynlluniau Grantiau Cyfalaf 
newydd hefyd yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys Grant Covid Trawsnewid Trefi, cynllun Grant 
Chwarae a'r Gronfa Ffyrdd Gwydn. 
 
3.1.1  Neuadd y Farchnad - Cwblhawyd mân waith ganol mis Ionawr 2021, fel y rhagwelwyd. 

Yn ogystal â hyn, rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer y raciau beiciau a'r storfa finiau 
yn yr ardal o flaen y neuadd, er eu bod wedi'u gohirio'n flaenorol, yn y Pwyllgor Cynllunio. 
Mae cytundeb ar gyfer defnyddio 60% o ofod swyddfa'r llawr cyntaf bellach wedi'i 
gyflawni, gyda phrydlesi'n cael eu cwblhau rhwng timau cyfreithiol yn barod i’w defnyddio 
unwaith y bydd rheoliadau Covid yn caniatáu hynny. Yn ogystal â hyn, mae gwaith 
terfynol i alluogi'r siop goffi ar y llawr gwaelod i gael ei chwblhau'n barod i'w gosod a'i 
defnyddio wedi'i gefnogi drwy grant allanol trydydd parti. Mae'r buddsoddiad hwn hefyd 
wedi cefnogi mesurau lleihau sŵn pellach i'r dderbynfa ac ystafelloedd cyfarfod y llawr 
cyntaf ar ôl adborth gan ddefnyddwyr, a ddechreuir yn chwarter 1 2021/22 a’u cwblhau 

yn gynnar yn y chwarter 2.   
 
 



 

3.1.2 Isadeiledd Strategol Llangefni - Mae'r cynllun yn cynnwys adeiladu pum uned 
ddiwydiannol newydd ar hen safle Hyfforddiant Môn ac estyniad i'r Ganolfan Fusnes i'w 
osod i'r sector preifat. Mae'r unedau diwydiannol newydd bellach wedi'u cwblhau, ac 
mae'r pump wedi'u gosod. Mae gwaith yn y Ganolfan Fusnes bellach wedi'i gwblhau, 
gyda'r ddwy swyddfa wedi'u gosod ac yn cael eu defnyddio. Dyrannwyd gweddill y 
gwariant i uwchraddio'r cladin a mân waith arall ar y Ganolfan Fusnes bresennol ac mae'r 
gwaith bellach wedi'i gwblhau. 

 
3.1.3 Isadeiledd Strategol Caergybi - Bwriad y cynllun hwn yw adeiladu deg uned 

ddiwydiannol newydd ym Mhenrhos, Caergybi. Mae'r contractwr a benodwyd bellach 
wedi cwblhau'r prif waith ac mae oddi ar y safle. Hefyd cwblhawyd mân waith a gwaith 
comisiynu. Cododd problemau'n ymwneud â'r hawddfraint cysylltiadau trydan ar y safle, 
a arweiniodd at fwy o ffioedd cyfreithiol ond mae hyn bellach wedi'i gwblhau. Cwblhawyd 
y mater yn derfynol ar 22 Ionawr 2021 ac mae'r gwaith sy'n weddill bellach yn cael ei 
wneud ar frys a bydd yn cael ei gwblhau yn chwarter 1 2021/22. Sicrhawyd Cyllid 
Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a threfnwyd Cyd-fenter gyda Llywodraeth Cymru, 
sy'n darparu'r cyllid cyfatebol ar gyfer y cynllun. Mae'r holl unedau wedi'u gosod yn 
llwyddiannus. 

 
3.1.4 Ysgolion yr 21ain Ganrif - Mae'r cynllun Band A terfynol, sy'n canolbwyntio ar Ysgol 

Corn Hir Newydd, wedi derbyn Cymeradwyaeth Achos Busnes Llawn yn ddiweddar a 
bydd y gwaith yn cychwyn ar y safle ddechrau mis Mehefin. Mae gwaith dylunio wedi 
dechrau ar y Prosiect Band B cyntaf – Uned Newydd y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol y Graig. 
Mae'r Achos Amlinellol Strategol/Achos Busnes Amlinellol ar gyfer y prosiect hwn yn cael 
ei gwblhau ar hyn o bryd i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru. 

 
3.1.5 Grant Covid Trawsnewid Trefi - Mae holl Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru wedi 

derbyn £0.108m o gyllid adfywio trefol Buddsoddiad Adfywio wedi’i Dargedu (TRI) sydd 
wedi'i ddefnyddio i ddiben arall, sef i gefnogi addasiadau oherwydd Covid yng nghanol 
trefi. Gyda chytundeb Llywodraeth Cymru, dyfarnwyd y cyllid mewn grantiau gwerth £10k 
i'r pum cyngor tref a grantiau £5k i bum cyngor cymuned sy'n cynnwys pentrefi glan môr 
prysur. Mae'r eitemau y gwariwyd arnynt yn cynnwys addasiadau i doiledau cyhoeddus, 
meinciau, cynwysyddion blodau, byrddau picnic, gorsafoedd diheintio ac arwyddion. 
Mae rhan o'r gronfa hefyd wedi cael ei defnyddio'n uniongyrchol gan y Cyngor ar gyfer 
arwyddion cadw pellter cymdeithasol a mesurau cysylltiedig. Hawliwyd y grant yn llawn 
gyda rhai gwelliannau i feysydd parcio yn weddill, i'w gwneud yn chwarter 1 2021/22. 
 

3.1.6 Porth Twristiaeth – Mae prosiect CDT (Cyrchfan Denu Twristiaeth) Porth Ymwelwyr 
Rhyngwladol Ynys Cybi yn becyn o brosiectau sy’n digwydd dros sawl blwyddyn, a chânt 
eu cyllido’n bennaf trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru a 
Chronfa Dreftadaeth y Loteri. Mae dyluniadau arwyddion Cyfeirio Caergybi wedi'u 
cwblhau ac ar fin eu gosod. Cynhaliwyd y broses o gaffael dyluniadau manwl ar gyfer y 
gwaith ym Mharc Gwledig Morglawdd Caergybi yn ystod chwarter 3. Gan na 
dderbyniwyd unrhyw geisiadau, ail-dendrwyd y gwaith yn chwarter 4, gan benodi Wood 
plc i fwrw ymlaen â'r prosiect. Cynhyrchir dyluniadau manwl yn ystod chwarter 1 2021/22, 
a dewisir cwmni adeiladu addas maes o law. 

 

  



 

3.1.7 Grant Cyfalaf Gofal Plant – Sicrhawyd £2.718m o gyllid grant ar gyfer y cyfnod 2019 i 
2021 i addasu nifer o ysgolion cynradd i alluogi’r Cyngor i gynnig digon o lefydd gofal 
plant i fodloni’r galw yn dilyn y cynnig gofal plant. Bydd cyfleusterau ychwanegol yn cael 
eu creu yn Ysgol Santes Dwynwen £0.400m, Ysgol Morswyn £0.413m, Ysgol 
Pencarnisiog £0.340m, Ysgol Esceifiog £0.364m, Ysgol y Tywyn £0.216m, a £0.165m 
ar gyfer cyflawni Cynllun Grantiau Bach a Rheoli Prosiect. Mae’r gwaith wedi’i gwblhau 
yn Ysgol Santes Dwynwen, Ysgol Morswyn, Ysgol Pencarnisiog, Ysgol y Tywyn ac Ysgol 
Esceifiog. Cynhaliwyd arolygon ar safleoedd ysgolion eraill i benderfynu ble y bydd 
gweddill y cyllid grant yn cael ei ddyrannu. Derbyniwyd £122k ychwanegol ar gyfer 
grantiau cyfalaf bach, a ddyrannwyd ac a hawliwyd yn llawn. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi rhoi estyniad i fis Mawrth 2022 i wario'r grant sy'n weddill. 

 

3.1.8 Trawsnewid Treflun Caergybi (Menter Treftadaeth Treflun Cam II) – Mae gwaith ar 
y gweill yn ystod chwarter 4 yn sgil grant trydydd parti cyntaf. Er bod prinder deunyddiau 
a phroblemau strwythurol annisgwyl wedi dod i’r golwg yn ystod gwaith wedi arwain at 
ychydig o oedi, mae'r prosiect yn parhau i fod ar y trywydd iawn i’w gwblhau yn chwarter 
1 2021/22. Mae newidiadau arfaethedig i gymorth grant Llywodraeth Cymru ar gyfer 
canol trefi yn ystod 2021/22 wedi symud i ffwrdd o gronfa ranbarthol neilltuedig i un 
gystadleuol fesul prosiect, heb unrhyw ddyraniadau i Gynghorau unigol, mae hyn wedi 
achosi lefel o ansicrwydd nas gwelwyd o’r blaen yn ystod 10 mlynedd diwethaf y Fenter 
Treftadaeth Treflun. Rydym yn ystyried opsiynau ac yn nodi prosiectau blaenoriaeth sy'n 
cyd-fynd orau â'r dull diwygiedig i wneud y mwyaf o’r cyfle. Mae'r cynigion yn Sant Cybi 
ar gyfer tŵr y Gogledd Ddwyrain yn rhan uchaf mynwent yr Eglwys wedi'u cwblhau ac ni 
ragwelir y bydd tendrau’n cael eu cyhoeddi yn ystod chwarter 1 2021/22. 

 
3.1.9  Partneriaeth Tirwedd Ynys Gybi - Mae’r Bartneriaeth Tirwedd wedi sicrhau cyllid o 

£1.146m gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol (NLHF) i gyflawni amrywiaeth o 
brosiectau sy’n canolbwyntio ar amgylchedd naturiol Ynys Gybi. Disgwylid cael caniatâd 
i gychwyn gwaith ar y prosiectau gan NLHF yn chwarter 3 2019/20,  ond bu peth oedi yn 
dilyn cais am estyniad i gyllid Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, sy’n cael ei 
ddefnyddio fel cyllid cyfatebol ar gyfer y Bartneriaeth Tirwedd. Mae caniatâd bellach 
wedi’i roi. Derbyniwyd ‘caniatâd i ddechrau’ gan NLHF yn chwarter 3 2020/21.  
Dechreuodd Rheolwr y Rhaglen a'r Swyddog Prosiect eu swyddi newydd ym mis Ionawr 
2021 ac maent wedi bod yn gweithio i ddatblygu'r Bartneriaeth ac ailedrych ar gynigion 
prosiect. Mae’r NLHF wedi gofyn am ailbroffilio ymhellach i gyflawni'r prosiect yn 2024/25 
gyda'r posibilrwydd o gyllid ychwanegol. 

 
3.1.10 Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Rhaglen Buddsoddiad 

Adfywio wedi’i Dargedu (TRIP). Pwrpas y cyllid yw dod â 108 o eiddo gwag yn ôl i 
ddefnydd trwy bedwar cynllun, sef Cymorth i Brynwyr Tro Cyntaf, Cymorth i Landlordiaid 
Tai Gwag, Ymyrraeth Uniongyrchol Tai Gwag a Byw mewn Canol Trefi. Bydd y 
cynlluniau hyn yn cael eu cyflawni gan Gyngor Sir Ynys Môn, fel yr awdurdod arweiniol, 
a Chyngor Gwynedd, fel ei bartner cyflawni ar y cyd. Dyrannwyd £1.001m ar gyfer 
Grantiau Prynwyr Tro Cyntaf, Cymorth Landlordiaid Cartrefi Gwag, Byw mewn Canol 
Trefi ac Ymyrraeth Uniongyrchol Cartrefi Gwag. Dyrannwyd £284k ychwanegol yn 
chwarter 4 i gefnogi'r gwaith o greu dwy Hwb Gymunedol yn Amlwch a Phenygroes a 
darparu cyllid ychwanegol ar gyfer y Grantiau Prynwyr Tro Cyntaf. Hawliwyd y £1.285m 
yn llawn ym mis Mawrth 2021. Yn ogystal â hyn, dyrannwyd £49k drwy'r Prosiect 
Thematig Rhanbarthol Adeiladau Pwysig i brynu adeilad yng Nghaergybi a hawliwyd yn 
llawn hefyd. 

  
  



 

 
3.1.11 Cynlluniau Draenio Caergybi ac Amlwch - Mae'r gwaith hwn yn mynd rhagddo ar hyn 

o bryd. Yng Nghaergybi, mae’r gwaith o ddatblygu cytundeb gwaith gyda Dŵr Cymru’n 
mynd rhagddo ac mae data modelu bellach wedi'i rannu i ganiatáu i'r astudiaeth 
ymchwilio'n gyfannol i'r peryglon llifogydd sy'n wynebu ein systemau ni a Dŵr Cymru yn 
y dref. Yn Amlwch, mae angen gweithio'n agos gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, fel y gellir 
ystyried prif berygl llifogydd yr afon yn yr astudiaeth. Ar hyn o bryd, rydym yn aros am 
gytundeb gan Lywodraeth Cymru i ganiatáu i hyn fynd yn ei flaen. Gallai'r ddwy 
astudiaeth hyn barhau i'r flwyddyn ariannol nesaf ac o bosibl FY 2022/23.  

 
3.1.12 Gwaith Grantiau Ar Raddfa Fach (25 lleoliad) - Y grant hwn yw'r grant mwyaf a 

ddyfarnwyd erioed i'r Cyngor ar gyfer cynlluniau ar raddfa fach. Yn anffodus, fe'i 
dyfarnwyd yn ystod pandemig Covid-19 ac, o ganlyniad, nid oedd modd dechrau’r gwaith 
adeiladu’n syth. Fodd bynnag, parhaodd y gwaith a chwblhawyd 24 o'r 25 cynllun.  

 
3.1.13 Cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares - Cwblhawyd gwaith sylweddol ar y safle yn yr 

haf, gyda rhan o'r gwaith yn cael ei ohirio. Dechreuwyd ar y gwaith o ddatblygu’r rhan a 
ohiriwyd. Ni fydd y gwaith adeiladu yn dechrau tan ddiwedd 2021 ar y cynharaf.   

 
3.1.14 Cynllun Lliniaru Llifogydd Pentraeth - Dyrannodd Llywodraeth Cymru gyllid ar gyfer 

cynllun Lliniaru Llifogydd Nant y Felin, Pentraeth o fewn eu rhaglen ar gyfer blwyddyn 
ariannol 2019/20. Roedd y cynllun hwn wedi dechrau ar y safle ond yna daeth ar draws 
amodau tir annisgwyl. Sicrhawyd cyllid ychwanegol ar gyfer yr amodau tir anodd ac ar 
gyfer goblygiadau Covid. Cwblhawyd gwaith sylweddol ar y safle yn yr haf ac mae'r 
cynllun bellach wedi'i gwblhau. 

 
3.1.15 Traeth Coch - Mae gwaith ymgynghorwyr i Ddylunio a Datblygu’r Cynllun Risg Arfordirol 

yn Nhraeth Coch yn parhau. Mae rhai rhwystrau i'w goresgyn, yn enwedig mewn 
perthynas ag ymgynghori â'r cyhoedd yn ystod y cyfyngiadau presennol. Ar ôl i'r cyllid  
cyfatebol gael ei gymeradwyo, anelir at ddechrau’r gwaith ym mis Mawrth 2022, yn 
dibynnu ar yr hawliau gofynnol ar gyfer Gwaith Arfordirol. 

 
3.1.16 Achos Busnes Llawn Llanfairpwll, Menai a'r Fali - Mae'r tri chynllun yn mynd 

rhagddynt. Mae pryderon ynglŷn â'r heriau y mae'r opsiwn a ffafrir ar gyfer Llanfairpwll 
yn eu cyflwyno a rhagwelir rhagor o waith yma. Mae'n debygol y bydd achos busnes 
llawn (Dylunio a Datblygu) cynllun Llanfairpwll yn parhau ymhell i'r flwyddyn ariannol 
nesaf. Mae llai o risgiau canfyddedig gyda Phorthaethwy a'r Fali a rhagwelir y bydd y 
Fali a Phorthaethwy yn barod ar gyfer adeiladu o fewn blwyddyn ariannol 2021/22. 

 
3.1.17 Cynllun Grant Hwb ar gyfer Isadeiledd Mewn Ysgolion – Mae dyddiad cwblhau 

arfaethedig yr offer isadeiledd ffisegol wedi'i fethu oherwydd pwysau ar y timau 
gweithredu dan sylw. Cynigiwyd amserlen ddiwygiedig i Lywodraeth Cymru ac fe’i 
cymeradwywyd ar gyfer gosod yr offer sy'n weddill cyn dechrau'r flwyddyn academaidd 
nesaf. 

 
3.1.18 Maes Chwarae Antur, Parc Gwledig y Morglawdd – Dyfarnwyd cyllid gan Lywodraeth 

Cymru mewn perthynas â'r Gronfa Datblygu Cynaliadwy ar gyfer Ardal o Harddwch 
Naturiol Eithriadol Ynys Môn. Dyfarnwyd £0.100m ar gyfer dylunio a gosod maes 
chwarae antur ym Mharc Gwledig y Morglawdd. Penodwyd cwmni i ddylunio ac 
adeiladu'r ardal chwarae antur. Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i roi estyniad i 
gwblhau'r prosiect i chwarter 1 2021/22. 

 
3.1.19 Cerbyd Trydan – Dyfarnwyd cyllid gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r Rhaglen 

Tirweddau Cynaliadwy a Lleoedd Cynaliadwy ar gyfer Ardal o Harddwch Naturiol 
Eithriadol Ynys Môn. Dyfarnwyd £0.05m ar gyfer prynu cerbyd trydan gwybodaeth i 
dwristiaid, gyda'r grant yn cael ei ddefnyddio’n llawn a'r gyllideb gyfan wedi'i ymrwymo. 

 



 

3.1.20 Cronfa Ffyrdd Gwydn - Ffrwd cyllido grant newydd yw hon, a gyflwynwyd eleni. Mae'r 
Cyngor wedi llwyddo i gael cyllid o dan y grant hwn i astudio pa fesurau cydnerthedd y 
gellid eu gweithredu ar yr A545 a'r B5109 y naill ochr a'r llall i Fiwmares. Mae gan y ddwy 
ffordd yma hanes o gau ar adegau o dywydd garw, a bydd mwy o stormydd sy'n 
gysylltiedig â newid hinsawdd ond yn gwaethygu'r sefyllfa. Comisiynwyd WS Atkins Ltd 
gan yr Awdurdod i gynnal astudiaeth gwytnwch camau 1 a 2 Canllawiau Arfarnu 
Trafnidiaeth Cymru (WelTAG), gyda'r fersiwn derfynol i'w chyhoeddi'n fuan. Bydd yr 
adroddiad hwn yn sail i gam 3 WelTAG a gynhelir yn 2021/22.   

 
3.1.21 Cyfalaf Diogelwch y Ffyrdd – Mae'r cynllun hwn yn cynnwys dau brosiect gwerth 

cyfanswm o £0.478m. Mae un prosiect yn cynnwys gosod mesurau diogelwch y ffyrdd 
ar yr A5025, y Fali i Borthaethwy, a'r prosiect arall yw cyflwyno parthau 20mya y tu allan 
i ysgolion ynghyd â gwell cysylltiadau i gerddwyr. Gwariwyd y gyllideb yn llawn erbyn 
diwedd y flwyddyn, gyda gwariant yn chwarter 4 ar gyfer dwy agwedd y prosiect ychydig 
yn uwch na'r swm a ddyrannwyd oherwydd arwyddion ychwanegol. Cwblhawyd y gwaith 
diogelwch y ffyrdd a gwelliannau i gerddwyr ar yr A5025, ynghyd â gweithredu parthau 
20mya y tu allan i safleoedd ysgolion yr Ynys.  

 
3.1.22 Teithio Llesol - Sicrhawyd £0.200m o Grant Llywodraeth Cymru ar gyfer mân welliannau 

i'r isadeiledd, gan gynnwys gosod arwyddion, parcio beiciau, dileu rhwystrau mynediad 
a lledu llwybrau, yn ogystal â datblygu'r mapiau Teithio Llesol Integredig. Diben y grant 
yw hyrwyddo a chynyddu lefelau teithio llesol, gwella iechyd a lles, lleihau allyriadau 
carbon a gwella teithio llesol ar gyfer cyflogaeth, addysg a gwasanaethau allweddol, 
cyrchfannau a thrafnidiaeth gyhoeddus. Comisiynodd yr Awdurdod ymgynghorwyr 
allanol i gynnal astudiaethau dichonoldeb ar gynlluniau gwella Teithio Llesol posibl y 
gellid eu cyflawni yn y dyfodol, yn ogystal â gwneud mân welliannau lleol o fewn yr 
aneddiadau dynodedig. Cwblhaodd yr Awdurdod hefyd gam cyntaf yr Ymgynghoriad 
mapio Rhwydwaith Teithio Llesol drwy Commonplace. 

 
3.1.23 Cyllid Trafnidiaeth Leol - Sicrhawyd £0.813m o grant Llywodraeth Cymru mewn 

perthynas â'r Gronfa Drafnidiaeth Leol, Cronfa'r Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol a'r Gronfa 
Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn. Diben y cronfeydd hyn yw gallu datblygu 
systemau trafnidiaeth integredig, effeithiol, hygyrch, fforddiadwy a chynaliadwy a gallu 
datblygu a chyflawni cynlluniau sy'n cefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru i 
dacsis/cerbydau hurio preifat gyflawni dim allyriadau erbyn 2028. 

 

 Cronfa Drafnidiaeth Leol - Sicrhawyd £0.375m ar gyfer cwblhau'r gwaith o adeiladu 
safle Parcio a Rhannu Gaerwen. Cwblhawyd  gweddill y gwaith tirlunio/plannu yn 
chwarter 4.  Sicrhawyd £0.101m ar gyfer paratoi cynlluniau ar gyfer Hwb Porth 
Caergybi ym Morglawdd Caergybi a defnyddiwyd hwn yn llawn. At hynny, sicrhawyd 
£0.203m ar gyfer prynu offer trwsio ffyrdd thermol, a ddefnyddiwyd yn llawn hefyd. 

 

 Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol - Sicrhawyd £0.049m ar gyfer gwelliannau i 
safleoedd bysiau a datblygu cynlluniau ar gyfer cyfleusterau teithwyr bysiau yng 
nghyffordd Pencarnisiog ar yr A4080. Gwnaed mân waith yn chwarter 3, gyda 
gwariant y gyllideb sy'n weddill i'w wneud yn chwarter 4.  Gwnaed gwaith gwella 
safleoedd bysiau mewn pedwar lleoliad, ynghyd ag arolwg safle ac astudiaeth 
ddichonoldeb ar gyfer gwelliannau i gyffordd Pencarnisiog â'r A4080 yn cynnwys 
darparu safle bysiau.     

 

  



 

 Cronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn - Sicrhawyd £0.085m ar gyfer 
darparu pwyntiau gwefru cerbydau trydan yng nghyfleuster Parcio a Theithio / 
Rhannu Llanfairpwll fel hwb drafnidiaeth gynaliadwy. Comisiynwyd ymgynghorwyr 
allanol yn chwarter 3 i gynnal astudiaeth ddichonoldeb a dyluniad manwl ar gyfer y 
safle. Cynhaliwyd gwaith paratoi a chaffael gwefrwyr Cerbydau Trydan yn chwarter 4 
a chwblhawyd yr Astudiaeth Ddichonoldeb ar Isadeiledd Gwefrwyr cerbydau trydan. 
Cyfanswm y gwariant gwirioneddol ar y cynllun oedd £0.028m, gyda'r tanwariant yn 
cael ei briodoli i nifer o ffactorau dros y 12 mis diwethaf, yn bennaf, oherwydd effaith 
Covid 19, nid oedd modd dechrau'r astudiaeth tan yn hwyr yn 2020. Y broblem fwyaf 
sydd wedi arwain at ohirio’r gwaith o gwblhau'r astudiaeth yw'r oedi wrth dderbyn 
gwybodaeth gan Rwydweithiau Scottish Power Energy (SPEN), sef Gweithredwr y 
Rhwydwaith Dosbarth (DNO). Roedd rhyngddibyniaeth o ran derbyn gwybodaeth am 
y gofynion isadeiledd trydanol a'r costau cysylltiedig angenrheidiol i weithredu'r 
opsiynau a nodwyd yn yr Astudiaeth Ddichonoldeb. Cafwyd cynnydd cadarnhaol o 
ran yr Astudiaeth Ddichonoldeb ac, unwaith y bydd y gwaith modelu wedi'i gwblhau, 
bydd modd ymgymryd â'r gwaith o ddatblygu a gweithredu'r prosiect. 

 
3.1.24 Grant Ychwanegol Cynnal a Chadw Ysgolion - Yn rhan olaf 2020/21, dyfarnwyd 

£1.183m o gyllid grant ychwanegol i'r Awdurdod ar gyfer gwaith cynnal a chadw Cyfalaf 
mewn ysgolion. Defnyddiwyd y cyllid grant i gyllido cynlluniau cyfalaf a bennwyd yn lleol 
yn 2020/21, yn lle defnyddio’r cyllid o adnoddau'r Awdurdod ei hun. Bydd y cyllid a 
arbedir gan yr Awdurdod o'r grant hwn bellach yn cael ei ddefnyddio i gyllido gwaith 
cynnal a chadw Cyfalaf ysgolion yn 2021/22. 

 
3.2    Derbyniadau Cyfalaf 
 

3.2.1 Dyma’r Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2020/21:- 
 

 

Cyllideb Derbyniwyd hyd at Amrywiant

2020/21 31-Mawrth-2021
(O dan) / Uwchben y 

Gyllideb

£’000 £’000 £’000

Cronfa'r Cyngor:

      Mân-ddaliadau 0 20 20

      Cyffredinol 314 564 249

      Diwydiannol 0 0 0

      Ysgolion 554 370 (184)

Cyfanswm 868 954 85  
 
3.2.2 Roedd y Derbyniadau Cyfalaf Defnyddiadwy ar gyfer 2020/21 yn £0.954m, yn erbyn 

cyllideb o £0.868m, sy’n fwy na’r gyllideb. Y prif reswm dros yr amrywiant yw na 
werthwyd asedau a oedd wedi eu cynnwys yn y gyllideb yn ystod y flwyddyn, sy'n dod i 
gyfanswm o £505k.  Ni fydd ymdrechion yn cael eu gwneud yn awr i werthu un o’r asedau 
hyn yn 2021/22 ond rhagwelir bydd y lleill yn cael eu gwerthu yn 2021/22.  Mae hyn yn 
cael ei wrthbwyso gan dderbyniadau cyfalaf a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn nad 
oeddent wedi cael eu cynnwys yn y gyllideb (£583k) a hefyd o ganlyniad i dderbyn mwy 
am asedau a werthwyd nag a ragwelwyd yn y gyllideb (£7k). 

 
Fel y gellir gweld yn Atodiad B, bydd rhai o’r cynlluniau Cyfalaf yn cael eu cwblhau yn 
ystod y flwyddyn ariannol nesaf, a bydd y cyllid ar gyfer y cynlluniau hyn hefyd yn cael ei 
gario drosodd i 2020/21. Bydd y llithriant yn y derbyniadau Cyfalaf hyn yn cyllido’n 
rhannol y llithriant yn y rhaglen gyfalaf. Bydd unrhyw dderbyniadau cyfalaf sydd dros 
ben, ar ôl cyllido unrhyw orwariant a’r gwaith pellach, yn cael eu trosglwyddo i 
Dderbyniadau Cyfalaf y Gronfa Gyffredinol. 

 

 



 

4.  Y BLYNYDDOEDD I DDOD 

4.1   Cafodd yr Adroddiad ar Gyllideb Gyfalaf 2021/22 ei ystyried a'i gymeradwyo gan y Cyngor llawn 
ar 1 Mawrth 2021. Mae’r rhaglen gyfalaf gyfan ar gyfer 2021/22 (yn cynnwys Ysgolion yr 21ain 
Ganrif a’r Cyfrif Refeniw Tai) yn dod i gyfanswm o £36.155m. Gellir torri hyn i lawr i:- 

 

 Cronfa Gyffredinol 
o Cynlluniau 2020/21 a ddygwyd ymlaen - £4.000m; 
o Adnewyddu/Amnewid Asedau Presennol - £4.137m; 
o Prosiectau Cyfalaf Newydd 2020/21 - £1.105m; 
o Ysgolion yr 21ain Ganrif - £6.600m. 

 

 Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 
o Dyraniad 2020/21 ar gyfer cynlluniau - £20.313m. 

 
Y cyllid arfaethedig fydd £12.347m (34%) o ffynonellau cyllido allanol, fel Grantiau Cyfalaf, a 
£23.808m (66%) o ffynonellau mewnol.   
 
Mae hyn yn cynnwys £5.055m o fenthyca â chefnogaeth, £2.498m o fenthyca digefnogaeth, 
gyda'r £16.255m sy'n weddill yn cael ei gyllido o gronfeydd wrth gefn y Cyngor ei hun. 

 
4.3    Fel y gellir gweld yn Atodiad B, cynigir y bydd £11.898m yn cael ei gario ymlaen i 2021/22 fel 

llithriant ar gyfer cynlluniau cyfalaf na chwblhawyd erbyn diwedd mis Mawrth 2021. Gyda’i 
gilydd, mae cynlluniau yn y Gronfa Gyffredinol sy’n werth cyfanswm o £9.650m a chynlluniau 
CRT gwerth £2.248m. Bydd y cyllid ar gyfer y cynlluniau hyn hefyd yn llithro i 2021/22 ac, ar 
gyfer y Gronfa Gyffredinol, mae hyn yn cynnwys £0.213m o Dderbyniadau Cyfalaf, £3.175m o 
Grantiau Cyfalaf, Benthyca â Chefnogaeth gwerth £3.711m, £2.199m o fenthyca digefnogaeth 
a £0.352m o Gronfeydd Wrth Gefn, gyda'r elfen CRT yn dod o’r Cyfraniad Refeniw o’r CRT. Fel 
y gwelir yn Nhabl 2.1 a pharagraff 2.4 o'r adroddiad hwn, mae digon o danwariant yn erbyn y 
ffrydiau cyllido hyn y gellir eu cario drosodd i 2021/22. 

 
4.4  Os caiff y llithriant yn  Atodiad B o'r adroddiad hwn ei gymeradwyo gan y Pwyllgor hwn, 

cyfanswm y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021/22 fydd £48.053m, y bydd £25.492m ohono'n dod 
o’r Gronfa Gyffredinol a £22.561m o’r CRT. Gellir ychwanegu cynlluniau ychwanegol at y 
Rhaglen Gyfalaf yn ystod 2021/22 os bydd cyllid grant ychwanegol ar gael. 

 
4.5 Parhaodd yr achosion o Covid 19 i gael effaith ar y flwyddyn ariannol hon, lle y daeth gwaith ar 

nifer o safleoedd i ben ar ddechrau'r flwyddyn ariannol, yn unol â chyfyngiadau a chanllawiau'r 
Llywodraeth. Felly, oherwydd yr oedi yma, ni chwblhawyd rhai cynlluniau yn ystod y flwyddyn 
oherwydd hyn a byddant yn parhau yn 2021/22.  Mae'n siŵr y bydd 2021/22 hefyd yn gweld 
effaith ac ansicrwydd parhaus Covid 19.   

5.  YR EFFAITH AR  STRATEGAETH RHEOLI TRYSORLYS 
 

5.1  Roedd y Gofyniad Cyllido Cyfalaf ar 31 Mawrth 2021 yn £136.560m, sef angen sylfaenol yr 
Awdurdod i fenthyca er mwyn gallu cyllido ei Raglen Gyfalaf. Mae benthyca allanol ar hyn o bryd 
yn £126.417m. 

 
Mae’r Awdurdod o fewn ei lefelau benthyca awdurdodedig, yn unol â Datganiad Strategaeth 
Rheoli Trysorlys 2020/21 (Atodiad 11 y datganiad hwnnw). Cyflwynir adolygiad llawn o Reoli 
Trysorlys i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a’r Pwyllgor Gwaith maes o law. 

 

 

 



 

6. CASGLIAD  
 
6.1 Er bod lefel y tanwariant yn sylweddol (43% o’r cyllid sydd ar gael), nid yw’n annisgwyl wrth 

ddelio â nifer o brosiectau mawr, cymhleth, sy’n gorfod cael cymeradwyaeth wleidyddol, dilyn 
rheoliadau caffael, cael cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru neu gyrff cyllido arall, ac sy’n 
agored i broblemau annisgwyl unwaith mae’r gwaith yn cychwyn ar y safle. Mae’r rhan fwyaf o’r 
tanwariant yn ymwneud â phrosiectau mawr, lle nad yw amseriad y gwaith wedi dilyn yr 
amserlen a fwriadwyd (Ysgolion yr 21ain Ganrif, safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr, prosiectau 
isadeiledd a Phrynu Eiddo Presennol a Datblygu Eiddo Newydd ar gyfer y CRT) neu oherwydd 
bod gwaith wedi cael ei atal ar safleoedd, gan olygu nad oedd modd cwblhau cynlluniau ar 
amser. Yn achos prosiectau cyfalaf mawr, mae oedi annisgwyl yn arferol ac nid yw’n anarferol 
gweld gwariant ar brosiectau o’r fath yn llithro. Ym mhob achos, llwyddwyd i sicrhau’r cyllid ar 
gyfer y prosiectau hyn a bydd yn cael ei gario drosodd i 2020/21, sy’n golygu na fydd y Cyngor 
yn colli unrhyw adnoddau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATODIAD B 
Crynodeb o’r Gwariant Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a’r llithriant i 2021/22 
 

Gwasanaeth

Cyllideb Flynyddol 

 (£)

Cyfanswm 

Gwariant

 (£)

Cyfanswm (Tan) / 

Gorwariant

 (£)

% y Gyllideb 

Flynyddol sydd wedi 

ei gwario % Amrywiad     

Tanwariant i'w gario 

ymlaen i 2021/22

(£) Sylwadau

Cronfa Dai Gyffredinol

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl 636,000 244,146 (391,854) 38 62 100,000

Llithriant o £100k er mwyn sicrhau cyllid digonol i gyllido dau gais posibl sydd 

â gwerth cyfalaf uchel. Llithriant wedi'i gyllido gan fenthyca â chefnogaeth.

Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr 523,506 30,529 (492,977) 6 94 492,977 Llithriant wedi'i gyllido gan fenthyca â chefnogaeth.

Cynllun Prynu Gorfodol 135,000 300,157 165,157 222 (122) 0

Grant Galluogi 93,200 93,885 685 101 (1) 0

Grant TRIP Cynllun Landlord 147,576 127,879 (19,697) 87 13 0

Grant TRIP Prynwr tro cyntaf 362,000 415,156 53,156 115 (15) 0

Tai fforddiadwy 30,650 0 (30,650) 0 100 30,650 Llithriant wedi'i gyllido gan dderbyniadau cyfalaf.

Cyfanswm 1,927,932 1,211,752 (716,180) 63 37 623,627

CRT Tai

Contract Gwres Canolog 400,000                  21,387                     (378,613) 5 95 0

Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd 6,120,000               4,370,826                (1,749,174) 71 29 0

Gwella Perfformiad Ynni 537,000                  2,079                       (534,921) 0 100 0

Gwaith Amgylcheddol 750,000                  61,717                     (688,283) 8 92 0

Prynu Eiddo Presennol a datblygu eiddo newydd 9,230,000               6,982,203                (2,247,797) 76 24 2,247,797

Ailfodelu Llawr Y Dref 2,218                      49,621                     47,403 2237 (2,137) 0

Addasiadau Sector Cyhoeddus 350,000                  168,164                   (181,836) 48 52 0

Risg Tân 450,000                  52,735                     (397,265) 12 88 0

Tir Halogedig 20,000                    9,573                       (10,427) 48 52 0

SATC 1,172,875               904,240                   (268,635) 77 23 0

Cyfanswm 19,032,093             12,622,544              (6,409,549) 66 34 2,247,797 Llithriant wedi'i gyllido gan gyfraniadau refeniw.

Mae Covid wedi cael rhywfaint o effaith ar wariant eleni, gorfodwyd safleoedd 

adeiladu i gau am ychydig wythnosau oherwydd bod Masnachwyr Adeiladwyr 

ar gau yn ystod y cyfnod clo cyntaf a bod staff rhai cwmnïau ar ffyrlo.  Pan ail-

ddechreuodd gweithgareddau adeiladu, roedd gyda llai o bresenoldeb yn y 

gweithlu oherwydd yr angen i ymbellhau'n gymdeithasol a chadw at ganllawiau 

Covid ar y safle, sefyllfa sy'n parhau, gan arwain at lai o gynnydd na'r disgwyl 

ar brosiectau adeiladu. Daethwyd ar draws prinder deunyddiau hefyd, gan 

arwain at arafu cynnydd.  Hefyd, yn ystod chwe mis cyntaf y flwyddyn, ni 

chafodd unrhyw eiddo presennol ei 'brynu'n ôl' gan nad oedd yn bosibl cynnal 

ymweliadau ac arolygon tai preifat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gwasanaeth

Cyllideb Flynyddol 

 (£)

Cyfanswm 

Gwariant

 (£)

Cyfanswm (Tan) / 

Gorwariant

 (£)

% y Gyllideb 

Flynyddol sydd wedi 

ei gwario % Amrywiad     

Tanwariant i'w gario 

ymlaen i 2021/22

(£) Sylwadau

Dysgu Gydol Oes

Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol 500,000                  226,746                   (273,254) 45 55 100,000

Derbyniwyd llai o geisiadau am ddisgyblion anabl.  Contractau sy'n dal ar y 

safle fel Llanfawr ac Ysgol Gyfun.  Mae'r gwaith sydd ei angen yn Ysgol 

Uwchradd Caergybi yn amodol ar ddichonoldeb y blociau tŷ.

Adnewyddu Adeiliadau Addysg 3,217,275               1,798,472                (1,418,803) 56 44 1,418,803

Yn rhan olaf 2020/21, dyfarnwyd £1.183m o gyllid grant ychwanegol i'r 

Awdurdod ar gyfer gwaith cynnal a chadw Cyfalaf mewn ysgolion. 

Defnyddiwyd y cyllid i gyllido cynlluniau cyfalaf a bennwyd yn lleol yn 2020/21, 

gan ddisodli cyllid o adnoddau'r Awdurdod ei hun. Bydd y cyllid a arbedir gan 

yr Awdurdod o'r grant hwn bellach yn cael ei ddefnyddio i gyllido gwaith cynnal 

a chadw Cyfalaf ysgolion yn 2021/22 - wedi'i gyllido gan fenthyca â 

chefnogaeth.

Diogelwch Ysgolion 200,000                  -                           (200,000) 0 100 200,000

Cronfa i gynnal adolygiad o asesiadau risg safleoedd ysgolion - y rhagwelir y 

bydd yn symud ymlaen yn 2021/22 - i'w cyllido drwy fenthyca â 

chefnogaeth.

Dymchwel ysgolion / llyfrgelloedd 324,620                  291,470                   (33,150) 90 10 33,150

Gweddill y gyllideb wedi llithro i gwblhau gwaith - wedi'i gyllido gan fenthyca â 

chefnogaeth.

Ysgolion yr 21ain Ganrif  - Ysgol y Graig 666,000                  34,485                     (631,515) 5 95 0

Oherwydd ailbroffilio'r cynllun a dyraniad newydd, nid oes angen llithriant. 

Mae'r tanwariant yn ganlyniad oedi i'r rhaglen oherwydd ailwneud y broses 

ymgynghori. Bydd y dyraniad newydd  yn unol â'r Matrics wedi'i ddiweddaru a 

dderbynnir.

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Rhyd Y Llan 31,861                    50,660                     18,799 159 (59) 0

Ysgolion yr 21ain Ganrif  - Ardal Seiriol 400,000                  -                           (400,000) 0 100 0

Oherwydd ailbroffilio'r cynllun a dyraniad newydd, nid oes angen llithriant. 

Mae'r tanwariant yn ganlyniad oedi i'r rhaglen oherwydd ailwneud y broses 

ymgynghori. Bydd y dyraniad newydd  yn unol â'r Matrics wedi'i ddiweddaru a 

dderbynnir.

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Santes Dwynwen -                          5,434                       5,434 0

Ysgolion yr 21ain Ganrif  - Ardal Amlwch 100,000                  1,620                       (98,380) 2 98 0

Oherwydd ailbroffilio'r cynllun a dyraniad newydd, nid oes angen llithriant. 

Mae'r tanwariant yn ganlyniad oedi i'r rhaglen oherwydd ailwneud y broses 

ymgynghori. Bydd y dyraniad newydd  yn unol â'r Matrics wedi'i ddiweddaru a 

dderbynnir.

Ysgolion yr 21ain Ganrif  - Adeilad Newydd Llangefni 3,507,000               567,379                   (2,939,621) 16 84 0

Oherwydd ailbroffilio'r cynllun a dyraniad newydd, nid oes angen llithriant. 

Mae'r tanwariant yn ganlyniad oedi i'r rhaglen oherwydd ailwneud y broses 

ymgynghori. Bydd y dyraniad newydd  yn unol â'r Matrics wedi'i ddiweddaru a 

dderbynnir.

Grant Cyfalaf Dechra'n Deg 35,000                    35,153                     153 100 (0) 0

Grant Cyfalaf Dechra'n Deg 4,276                      4,661                       385 109 (9) 0

Cynyddu'r capasiti ar gyfer grant cyfalaf gofal plant 1,291,197               767,781                   (523,416) 59 41 523,416 Cynllun parhaus - llithriant wedi'i gyllido gan grant.

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Moderneiddio Band A 1,205,000               -                           (1,205,000) 0 100 0

Oherwydd ailbroffilio'r cynllun a dyraniad newydd, nid oes angen llithriant. 

Mae'r tanwariant yn ganlyniad oedi i'r rhaglen oherwydd ailwneud y broses 

ymgynghori. Bydd y dyraniad newydd  yn unol â'r Matrics wedi'i ddiweddaru a 

dderbynnir.

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Moderneiddio Band B 1,550,000               -                           (1,550,000) 0 100 0

Oherwydd ailbroffilio'r cynllun a dyraniad newydd, nid oes angen llithriant. 

Mae'r tanwariant yn ganlyniad oedi i'r rhaglen oherwydd ailwneud y broses 

ymgynghori. Bydd y dyraniad newydd  yn unol â'r Matrics wedi'i ddiweddaru a 

dderbynnir.

Chromebooks (Grant Gweithgareddau'r Haf)) 19,899                    19,989                     90 100 (0) 0

Gwaith Celf  - John Kyffin Williams 12,000                    12,000                     0 100 0 0

Grant Chwarae 67,523                    62,330                     (5,193) 92 8 0 Dyfarnwyd grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig – dim llithriad. 

Cyfanswm 13,131,651             3,878,179                (9,253,472) 30 70 2,275,369                           
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Gwasanaeth

Cyllideb Flynyddol 

 (£)

Cyfanswm 

Gwariant

 (£)

Cyfanswm (Tan) / 

Gorwariant

 (£)

% y Gyllideb 

Flynyddol sydd wedi 

ei gwario % Amrywiad     

Tanwariant i'w gario 

ymlaen i 2021/22

(£) Sylwadau

Economaidd ac Adfywio 

Gwaith a'r gyfer Ystafell Ffitrwydd Plas Arthur 102,864 116,010 13,146 113 (13) 0

Gwelliannau Hamdden 250,000 6,688 (243,312) 3 97 243,312

Oherwydd cau canolfannau hamdden am y rhan fwyaf o'r flwyddyn a'r tîm 

rheoli yn symud i gefnogi gwaith Covid, ni symudodd prosiectau ymlaen.  Mae 

prosiectau ar y gweill ac, felly, mae angen llithro i 2021/22 - wedi'i cyllido gan 

gronfeydd wrth gefn.

Porth Twristiaeth 1,076,233 60,425 (1,015,808) 6 94 50,000

Cyllid y Cyngor i'w gario ymlaen - dyraniad grant newydd yng nghyllideb 

2021/22 - llithriant wedi'i gyllido gan fenthyca â chefnogaeth.

Isadeiledd Strategol Caergybi 1,553,764 1,469,101 (84,663) 95 5 84,663 Llithriad wedi'i gyllido gan grant.

Isadeiledd Strategol Llangefni 231,360 232,399 1,039 100 (0) 0

Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio 15,252 9,687 (5,565) 64 36 5,565 Gwaith yn parhau – angen llithriad – i’w gyllido gan gronfeydd wrth gefn.

Stâd Ddiwydiannol Penrhos - Cam 3 24,925 24,925 0 100 (0) 0

Datblygu Economaidd a Lles Amgylcheddol 95,000 0 (95,000) 0 100 95,000 Cyllid cyfatebol i'w gario ymlaen - wedi'i gyllido gan fenthyca â chefnogaeth.

Llithfra Porth y Wrach - Camerau Gorfodi 30,000 0 (30,000) 0 100 30,000

Gofyn am lithriant i gyllid gael ei ddefnyddio yn y dyfodol - wedi'i gyllido gan 

fenthyca â chefnogaeth.

Datblygu Safle Ysgol TRIP 7,222 0 (7,222) 0 100 7,222 Cyllid cyfatebol i'w gario ymlaen - wedi'i gyllido gan gronfeydd wrth gefn.

Datblygu Economiadd - I Geisio Cyllid Cyfatebol 64,150 0 (64,150) 0 100 64,150 Cyllid cyfatebol i'w gario ymlaen - wedi'i gyllido gan fenthyca â chymorth.

Unedau Porth 160,000 512,753 352,753 320 (220) 0

Grant Covid Trawsnewid Trefi 108,000 97,936 (10,064) 91 9 10,064 Gwaith pellach i’w gwblhau – angen llithriad – cyllidwyd a grant.

Grant Arfor 160,000 160,000 (0) 100 0 0

Grant AHNE - cerbyd trydan 50,000 23,879 (26,121) 48 52 26,121

Cyllideb wedi'i hymrwymo'n llawn ac estyniad o amser wedi ei ganiatau – 

cyllidir y llithriant drwy grant.

Grant AHNE - Maes Chwarae Antur, Parc y Morglawdd 100,000 0 (100,000) 0 100 100,000 Ymestyn yr amser a ganiateir i Ch1 2021/22 - wedi'i gyllido drwy grant.

Cyfanswm 4,028,770               2,713,803                (1,314,967) 67 33 716,097  
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Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Uwchraddio Peiriannau Talu ac Arddangos Mewn 

Meysydd Parcio 30,000                    9,932                       (20,068) 33 67 20,068

Archebion wedi eu dwyn ymlaen i 2021/22 - wedi'u cyllido gan fenthyca â 

chefnogaeth.

Cerbydau 623,867                  464,673                   (159,194) 74 26 159,194

Gwariant ymroddedig - i'w ddwyn ymlaen - wedi'i gyllido drwy grant a 

benthyca â chefnogaeth.

Maes Awyr Môn 16,724                    16,724                     0 100 (0) 0

Ailwynebu Priffyrdd 1,962,996               1,619,690                (343,307) 83 17 343,307

Swyddi i'w cyflawni yn gynnar yn y flwyddyn ariannol newydd - wedi'u cyllido 

gan fenthyca â chefnogaeth. 

Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares (LlC) 683,371                  203,702                   (479,669) 30 70 479,669

Gwaith parhaus - cyllid grant wedi'i gymeradwyo ar gyfer ymestyn amser - 

wedi'i gyllido gan grant, benthyca â chefnogaeth a chronfeydd wrth gefn.

Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth (LlC) 325,581                  297,532                   (28,049) 91 9 28,049

Mae'r contract ar y cynllun wedi'i gwblhau gyda rhai costau ychwanegol yn 

weddill. Cyllidir gan grantiau a chronfeydd wrth gefn.

Lliniaru Llifogydd yn Llansadwrn 39,986                    7,695                       (32,291) 19 81 32,291

Gwaith parhaus - estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant - wedi'i 

gyllido gan grantiau a chronfeydd wrth gefn.

Astudiaethau Traenio Amlwch a Chaergybi 69,845                    17,701                     (52,144) 25 75 52,144

Gwaith parhaus - estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant - wedi'i 

gyllido drwy grant a benthyca â chefnogaeth.

Cynllun Lliniaru Llifogydd Traeth Coch 104,952                  30,799                     (74,153) 29 71 74,153

Gwaith parhaus – estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant – 

cyllidir gan grant.

Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanfair 406,034                  6,387                       (399,647) 2 98 399,647

Gwaith parhaus – estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant – 

cyllidir gan grant.

Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Menai 161,801                  5,624                       (156,177) 3 97 156,177

Gwaith parhaus – estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant – 

cyllidir gan grant.

Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Y Fali 150,913                  52,597                     (98,316) 35 65 98,316

Gwaith parhaus – estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant – 

cyllidir gan grant.

Strwythur Mill Lane 201,250                  112,153                   (89,097) 56 44 89,097

Gwaith parhaus – estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant – 

cyllidir gan grant ac chronfeydd wrth gefn.

Dwyran - cwrs dŵr cyffredinol - NFM 213,192                  24,639                     (188,553) 12 88 188,553

Gwaith parhaus – estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant – 

cyllidir gan grant.

Mill Lane - NFM 245,525                  1,565                       (243,960) 1 99 243,960

Gwaith parhaus – estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant – 

cyllidir gan grant.

Buddsoddi i Arbed - Cerbydau 72,980                    40,993                     (31,987) 56 44 31,987

Gwariant ymroddedig - i'w ddwyn ymlaen - wedi'i gyllido gan fenthyca â 

chefnogaeth.

Gwaith Grant Graddfa Fechan 739,921                  721,074                   (18,847) 97 3 0 Dyfarniad grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig - dim llithriant.

Teithio Llesol 200,000                  193,145                   (6,855) 97 3 0 Dyfarniad grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig - dim llithriant.

A545 Biwmares 24,727                    23,941                     (786) 97 3 786 Cyllidir gan dderbyniadau cyfalaf.

Cyfalaf Diogelu'r Ffyrdd 478,000                  517,535                   39,535 108 (8) 0 Dyfarniad grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig - dim llithriant.

Cronfa Ffyrdd Gwydn 125,000                  122,805                   (2,195) 98 2 0 Dyfarniad grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig - dim llithriant.

Cronfa Trafnidiaeth Lleol  - Parcio a Rhannu Gaerwen 375,000                  367,551                   (7,449) 98 2 0 Dyfarniad grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig - dim llithriant.

Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol - Gwaith gwella'r 

Arhosfan Bysiau 49,000                    29,393                     (19,607) 60 40 0 Dyfarniad grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig - dim llithriant.

Cronfa Trawsnewid Cerbydau - Pwyntiau gwefru 

Cerbydau Trydan 85,000                    27,701                     (57,299) 33 67 0 Dyfarniad grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig - dim llithriant.

Offer trwsio ffyrdd thermol - Crofna Drafnidiaeth Leol 203,100                  203,100                   0 100 0 0

Hwb Porth Caergybi 263,593                  263,015                   (578) 100 0 0 Dyfarniad grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig - dim llithriant.

Cyfanswm 7,852,358 5,381,665 (2,470,692) 69 31 2,397,398  
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Rheoli Gwastraff

Contract Gwastraff 4,482,000 2,283,221 (2,198,779) 51 49 2,198,779

Bydd gweddill y fflyd yn cael ei brynu yn gynnar yn 2021/22 - wedi'i gyllido gan 

fenthyciadau digefnogaeth.

Grant Gweithgareddau Atgyweirio ac Ailddefnyddio yn 

Nhrefi Cymru 110,000 110,000 0 100 0 0

Cyllid Economi Cylchol (266) 439,100 413,026 (26,074) 94 6 64,093

Dyfarnwyd ymestyn yr amser a ar y grant ar gyfer oedi ar waith penodol  - 

wedi'i gyllido gan grant.

Cyllid Economi Cylchol (265) 477,830 406,683 (71,147) 85 15 13,175

Dyfarnwyd ymestyn yr amser a ar y grant ar gyfer oedi ar waith penodol  - 

wedi'i gyllido gan grant.

Cyfanswm 5,508,930 3,212,930 (2,296,000) 58 42 2,276,047                          

Eiddo

Adnewyddu Asedau Cyfredol 872,677 617,724 (254,953) 71 29 254,953

Gohiriwyd ail-doi depo Gaerwen oherwydd diffyg ymateb tendro ond mae hyn 

ar y safle ar hyn o bryd. Llithriant wedi'i gyllido gan fenthyca â chefnogaeth.

Eiddo - Buddsoddi i Arbed 1,697,017 1,697,017 0 100 0 0

Adnewyddu Mânddaliadau 100,000 88,643 (11,357) 89 11 11,357 Gwaith parhaus - i'w lithro - wedi'i gyllido gan dderbyniadau cyfalaf.

Fferm Cromlech 3,172 2,252 (920) 71 29 920 Cyllidir gan gronfeydd wrth gefn.

Cyfanswm 2,672,866 2,405,636 (267,230) 90 10 267,230                             

Trawsnewid

TGCh - Isadeiledd Craidd 292,662 45,196 (247,466) 15 85 247,466

Disgwylir i elfennau gwerth uchel o isadeiledd gael eu hadnewyddu yn 

2021/22, felly, bydd cario'r cyfalaf hwn yn sicrhau bod digon i dalu'r costau 

hynny. Llithriant wedi'i gyllido gan fenthyca â chefnogaeth.

TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron 121,000 119,807 (1,193) 99 1 1,193 Llithriant wedi'i gyllido gan fenthyca â chefnogaeth.

TGCh - Trosglwyddo Cysylltu Môn i  PSBA 32,405 9,161 (23,244) 28 72 23,244

Mae gwaith yn dod i ben ar y trosglwyddo hwn, bydd y cyfalaf sy'n weddill yn 

mynd tuag at ffibr i safleoedd anodd eu cyrraedd. Llithriant wedi'i gyllido gan 

fenthyca â chefnogaeth.

TGCh - Uwchraddio Ystafelloedd Gyfarfod 19,964 0 (19,964) 0 100 19,964

Nid yw'r gwariant hwn wedi digwydd yn ystod Covid ond bydd yn ailddechrau 

gyda dychwelyd i'r swyddfa. Llithriant wedi'i gyllido gan fenthyca â 

chefnogaeth.

Hwb Isadeiledd TGCh 63,124 46,280 (16,844) 73 27 0

Offer Technegol Addysg - TGCh 550,216 550,216 0 100 0 0

Cyfanswm 1,079,371 770,660 (308,711) 71 29 291,866

Cynllunio

Prosiect Hwb Neuadd y Farchnad, Caergybi 281,000 18,596 (262,404) 7 93 262,404 Gwaith parhaus wedi'i gyllido gan grant.

Partneriaeth Tirwedd Caergybi 143,300 0 (143,300) 0 100 143,300 Gwaith parhaus wedi'i gyllido gan grant.

Adfywio Caergybi (Menter Treftadaeth Treflun Cam II) 900,000 33,595 (866,405) 4 96 262,000

Gwaith parhaus wedi'i gyllido gan grant, cronfeydd wrth gefn a 

derbyniadau cyfalaf.

Cyfanswm 1,324,300 52,191 (1,272,109) 4 96 667,704

Gwasanaethau Oedolion

ICF 1,732,800 879,772 (853,028) 51 49 0

Newidiwyd cyllidebau cynlluniau unigol o fewn ICF drwy gydol y flwyddyn, 

cynllun newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf, dim llithriant.

Hwb cymunedol Bryn Hwfa 13,155 0 (13,155) 0 100 13,155 Gwaith parhaus wedi'i gyllido gan grant.

Adnewyddu Plas Crigyll 37,978 1 (37,978) 0 100 37,978

Oedi oherwydd methu cael mynediad i'r cartref - llithriant wedi'i gyllido gan 

fenthyca â chefnogaeth.

Adnewyddu Plas Mona 83,371 0 (83,371) 0 100 83,371

Oedi oherwydd methu cael mynediad i'r cartref - llithriant wedi'i gyllido gan 

fenthyca â chefnogaeth.

Cyfanswm 1,867,304 879,772 (987,532) 47 53 134,504

CYFANSWM 58,425,574 33,129,133 (25,296,442) 57 43 11,897,638  


