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A –Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau 
 

1. DIBEN YR ADRODDIAD  
 
1.1 Mae'n ofynnol i'r Pwyllgor Gwaith gynnig cyllideb gyfalaf ar gyfer 2022/23, a fydd yn cael 

ei chyflwyno i'r Cyngor llawn i'w chymeradwyo yn ei gyfarfod ar 10 Mawrth 2022. 
 

2. ARGYMHELLION 
 
2.1 Argymell y rhaglen gyfalaf ganlynol ar gyfer 2022/23 i’r Cyngor llawn:- 

 

  Cyf £'000 

Cynlluniau 2021/22 a Ddygwyd Ymlaen Para 4.1 a Thabl 2 1,322 

Adnewyddu / Amnewid Asedau Para 4.2. 5,042 
Prosiectau Cyfalaf Untro Newydd  Para 5.2 a Thabl 3 1,432 
Prosiectau Cyfalaf Untro Newydd (Wedi’u cyllido â 
chronfeydd wrth gefn a benthyca digefnogaeth) 

Para 5.3 a Thabl 4  783 
 

Ysgolion yr 21ain  Ganrif Para 6 8,598 
Cyfrif Refeniw Tai Para 7 18,784 

Cyfanswm y Rhaglen Gyfalaf a Argymhellir 
2022/23 

 
35,961 

Cyllidir gan:   
Grant Cyfalaf Cyffredinol  1,486 
Benthyca â Chefnogaeth Cyffredinol  2,157 
Balansau Cyffredinol  1,681 
Benthyca â Chefnogaeth Ysgolion yr 21ain Ganrif  1,168 
Benthyca Digefnogaeth Ysgolion yr 21ain Ganrif  5,261 
Arian Wrth Gefn CRT a’r Gwarged yn ystod y 
Flwyddyn 

 10,099 
 

Benthyca Digefnogaeth CRT 
Derbyniadau Cyfalaf 
Grantiau Allanol 
Arian Wrth Gefn Glustnodedig 
Benthyca Digefnogaeth o’r Gronfa Gyffredinol 
Cyllid 2021/22 a Ddygwyd Ymlaen 
 

 
6,000 

600 
4,854 
1,195 

138 
1,322 

2022/23 Cyfanswm Cyllid Cyfalaf  35,961 
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B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau 
dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?  

Mae nifer o gynlluniau ychwanegol i'w hystyried yn y rhaglen gyfalaf, a'r prif ffactor sy'n 
sbarduno'r cyllid yw fforddiadwyedd a manteisio i'r eithaf ar gyllid grant allanol. 

 

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 
 

Dirprwyir y mater i'r Pwyllgor Gwaith i gynnig y gyllideb gyfalaf. 
 

 

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? 
 

          Amh 

DD–  Asesu’r effaith bosibl (os yn berthnasol): 

1 Sut mae'r penderfyniad hwn yn effeithio ar ein 
hanghenion hirdymor fel Ynys? 

Mae'r gyllideb gyfalaf yn sicrhau cyllid i 
gynnal asedau'r Cyngor ac yn rhan o'r 
strategaeth i gyflawni'r amcanion a nodir 
yng nghynllun corfforaethol y Cyngor. 
 

2 A yw hwn yn benderfyniad y rhagwelir y bydd 
yn atal costau / dibyniaethau ar yr Awdurdod yn 
y dyfodol. Os felly, sut? 

Bydd parhau i gynnal a chadw asedau'r 
Cyngor yn atal costau uwch yn y dyfodol. 

3  A ydym wedi bod yn cydweithio â sefydliadau 
eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, 
rhowch wybod â phwy. 

Mae prosiectau cyfalaf mewn perthynas 
ag Ysgolion yr 21ain Ganrif a'r CRT yn cyd-
fynd â’r blaenoriaethau a nodwyd gan 
Lywodraeth Cymru. 
 

4 A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae 
rhan yn y gwaith o ddrafftio'r ffordd hon 
ymlaen? Esboniwch sut. 

Bydd y gyllideb gyfalaf yn destun 
ymgynghoriad ffurfiol ar y gyllideb cyn bod 
y Cyngor yn ei chymeradwyo'n derfynol 
ym Mawrth 2022. 
 

5 Nodwch unrhyw effeithiau posibl y byddai’r 
penderfyniad hwn yn ei gael ar y grwpiau a 
warchodir o dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 
 

Mae’r gyllideb gyfalaf yn sicrhau cyllid i 
gynnal asedau’r Cyngor ac yn rhan o’r 
strategaeth i gyflawni’r amcanion A 
NODIR wedi’u nodi yng nghynllun 
corfforaethol y Cyngor.   

6 Os yw hwn yn benderfyniad strategol, nodwch 
unrhyw effeithiau posibl y byddai’r 
penderfyniad yn ei gael ar y rhai sy’n profi 
anfantais economaidd-gymdeithasol. 
 

Heb ganfod dim. 

7 Nodwch unrhyw effeithiau posibl y byddai’r 
penderfyniad hwn yn ei gael ar gyfleoedd i bobl 
ddefnyddio’r Gymraeg a pheidio â thrin y 
Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 
 

Heb ganfod dim. 

  



E - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?    Beth oedd eu sylwadau?  

  1       Prif Weithredwr / Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth (UDA)(gorfodol) 

Sylwadau’r UDA wedi’u cynnwys yn yr 
adroddiad. 

  2 Cyllid / Adran 151(gorfodol)  Amh. – adroddiad y Swyddog Adran 151 
yw hwn. 

  3 Swyddog Cyfreithiol / Monitro (gorfodol)  Mae’r Swyddog Monitro’n aelod o’r UDA 
ac mae unrhyw sylwadau wedi’u hystyried 
wrth drafod yr adroddiad hwn yn yr UDA. 

4 Adnoddau Dynol (AD) Bydd unrhyw gynigion sy’n effeithio ar 
staff wedi cael eu nodi a’u trafod gyda’r 
Tîm AD.  

5 Eiddo  Bydd unrhyw gynigion sy’n effeithio ar 
eiddo’r Cyngor a chyllidebau cysylltiedig 
wedi cael eu trafod gyda’r Tîm Eiddo. 

6 Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu 
(TGCh) 

Bydd unrhyw gynigion sy’n effeithio ar 
systemau technoleg gwybodaeth y 
Cyngor a chyllidebau cysylltiedig wedi 
cael eu trafod gyda’r Tîm TGCh.  

7 Caffael I’w gadarnhau. 

8 Sgriwtini Mae’r cynigion  yn berthnasol i’r holl 
Aelodau  bob rheolwr. 

9 Cyrff allanol /  eraill  

F - Atodiadau: 
 

Atodiad 1 – Adroddiad ar Gyllideb Gyfalaf 2022/23 
Atodiad 2 – Cyllideb Gyfalaf Arfaethedig 2022/23 
 

FF - Papurau cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad 
am unrhyw wybodaeth bellach): 

 

Adroddiad y Strategaeth Gyfalaf – Cyngor llawn 9 Mawrth 2021 
Cyllideb Gyfalaf 2021/22 – Cyngor llawn 9 Mawrth 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATODIAD  1 

CYLLIDEB GYFALAF DDRAFFT 2022/23 

1. CYFLWYNIAD 

1.1. Mae'r Gyllideb Gyfalaf ddrafft ar gyfer 2022/23, a nodir isod, yn ystyried yr egwyddorion a nodir 
yn y Strategaeth Gyfalaf a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith ym mis Mawrth 2021 a'r 
Cyngor llawn ym mis Mawrth 2021. 

 
2. EGWYDDORION Y STRATEGAETH GYFALAF 

 
2.1. Cymeradwywyd y Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2021/22 gan y Pwyllgor Gwaith a’r Cyngor llawn 

a chaiff ei diweddaru ar gyfer 2022/23 i adlewyrchu'r lefelau cyllid newydd, unrhyw newidiadau 
ym mlaenoriaethau'r Cyngor ac unrhyw newidiadau a nodir yn Strategaeth Rheoli Trysorlys y 
Cyngor ar gyfer 2022/23, a gaiff eu cymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith a’r Cyngor llawn ym 
mis Mawrth 2022. 

 
2.2. Mae'r Strategaeth Gyfalaf bresennol yn nodi'r egwyddorion canlynol ar gyfer y Cyngor wrth 

benderfynu ar ei raglen gyfalaf :- 
 

 Bob blwyddyn bydd cyllid cyfalaf yn cael ei neilltuo i sicrhau y buddsoddir mewn 
asedau presennol i'w diogelu i'r dyfodol; 

 Bydd y Cyngor yn gwneud y mwyaf o gyllid cyfalaf allanol lle bynnag y bo’n bosibl ac 
yn fforddiadwy; 

 Bydd cyllid cyfalaf hefyd yn cael ei flaenoriaethu ar gyfer asedau sydd eu hangen i 
helpu'r Cyngor i gyflawni ei gyfrifoldebau statudol; 

 Mae'r Cyngor yn parhau i ymrwymo i'r Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif a bydd yn parhau 
i wneud defnydd llawn o’r cyllid allanol sydd ar gael trwy’r Rhaglen. 

2.3. Aeth y strategaeth wedyn ymlaen i ddarparu ychydig mwy o wybodaeth ar sut y bydd yr 

egwyddorion hyn yn cael eu darparu a chafodd y pwyntiau allweddol canlynol eu cynnwys:- 

 Bod rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif yn cael ei hystyried ar wahân i weddill y rhaglen 
gyfalaf gyffredinol;  

 Bod amnewid asedau presennol neu asedau sydd wedi dod i ddiwedd eu hoes yn 
gostwng costau refeniw a bod swm yn cael ei neilltuo yn y rhaglen gyfalaf bob blwyddyn 
i wella, neu amnewid, offer TG presennol, cerbydau ac adeiladau’r Cyngor; 

 Mae’n ofyniad statudol i gynnig grantiau cyfleusterau i’r anabl a bydd cyllid yn cael ei 
neilltuo bob blwyddyn yn y rhaglen gyfalaf i gydymffurfio â’r gofyniad hwn; 

 Bydd swm yn cael ei neilltuo bob blwyddyn i gyllido gwelliannau ffyrdd. Bydd y swm yn 
dibynnu ar y cyllid sydd ei angen i sicrhau unrhyw werthoedd contract gofynnol, lefel y 
cyllid allanol a mewnol sydd ar gael ac asesiad o gyflwr ffyrdd yr Awdurdod;  

 Bydd prosiectau sydd angen lefel o gyllid cyfatebol yn cael eu hasesu fesul achos, bydd 
y penderfyniad i ymrwymo cyllid ai peidio yn seiliedig ar sut mae’r prosiect yn cyd-fynd 
â blaenoriaethau corfforaethol y Cyngor, unrhyw oblygiadau refeniw parhaus a’r 
gymhareb o gyllid y Cyngor i’r cyllid allanol; 

 Ni fydd prosiectau a gyllidir o fenthyca digefnogaeth ond yn cael eu cyflawni os yw’r 
gostyngiad mewn costau refeniw neu’r incwm uwch a gynhyrchir yn ddigon i dalu am y 
costau cyllido cyfalaf ychwanegol a grëir.   
 

2.4. Mae'r Strategaeth Gyfalaf hefyd yn nodi sut y dylid sgorio unrhyw fid newydd, fel a ganlyn:- 
 

 Pa mor agos y bydd y prosiect yn cyfrannu at flaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol; 

 A yw'r prosiect yn denu cyllid allanol sylweddol; 

 A fydd y prosiect yn arwain at arbedion refeniw; 

 A fydd y prosiect yn helpu i liniaru risg gorfforaethol. 
 



3. CYLLIDO RHAGLEN GYFALAF 2022/23 
 

3.1. Mae’r cyllid sydd ar gael i gyllido’r rhaglen gyfalaf ar gyfer 2022/23 i’w weld yn Nhabl 1 isod. 
Dylid nodi bod y ffigyrau ar gyfer y Grant Cyfalaf Cyffredinol a’r Benthyca  Chefnogaeth yn 
seiliedig ar ffigyrau’r setliad Llywodraeth Leol dros dro. Ni fydd y ffigwr terfynol yn hysbys tan 
y cyhoeddir ffigyrau’r setliad terfynol ar 2 Mawrth 2022. Mae lefel y cyllid o dan y ddau bennawd 
wedi parhau yn gymharol gyson dros nifer o flynyddoedd a ni ragwelir y bydd newid sylweddol 
rhwng y setliad dros dro a’r setliad terfynol. 

 
Tabl 1 

Cyllid Cyfalaf a Ragwelir a fydd ar gael ar gyfer 2022/23 
 

Ffynhonnell y Cyllid £'000 £'000 

Rhaglen Gyfalaf y Gronfa Gyffredinol    

Cynlluniau/Cyllid a ddygwyd ymlaen o 2021/22 1,322   

Grant Cyfalaf Cyffredinol 1,486   

Benthyca â Chefnogaeth 2,157   

Derbyniadau Cyfalaf 600   

Arian Cyfalaf Wrth Gefn 250   

Balansau Cyffredinol 1,681   

Arian Wrth Gefn Gwasanaethau 110   

Arian Wrth Gefn Clustnodedig 835  

Benthyca Digefnogaeth 138   

   

Cyllid ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf Gyffredinol (Cronfa'r 
Cyngor)  8,579 

     

Ysgolion yr 21ain Ganrif    

Benthyca â Chefnogaeth 1,168   

Benthyca Digefnogaeth 5,261   

Grant Llywodraeth Cymru 2,169   

Cyllid ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif   8,598 

     

Cyfrif Refeniw Tai (CRT)    

Arian CRT wrth gefn  3,080   

CRT - Gwarged yn y flwyddyn 7,019   

Lwfans Atgyweiriadau Mawr Llywodraeth Cymru 2,685   

Benthyca Digefnogaeth 6,000   

Cyllid ar gyfer CRT    18,784 

      

Cyfanswm Cyllid Cyfalaf 2022/23   35,961 

 
3.2. £3.643m ydi’r Cyllid Cyfalaf Cyffredinol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2022/23. Nid oes llawer 

o gynnydd wedi bod yn y dyraniad cyfalaf cyffredinol a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru ers 
nifer o flynyddoedd gan fod cyllid cyfalaf ychwanegol wedi bod ar gael ar gyfer prosiectau penodol 
e.e. Ysgolion yr 21ain Ganrif. Os bydd y lefel yma o gyllid yn parhau yn 2023/24 a thu hwnt, bydd 
rhaglen gyfalaf y Cyngor wedi’i chyfyngu i  adnewyddu ac amnewid asedau presennol neu bydd 
rhaid lleihau’r dyraniadau uchod er mwyn rhyddhau cyllid i gwrdd ag ymrwymiadau eraill.  Fodd 
bynnag, ar gyfer 2022/23, mae’r grant cyfalaf cyffredinol wedi gostwng £677k o’i gymharu â’r 
cyllid a dderbyniwyd yn 2021/22. 

 
  



3.3. Mae'r potensial ar gyfer unrhyw dderbyniadau cyfalaf sylweddol yn gyfyngedig gan fod y rhan 
fwyaf o unrhyw asedau sy'n weddill nad ydynt wedi'u gwerthu eisoes wedi'u clustnodi i gyllido 
prosiectau cyfalaf presennol neu brosiectau cyfalaf yn y dyfodol (Ysgolion yr 21ain Ganrif, 
gwelliannau hamdden a mân-ddaliadau). 
 

3.4. Mewn blynyddoedd blaenorol, mae cyllid wedi bod ar gael o gronfa wrth gefn a glustnodwyd yn 
benodol i gyllido prosiectau cyfalaf. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, defnyddiwyd y gronfa 
hon fel ffynhonnell gyllido ond mae'r balans wedi gostwng yn sylweddol a bydd y balans sy'n 
weddill yn cael ei gadw i gyllido unrhyw waith cyfalaf brys a allai godi yn ystod y flwyddyn neu i 
ddarparu cyllid cyfatebol pe bai'r cynnig o gyllid grant sylweddol yn cael ei dderbyn yn ystod y 
flwyddyn a oedd yn gofyn am swm bach o gyllid cyfatebol. 

 
3.5. Mae cyllid y CRT wedi'i glustnodi ar gyfer prosiectau CRT yn unig ac ni ellir ei ddefnyddio ar gyfer 

unrhyw brosiectau eraill. Mae'r cynllun yn caniatáu defnyddio £3.080m yn 2022/23, gan adael 
£1.5m fel yr arian wrth gefn parhaus. Mae hyn yn unol â Chynllun Busnes y CRT sydd wedi'i 
gymeradwyo'n flaenorol gan y Cyngor. 

4. RHAGLEN GYFALAF DDRAFFT (Cynlluniau a Ymrwymwyd) 

4.1. Cynlluniau 2021/22 a Ddygwyd Ymlaen 

Ni fydd y cynlluniau canlynol yn cael eu cwblhau yn 2021/22 a byddant yn cael eu dwyn ymlaen i 

2022/23:-  

Tabl 2 
Cynlluniau 2021/22 a Ddygwyd Ymlaen 

 

Cynlluniau 2021/22 a Ddygwyd Ymlaen 
2022/23  

£'000 

Penrhos - Cyfnod 2  493 

Porth Twristiaeth 170 

Partneriaeth Tirwedd Caergybi 190 

Adfywio Caergybi (Cyfnod II y Fenter Treflun Treftadaeth) 350 

Porth Llangefni – Menter ar y Cyd 119 

Cyfanswm y Cynlluniau a Ddygwyd Ymlaen 1,322 

4.2. Adnewyddu/Amnewid Asedau Presennol 

4.2.1 Bob blwyddyn, neilltuir symiau yn y rhaglen gyfalaf er mwyn cynnal, uwchraddio neu 
amnewid asedau presennol. Mae'r symiau a neilltuwyd wedi'u hadolygu gan y Tîm Cyllid 
mewn ymgynghoriad â'r gwasanaeth perthnasol ac argymhellir y symiau canlynol ar 
gyfer 2022/23:- 

 

 Grant Cyfleusterau i'r Anabl (DFGs) - Mewn blynyddoedd blaenorol neilltuwyd 
£750k ac ategwyd hyn yn ystod y 3 blynedd diwethaf drwy ddefnyddio grantiau'r 
Gronfa Gofal Canolraddol. Mae Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi 
nodi na fydd yn bosibl defnyddio grant y Gronfa Gofal Canolraddol i ychwanegu at y 
gyllideb graidd mwyach ac, o’r herwydd, bydd angen cyllideb graidd o £750k yn 
2022/23 i gwrdd â’r galw am waith addasu. 

 
  



 Adnewyddu Ysgolion – Mae'r ôl-groniad o waith cynnal a chadw sydd angen ei 
wneud mewn ysgolion yn sylweddol ac ni ellir ei gyllido yn y tymor byr i’r tymor 
ganol. Er y gall rhywfaint o hyn gael ei liniaru gan raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, 
mae angen gwneud rhywfaint o waith brys ar adeiladau nad yw'r rhaglen hon yn 
effeithio arnynt o hyd. Mae'r Tîm Gwasanaethau Eiddo wedi nodi'r gwaith brys 
pennaf y dylid defnyddio'r dyraniad arferol o £1m arno. Fodd bynnag, yn 
ddelfrydol, mae angen i'r swm y gellir ei wario ar ysgolion gael ei wneud dros 
gyfnodau gwyliau er mwyn osgoi risgiau iechyd a diogelwch a tharfu ar ysgolion.  
Mae hyn yn golygu bod angen dechrau rhai prosiectau tymor hir nawr fel y gellir 
eu cwblhau cyn i risgiau difrifol godi. Mae ysgolion uwchradd yn arbennig mewn 
cyflwr gwael iawn ac mae angen buddsoddiad sylweddol arnynt. Fodd bynnag, 
mae rhai materion adeiladu yn hollbwysig ac ni allant aros am raglen Ysgolion yr 
21ain Ganrif.  Yn ddelfrydol, dylai'r Awdurdod neilltuo tua £2.5m y flwyddyn. 
 

 Adnewyddu Adeiladau heblaw Ysgolion – Unwaith eto, nodwyd ôl-groniad o 
waith y mae angen ei wneud yn swyddfeydd y Cyngor, cartrefi preswyl, 
cyfleusterau gofal dydd, llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden ac nid oes digon 
o gyllid i wneud y gwaith hwn mewn un flwyddyn. Neilltuwyd £600k yn y flwyddyn 
flaenorol a bydd y lefel hon o gyllid yn ddigonol i dalu cost y rhan fwyaf o'r gwaith 
blaenoriaeth y mae angen ei wneud ond, yn 2022/23, mae £100k yn ychwanegol 
wedi’i neilltuo, gan ddod â chyfanswm y gyllideb i £700k. 
 
Ail-wynebu Priffyrdd - Mae'r Adroddiad Statws ac Opsiwn Blynyddol yn 
cadarnhau bod angen cyllideb flynyddol o £2m er mwyn cynnal cyflwr Cyflwr 
Sefydlog (Ataliol) ein ffyrdd. Byddai cyllideb sy'n is na'r swm gofynnol hwn yn 
anochel yn arwain at lai o effeithlonrwydd a gwerth gorau  am arian  a chostau 
ychwanegol i'r Awdurdod Priffyrdd gyda mwy o arian yn cael ei wario ar waith 
brys a hefyd y risg y bydd mwy o hawliadau trydydd parti yn cael eu gwneud yn 
erbyn yr Awdurdod. Mae’r Pwyllgor Gwaith yn cydnabod pwysigrwydd parhau i 
fuddsoddi yn rhwydwaith ffyrdd y Cyngor, ond y mae hefyd yn cydnabod bod £2m 
yn gyfran sylweddol o gyllid cyfalaf craidd y Cyngor ac y bydd yn anodd dyrannu’r 
swm yma bob blwyddyn. Cynigir defnyddio £2m o gyllid cyfalaf craidd y Cyngor, 
yn cynnwys defnyddio £1.110m o Falansau Cyffredinol y Cyngor.   
 

 Cerbydau - Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddod yn sefydliad carbon niwtral erbyn 
2030 ac, er mwyn cyflawni’r ymrwymiad hwnnw, mae’n rhaid i’r Cyngor leihau 
nifer y cerbydau petrol a disel sydd yn ei feddiant. Neilltuir £200k o gronfa wrth 
gefn clustnodedig i gyllido prosiectau sydd wedi’u dylunio i leihau ôl-troed carbon 
y Cyngor. Bydd hyn yn ein galluogi i brynu cerbydau trydan. Dyrennir £100k yn 
ychwanegol i barhau i amnewid cerbydau graenu’r Cyngor.   
 
Asedau TG – Mae angen buddsoddiad parhaus i gynnal isadeiledd craidd y 
Cyngor ac i amnewid dyfeisiau a ddefnyddir gan staff i gael mynediad at 
systemau. Nodwyd bod angen swm o £171k i gynnal yr isadeiledd craidd, a bod 
angen £121k ar gyfer dyfeisiau bwrdd gwaith.  

5. BIDIAU ERAILL AM GYLLID YCHWANEGOL 

5.1. Gofynnwyd i’r gwasanaethau gyflwyno bidiau am gyllid cyfalaf. Aseswyd y bidiau hyn gan y Tîm 
Cyllid, ac yna fe’u gosodwyd yn nhrefn blaenoriaeth gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth. Ac eithrio'r 
rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a'r Cyfrif Refeniw Tai, cyfanswm y cyllid craidd  cyffredinol a oedd 
ar gael, gan gynnwys arian wrth gefn clustnodedig a balansau cyffredinol, ar gyfer 2022/23 oedd 
£7.257m,  ac mae angen £5.042m ar gyfer yr uchod, gan adael £2.215m i gyllido unrhyw 
brosiectau untro newydd.   

  



 
5.2. Mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth wedi adolygu’r bidiau am gyllid ac argymhellir y dylid  cynnwys 

y prosiectau canlynol yn rhaglen gyfalaf 2022/23 (gweler Tabl 3  isod):- 
 

Tabl 3 
Prosiectau Cyfalaf Untro a Argymhellir eu Cyllido yn 2022/23 

 

 
5.3   Daw'r £0.783m sy'n weddill o gyllid o gronfeydd wrth gefn clustnodedig, cronfeydd wrth gefn 

gwasanaeth a benthyca digefnogaeth. Dangosir y prosiectau a argymhellir yn Nhabl 4 isod:- 
 

  

Teitl y Prosiect Disgrifiad Swm a 
Argymhellir 

£’000 

Prosiectau 
Llesiant 
Amgylcheddol a 

Datblygu 

Economaidd 

Arian cyfatebol i'w ddefnyddio pan fydd cyllid grant ar 

gael. 

100 

Diweddaru 
Toiledau 
Cyhoeddus 

Rhaglen waith i ddiweddaru nifer o doiledau 
cyhoeddus ar yr Ynys. Cyflwynir adroddiad ar y 
cynllun manwl i’r Pwyllgor Gwaith maes o law. £100k 
o’r gost i’w gyllido gydag arian wrth gefn o gronfeydd 
y gwasanaeth Priffyrdd, Eiddo a Gwastraff. 

480 

Cynlluniau Atal 

Llifogydd 

Darparu cyllid cyfatebol (15%) ar gyfer cynlluniau ar 

raddfa fach a hefyd darparu cyllid cyfatebol (15%) ar 

gyfer cynlluniau mawr wedi'u blaenoriaethu er mwyn 

denu cyllid grant Llywodraeth Cymru (LlC). Felly, 

byddai grant LlC yn dod i gyfanswm o £1.592m. 

281 

Canopïau allanol 
mewn 3 Ysgol 
Uwchradd 

Bydd y canopïau’n darparu mwy o le i blant eistedd i 
fwyta eu cinio. Cyllidir y prosiect o falensau 
cyffredinol.  

371 

Seilwaith Morwrol Byddai’r cyllid yn caniatáu i waith gael ei wneud ar y 
pontydd cychod yn harbwr Amlwch a Phier San Siôr 
ym Mhorthaethwy. Cyllidir y prosiect o falensau 
cyffredinol. 

200 

CYFANSWM BIDIAU NEWYDD AM GYLLID CYFALAF YN 2022/23 1,432 



Tabl 4 
 

 Prosiectau i’w Cyllido o Gronfeydd Wrth Gefn Clustnodedig, Cronfeydd Wrth Gefn 
Gwasanaethau a Benthyca Digefnogaeth   

 

Teitl y Prosiect Disgrifiad Swm a 

Argymhellir 

£’000 

Seilwaith 
Arfordirol 

Bydd y cyllid yn gwella nifer o safleoedd yn cynnwys 
gwella llwybrau troed, sicrhau gwell mynediad, gwella 
llwybrau beicio a darparu pwyntiau gwefru i gerbydau 
trydan. Cyllidir y gost drwy’r gronfa i gyllido’r 
prosiectau sy’n lleihau ôl-troed carbon y Cyngor.  
 

200 

Atgyweirio Melin 
Llynnon 

Er mai unigolyn preifat sy’n rheoli’r felin erbyn hyn, ni 
ellir ymrwymo i brydles tymor hir hyd nes y bydd y 
gwaith atgyweirio wedi’i gwblhau er mwyn i’r felin fod 
yn weithredol.  Mae gan y Cyngor gronfa wedi’i 
chlustnodi ar gyfer y gwaith, ond bydd angen cyllid 
pellach o gronfa wrth gefn y Gwasanaeth Addysg a 
thrwy fenthyca digefnogaeth. Bydd yr incwm 
ychwanegol a gynhyrchir drwy’r brydles yn cyllido 
costau cyllido cyfalaf blynyddol y benthyca 
digefnogaeth.  
 

103 

Rhaglen Barhaus i 
Uwchraddio Offer 
Ailgylchu 

Mae angen offer newydd yng nghanolfan ailgylchu’r 
Cyngor a chyllidir y gost drwy gronfa ailgylchu 
benodol.  

 

380 

Offer Ffitrwydd 
yng Nghanolfan 
Hamdden  David 
Hughes  

Rhoddodd y Cyngor brosiect ar waith i ddiweddaru’r 
offer ffitrwydd yn ei 4 Canolfan Hamdden a dyma’r 
uwchraddiad terfynol.   Fel  yn achos yr 
uwchraddiadau blaenorol, cyllidir y gost drwy 
fenthyca digefnogaeth, a chyllidir ac y costau cyllido 
cyfalaf drwy’r incwm ychwanegol a gynhyrchir. Mae 
profiad y 3 canolfan hamdden arall yn dangos bod 
hwn yn opsiwn cyllido dichonadwy. 

 

100 

CYFANSWM BIDIAU NEWYDD AM GYLLID CYFALAF YN 2022/23 I’W 
GYLLIDO O GRONFEYDD WRTH GEFN A BENTHYCA 
DIGEFNOGAETH  

783 

 

6. YSGOLION YR 21ain GANRIF  

6.1. O ganlyniad i’r cyllid sylweddol y bydd y cynlluniau’n ei ddenu gan Lywodraeth Cymru a’r angen 
i foderneiddio’r ystad ysgolion bresennol, mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gyllido’r cynlluniau hyn 
drwy’r defnydd o fenthyca digefnogaeth a’r derbyniadau cyfalaf yn sgil gwerthu hen safleoedd 
ysgolion. Mae Rhaglen Gyfalaf 2022/23 yn golygu y gellir cwblhau prosiectau Band A (ysgol 
newydd Ysgol Corn Hir) a chychwyn prosiectau Band B (estyniad i Ysgol y Graig). 

 
6.2. Amcangyfrifir mai cost y rhaglen yn 2022/23 yw £8.598m (yn net o unrhyw dderbyniadau cyfalaf), 

a fydd yn cael ei gyllido drwy grant o £2.169m gan Lywodraeth Cymru, £1.1.68m o fenthyca â 
chefnogaeth a £5.261m o fenthyca digefnogaeth. 

 
  



7. CYFRIF REFENIW TAI 
 

7.1. Mae'r Cyfrif Refeniw Tai yn gyfrif wedi'i glustnodi o ran gwariant refeniw a chyfalaf. Bydd y 
rhaglen arfaethedig ar gyfer 2022/23 yn parhau i fuddsoddi yn y stoc bresennol er mwyn 
sicrhau cydymffurfiaeth barhaus â safonau SATC, gyda £9.555m yn cael ei fuddsoddi. Bydd 
£9.229m pellach yn cael ei wario ar ddatblygu eiddo newydd ac mewn prynu eiddo hawl i brynu 
yn ôl. 

 
7.2. Bydd y rhaglen yn cael ei gyllido drwy: Arian Wrth Gefn y CRT (£3.080m), gwarged y refeniw 

a grëwyd yn 2022/23 (£7.019m), grantiau Llywodraeth Cymru (£2.685m) a benthyca 
digefnogaeth newydd (£6.000m).  

 
7.3. Nodir manylion y rhaglen buddsoddiadau tymor hir, a’r modd y caiff ei gyllido dros y 30 mlynedd 

nesaf, yng nghynllun busnes y Cyfrif Refeniw Tai a gyflwynir i’r Pwyllgor Gwaith maes o law.  
 

8. CRYNODEB O’R RHAGLEN GYFALAF A ARGYMHELLIR 2022/23 
 

8.1. Ceir crynodeb o'r rhaglen gyfalaf a argymhellir ar gyfer 2022/23 yn Nhabl 6 isod a cheir 
dadansoddiad manylach yn Atodiad 2. 

 
Tabl 6 

 

Crynodeb o’r Rhaglen Cyfalaf a Argymhellir 2022/23 
 

 Cyf £’000 

 

Cynlluniau 2021/22 a Ddygwyd Ymlaen 

 
Para 4.1 a Thabl 2 

 

1,322 

Adnewyddu/Amnewid Asedau Para 4.2. 5,042 

Prosiectau Cyfalaf Untro Newydd  Para 5.2 a Thabl 3 1,432 

Prosiectau Cyfalaf Untro Newydd (I’w cyllido drwy 
Gronfeydd Wrth Gefn a Benthyca Digymorth)  

Para 5.3 a Thabl 4  783 
 

Ysgolion y 21ain Ganrif Para 6 8,598 

Cyfrif Refeniw Tai 

 

Para 7 18,784 

 

Cyfanswm y Rhaglen Gyfalaf a Argymhellir 

2022/23 

 
35,961 

   

Cyllidir drwy:   
Grant Cyfalaf Cyffredinol  1,486 
Benthyca â Chymorth Cyffredinol  2,157 
Balansau Cyffredinol  1,681 
Benthyca â Chymorth Ysgolion yr 21ain Ganrif   1,168 
Benthyca Digymorth Ysgolion yr 21ain Ganrif  5,261 
Arian HRA Wrth Gefn a’r Gwarged yn ystod y 
flwyddyn 

 
10,099 

Benthyca Digymorth HRA   6,000 
Derbynebau Cyfalaf  600 
Grantiau Allanol  4,854 
Cronfeydd Wrth Gefn wedi’u Clustnodi  1,195 
Benthyca Digymorth Cronfa Gyffredinol  138 
Cyllid 2021/22 a Ddygwyd Ymlaen  
 

 
1,322 

2022/23 Cyfanswm Cyllid Cyfalaf  35,961 



ATODIAD 2 
CYLLIDEB CYFALAF ARFAETHEDIG 2022/23 

 

Cynllun Cyllideb 

£’000 

Grantiau 
Allanol 

£’000 

Grant 
Cyfalaf 

Cyffredinol 

£’000 

Benthyca â 
Chefnogaeth 

£’000 

Benthyca 
Digefnogaeth 

£’000 

Arian 
Wrth Gefn 

CRT 

£’000 

Arian Wrth Gefn 
Derbyniadau 

Cyfalaf 

£’000 

Arian Wrth 
Gefn 

Glustnodedig 

£’000 

Balansau 
Cyffredinol 

£’000 

Cynlluniau 2021/22 a Ddygwyd Ymlaen 

Penrhos Cyfnod 2 493 493 0 0 0 0 0 0 0 

Porth Llangefni – Menter ar y Cyd 119 119 0 0 0 0 0 0 0 

Porth Twristiaeth 170 170 0 0 0 0 0 0 0 

Partneriaeth Tirwedd Caergybi 190 190 0 0 0 0 0 0 0 

Adfywio Caergybi (Cyfnod II FTT) 350 350 0 0 0 0 0 0 0 

Cyfanswm Cynlluniau 2021/22 a Ddygwyd 
Ymlaen 

1,322 1,322 0 0 0 0 0 0 0 

 

Adnewyddu/Amnewid Asedau Presennol 

Grant Cyfleusterau i’r Anabl 750 0 750 0 0 0 0 0 0 

Adnewyddu Ysgolion 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0 

Adnewyddu Adeiladau Heblaw Ysgolion 700 0 450 0 0 0 0 250 0 

Ail-wynebu Priffyrdd 2,000 0 14 876 0 0 0 0 1,110 

Cerbydau 300 0 100 0 0 0 0 200 0 

Asedau T.G. 292 0 0 0 0 0 292 0 0 

Cyfanswm Adnewyddu/Amnewid Asedau 
Presennol 

5,042 0 1,314 1,876 0 0 292 450 1,110 

 

Prosiectau Cyfalaf Untro Newydd 

Cynlluniau Atal Llifogydd 281 0 0 281 0 0 0 0 0 

Datblygu Economaidd – Arian Cyfatebol 100 0 100 0 0 0 0 0 0 

Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus 480 0 72 0 0 0 308 100 0 

Canopïau allanol mewn 3 Ysgol Uwchradd 371 0 0 0 0 0 0 0 371 

Seilwaith Morwrol 200 0 0 0 0 0 0 0 200 

Cyfanswm Prosiectau Cyfalaf Untro 
Newydd 

1,432 0 172 281 0 0 308 100 571 



Cynllun Cyllideb 

£’000 

Grantiau 
Allanol 

£’000 

Grant 
Cyfalaf 

Cyffredinol 

£’000 

Benthyca â 
Chefnogaeth 

£’000 

Benthyca 
Digefnogaeth 

£’000 

Arian 
Wrth Gefn 

CRT 

£’000 

Arian Wrth Gefn 
Derbyniadau 

Cyfalaf 

£’000 

Arian Wrth 
Gefn 

Glustnodedig 

£’000 

Balansau 
Cyffredinol 

£’000 

Prosiectau Cyfalaf Untro Eraill (Ariennir gan Gronfeydd wrth Gefn Clustnodedig, Cronfeydd Wrth Gefn Gwasanaethau & Benthyca Digefnogaeth) 

Seilwaith Arfordirol 200 0 0 0 0 0 0 200 0 

Atgyweirio Melin Llynnon 103 0 0 0 38 0 0 65 0 

Uwchraddio Offer Ailgylchu Gwastraff 380 0 0 0 0 0 0 380 0 

Offer Ffitrwydd – Canolfan David Hughes  100 0 0 0 100 0 0 0 0 

Cyfanswm Prosiectau Cyfalaf Untro Eraill 783 0 0 0 138 0 0 645 0 

 

Ysgolion yr 21ain Ganrif 

Band A 3,768 0 0 0 3,768 0 0 0 0 

Band B 4,830 2,169 0 1,168 1,493 0 0 0 0 

Cyfanswm Ysgolion yr 21ain Ganrif 8,598 2,169 0 1,168 5,261 0 0 0 0 

          

CYFANSWM GRONFA CYFFREDINOL 17,177 3,491 1,486 3,325 5,399 0 600 1,195 1,681 

 

Cyfrif Refeniw Tai 

Rhaglen Cynnal a Chadw Cynlluniedig SATC 9,555 2,685 0 0 0 6,870 0 0 0 

Datblygiadau Newydd ac Ail-Brynu Eiddo 
Hawl i Brynu 

9,229 0 0 0 6,000 3,229 0 0 0 

CYFANSWM CYFRIF REFENIW TAI 18,784 2,685 0 0 6,000 10,099 0 0 0 

 

CYFANSWM RHAGLEN CYFALAF 2022/23 35,961 6,176 1,486 3,325 11,399 10,099 600 1,195 1,681 

 


