
 
 

 

 

CYNGOR SIR YNYS MÔN 

ADRODDIAD I: PWYLLGOR GWAITH 

DYDDIAD: 15 RHAGFYR 2014 

PWNC: BIDIAU CYFALAF 2015/16 

AELOD PORTFFOLIO: Y CYNGHORYDD H E JONES 

SWYDDOG SY’N ARWAIN: GARETH ROBERTS 

SWYDDOG CYSWLLT: 
 

RICHARD MICKLEWRIGHT                           (EST: 2601) 

 

Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau:  
 

Fel y gall y Pwyllgor Gwaith fod yn gyfrifol am gynllunio Bidiau Cyfalaf ar gyfer 2015/16 ar lefel 
gorfforaethol. 
 

A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 
 

1. CEFNDIR  
 

1.1 Ceir yma restr o’r Bidiau Cyfalaf a gynigiwyd gan yr adrannau ar gyfer eu 
cynnwys yn Rhaglen Gyfalaf 2015/16 i 2019/20.  

 

2. CYNNYDD 
 

2.1 Yn dilyn yr adroddiad a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ym mis Gorffennaf 2014 
yn nodi’r Strategaeth Gyfalaf, gofynnwyd i’r adrannau gyflwyno bidiau ar gyfer 
prosiectau cyfalaf ar gyfer eu cynnwys yn y Rhaglen Gyfalaf 5 mlynedd.  

     
2.2 Cafwyd ymateb llawer mwy na’r disgwyl ac mae’r rhestr lawn o’r ceisiadau a 

dderbyniwyd wedi eu hamlinellu yn Atodiad A. 
 

2.3   Adolygwyd pob bid o ran cyfanrwydd ac yna cawsant eu blaenoriaethu yn ôl  
cyfres o feini prawf yn seiliedig ar bwyntiau, fel y nodir yn Atodiad B. 

 

2.4  Paratowyd amcangyfrif o’r adnoddau cyfalaf a oedd ar gael (Atodiad C) a 
chymharwyd y rhestr o fidiau yn erbyn yr amcangyfrif hwnnw. O ganlyniad i’r 
ymarfer hwn, cynigir bod yr eitemau sydd yn y blychau lliw yn Atodiad A yn cael 
eu cynnwys yn rhaglen gyfalaf 2015/16. Bydd bidiau a fydd yn cael eu cynnwys 
yn y dyfodol yn dibynnu ar yr adnoddau a fydd ar gael ar yr adeg briodol. Fodd 
bynnag, dylid nodi y bydd cynnwys prosiectau ar gyfer 2015/16 yn cael effaith o 
ran ymrwymiad ar flynyddoedd yn y dyfodol.  

 

3. MATER I’W BENDERFYNU ARNO   
 

3.1   Mae’r adroddiad hwn yn argymell - 
 

Bod yr eitemau sydd yn y blychau lliw yn Atodiad A yr adroddiad (eitemau sy’n 
werth £14,480m) yn cael eu cynnwys yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2015/16 i 
2019/20. 
 

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

 

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

Mae hwn yn benderfyniad sydd wedi ei ddirprwyo i’r Pwyllgor Gwaith. 
 

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

Yndw 
 

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

Ydyw 
 



 
 

 

 
DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?  Beth oedd eu sylwadau? 

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

Ymgynghoriad â’r Grwp 
Llywio a’r y Gyllideb 

 2 Cyllid / Adran 151(mandadol) Adroddiad y Swyddog Adran 
90151 yw hwn 

 3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(mandadol)  
 

 

 4 Adnoddau Dynol (AD)  

 5 Eiddo  

 6 Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu (TGCh)  

     7 Sgriwtini  

 8 Aelodau Lleol  

 9 Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill  

E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol) 

 1 Economaidd  

 2 Gwrthdlodi  

 3 Trosedd ac Anhrefn  

 4 Amgylcheddol  

 5 Cydraddoldebau  

 6 Cytundebau Canlyniad  

 7 Arall  

F -    Atodiadau: 

 
Atodiad A: Crynodeb o Fidiau Cyfalaf 2015/16 
Atodiad B: Matrics Sgorio 
Atodiad C: Adnoddau Cyfalaf 
 

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

 
 



 
 

 

ATODIAD A 

Pwysoliad 30 20 15 10 20 5

Cyfeirnod Cyfadran Adran

Cyfeirnod 

Cyfalaf

Ranc 

Gwreiddiol

Ranc 

wedi ei 

Bwysoli

Cynllun Treigl / 

Unwaith ac am 

Byth Cynllun arfaethedig Disgrifiad Cryno

2015/16                               

Cost Bl 1 (£'000)

2016/17                 

Cost Bl 2 

(£'000)

2017/18                        

Cost Bl3 

(£'000)

2018/19                 

Cost Bl 4 

(£'000)

2019/20               

Cost Bl 5 

(£'000) Grant

Cyllid net gan 

CSYM 2015/16            

(£'000)

Y flaenoriaeth 

gorfforaethol 

y mae'r fid yn 

cwrdd â hi

Y rhan o'r flaenoriaeth y 

mae'n cwrdd â hi

Cyfraniad y 

prosiect at 

gyflawni 

blaenoriaethau 

corfforaethol

Lefel y risg 

gorfforaethol 

y mae'r 

cynnig yn ei 

lliniaru

Y gofyniad i 

gydymffurfio 

gyda 

chyfrifoldebau 

statudol, iechyd, 

DGA er mwyn 

lliniaru'r her

Lefel y 

cyllid ar y 

cyd / 

cyllid 

cyfatebol 

a all fod ar 

gael

Effaith 

ffafriol ar y 

gyllideb 

refeniw 

neu 

potensial o 

ran 

buddsoddi 

i arbed

Cadernid y 

trefniadau 

rheoli 

prosiect Cyfanswm

1

Dysgu Gydol 

Oes Addysg 1 7 8 Unwaith ac am byth

Ysgol Newydd yng 

Nghaergybi

Rhan o'r Prosiect Ysgolion yr 21ain Ganrif lle bydd ysgol newydd yn cael ei 

hadeiladu yng Nghaergybi yn lle tair o'r ysgolion cyfredol. Bydd rhywfaint o 

wariant yn 2014/15.  Mae'n rhan o 'Wella Addysg,  sgiliau a moderneiddio ein 

hysgolion' 5,728 2,276 119

Grant 50% ar gael 

gan LlC 2,864 C

Darparu dwy o ysgolion  

cynradd ardal newydd 300 0 30 50 140 50 570

2

Dysgu Gydol 

Oes Addysg 2 8 9 Unwaith ac am byth

Ysgol Newydd ar gyfer 

Gogledd Orllewin Môn

Rhan o'r Prosiect Ysgolion yr 21ain Ganrif lle bydd ysgol newydd yn cael ei 

hadeiladu yng Ngogledd Orllewin Môn. Bydd rhywfaint o wariant ar hyn  yn 

2014/15.  Mae'n rhan o 'Wella Addysg,  sgiliau a moderneiddio ein hysgolion' 3,431 1,119 64

Grant 50% ar gael 

gan LlC 1,716 C

Darparu dwy o ysgolion  

cynradd ardal newydd 300 0 30 50 140 50 570

3

Datblygiad 

Cynaliadwy

Yr Amgylchedd a 

Gwasanaethau 

Technegol 16 4 4 Unwaith ac am byth

Lliniaru Llifogydd ym 

Miwmares

Biwmares yn dioddef llifogydd -yn digwydd yn fwy aml ac yn fwy difrifol. Y 

prosiect eisoes wedi ei gymeradwyo gyda'r gwaith dylunio yn cychwyn yn 

2013/14, ac yn cael cyllid gan LlC yn barod. 900 0 0 0 0

85% LlC(765k) 

ond heb ei 

dderbyn eto, os 

caiff ei dderbyn, 

bydd angen i 

CSYM gyfrannu 

£135k 135 B

Gweithio gyda LIC i gryfhau a 

chefnogi cwmniau lleol 300 140 0 85 100 25 650

4 Cymuned

Gwasanaethau 

Oedolion 15 1 1 Unwaith ac am byth

Tai Gofal Ychwanegol yn 

Amlwch a Llangefni

Cefnogi'r mwyaf bregus drwy drawsnewid Gofal Cymdeithasol i Oedolion Hŷn. 

Cynllun i ddatblygu a sefydlu 2 o gynlluniau Tai Gofal Ychwanegol. I'w gadarnhau I'w gadarnhau I'w gadarnhau I'w gadarnhau I'w gadarnhau Cyllid Allanol I'w gadarnhau A

Datblygu a sefydlu dau gynllun 

Tai Gofal Ychwanegol gyda 

phartneriaid yn ne a 

chanolbarth yr Ynys. 300 100 75 0 200 50 725

5 Cymuned Tai 13 2 2

Dim Rhaglen - Ad 

Hoc

Grant Cyfleusterau i'r 

Anabl

Darparu cymorth i bobl drefnu addasiadau i'w cartref er mwyn eu gwneud yn 

saffach ac yn fwy cyfforddus. Mae'r GAC yn grant mandadol o hyd at £36k ac 

mae'r Cyngor yn derbyn 180 o ymholiadau y flwyddyn gydag oddeutu 120 yn 

cael eu cymeradwyo am grant. 816 816 816 816 816 0 816 D

Gweithio gyda phartneriaid i 

foderneiddio a chydlynu'r 

gwasanaeth cyngor ar fudd-

daliadau er mwyn gwella 

annibyniaeth 300 0 150 0 200 40 690

6 Cymuned Tai 41 6 3 Unwaith ac am byth

Prynu  trwy Orfodaeth - 

Cynllun Peilot

Mae'r Swyddog Tai Gwag yn gofyn am arian i sefydlu cynllun peilot i brynu 

drwy orfodaeth eiddo y mae wedi eu dewis yn ofalus o nifer o dai problemus 

sydd wedi bod yn wag am gyfnod hir a lle mae trafodaethau gyda'r 

perchenogion wedi methu 180 0 0 0 0 0 180 D

Cynyddu'r opsiynau tai 

fforddiadwy ar hyd a lled yr 

ynys a dod â thai gwag yn ôl i 

ddefnydd 300 0 150 0 200 25 675

7

Dirprwy Brif 

Weithredwr

Trawsnewid 

Corfforaethol 39 5 5 Unwaith ac am byth Gweithio'n Gallach

Mae Gweithio'n Gallach yn ffitio i mewn i fframwaith nifer o strategaethau 

busnes a chyfrifoldebau corfforaethol eraill yn y sefydliad. Mae rhai o'r rhain, 

er enghraifft ein Strategaeth Effeithlonrwydd yn un o'r prif yrwyr ar gyfer 

Gweithio'n Gallach a bydd rhai'n defnyddio Gweithio'n Gallach i ddarparu 

achos ar gyfer newid yn unol ag anghenion gweithredol y presennol a'r 

dyfodol. 1,125 0 0 0 0 0 1,125 F

Archwilio ansawdd yr adeiladau 

gan anelu at gyrraedd safon 

gyson ar draws

y Cyngor sy'n cyflwyno’r 

ddelwedd gywir 300 100 0 0 200 50 650

8

Datblygiad 

Cynaliadwy

Yr Amgylchedd a 

GwasanaethauTe

chnegol 24 3 6

Wedi ei raglennu ar 

gyfer 2015/16, dim 

rhaglen eto ar gyfer 

2016/17 ymlaen Cerbydau newydd

Cael cerbydau newydd, e.e. Bysus, HGV, ceir a faniau sydd wedi cyrraedd 

diwedd eu hoes economaidd. Nid yw'r gronfa wedi cael ei defnyddio yn y 

gorffennol i brynu cerbydau ar gyfer gwasanaethau sydd â chyllidebau 

penodol sy'n cael eu gwarchod, e.e. Tai ac Ysgolion. Yn gyffredinol, bu diffyg 

cynllunio i andewyddu'r fflyd a bydd hyn yn rhan o raglen adnewyddu. 150 150 150 150 150 0 150

Blaenoriaeth 

Gwasanaeth 150 200 150 0 100 40 640

9

Dysgu Gydol 

Oes Addysg 6 9 7

Rhaglen Dreigl 

gydag amserlen 

ynghlwm

Lleihau'r risg o dân yn 

adeiladau'r Cyngor

Rhagofalon mewn ysgolion i leihau'r risgiau tân. Cynnau tanau'n fwriadol yn 

debygol iawn mewn ysgol. Rhagofalon tân mewn ysgolion yn cynnwys drysau 

tân, waliau solet, larymau tân, goleuadau argyfwng, diangfeydd a systemau 

chwistrellu dŵr. 150 150 150 125 0 0 150 C

Parhau i godi'r safonau o ran 

cyraeddiadau Addysgol. 240 200 150 0 0 30 620

10

Datblygiad 

Cynaliadwy

Yr Amgylchedd a 

Gwasanaethau 

Technegol 18 20 20

Rhaglen Dreigl - 

Bydd amserlen, ond 

nid yw ar gael eto

Menter Bethyca Pwyllgor 

ar gyfer y Sir

Gwella ffyrdd ar yr Ynys. Daw'r LGBI i ben yn 2014/15, a chydag ychwaneg o 

doriadau refeniw, ni fyddai'r Awdurdod yn gallu cwrdd â gofynion sylfaenol y 

contract a byddai'n torri amodau dau gontract oherwydd mae gan y Cyngor 

ddau gontract cynnal a chadw tymor hir gyda phartneriaid. 2,000 2,000 0 0 0 0 2,000 B

Gweithio gyda phartneriaid i 

oresgyn cyfyngiadau p ran yr 

isadeiledd fely gellir datblygu, 

budsoddi a chreu swyddi 120 200 100 0 150 50 620

IS-GYFANSWM 14,480 6,511 1,299 1,091 966 0 9,136

Meini prawf sgorio (pwyntiau o 0-10)



 
 

 

Cyfeirnod Cyfadran Adran

Cyfeirnod 

Cyfalaf

Ranc 

Gwreiddiol

Ranc 

wedi ei 

Bwysoli

Cynllun Treigl / 

Unwaith ac am 

Byth Cynllun arfaethedig Disgrifiad Cryno

2015/16                               

Cost Bl 1 (£'000)

2016/17                 

Cost Bl 2 

(£'000)

2017/18                        

Cost Bl3 

(£'000)

2018/19                 

Cost Bl 4 

(£'000)

2019/20               

Cost Bl 5 

(£'000) Grant

Cyllid net gan 

CSYM 2015/16            

(£'000)

Y flaenoriaeth 

gorfforaethol 

y mae'r fid yn 

cwrdd â hi

Y rhan o'r flaenoriaeth y 

mae'n cwrdd â hi

Cyfraniad y 

prosiect at 

gyflawni 

blaenoriaethau 

corfforaethol

Lefel y risg 

gorfforaethol 

y mae'r 

cynnig yn ei 

lliniaru

Y gofyniad i 

gydymffurfio 

gyda 

chyfrifoldebau 

statudol, iechyd, 

DGA er mwyn 

lliniaru'r her

Lefel y 

cyllid ar y 

cyd / 

cyllid 

cyfatebol 

a all fod ar 

gael

Effaith 

ffafriol ar y 

gyllideb 

refeniw 

neu 

potensial o 

ran 

buddsoddi 

i arbed

Cadernid y 

trefniadau 

rheoli 

prosiect Cyfanswm

11

Dysgu Gydol 

Oes Addysg Unwaith ac am byth

3 Ysgol Newydd ar Ynys 

Môn

3 o ysgolion 21ain ganrif eraill gydag ymrwymiadau yn 2015/16. Dim Bid 

Gyfalaf wedi ei chyflwyno ond mae ymrwymiad i CSYM 1,442 1,110 8,235 3,634 174

Grant 50% ar gael 

gan LlC 721 C

Parhau i godi'r safonau o ran 

cyraeddiadau Addysgol.

12

Datblygiad 

Cynaliadwy Eiddo 26 10 10

Rhaglen Dreigl - 

Bydd amserlen, ond 

nid yw ar gael eto Mynediad i'r Anabl

Yn unol â'r Ddeddf Cydraddoldebau, rhaid i'r awdurdod wneud addasiadau 

rhesymol i eiddo'r Awdurdod. Rhaid gwneud gwaith i sicrhau fod gan bobl 

anabl fynediad i wasanaethau 150 150 150 150 150 0 150 F 240 140 150 0 0 35 565

13

Dysgu Gydol 

Oes Addysg 7 11 11

Rhaglen Dreigl 

gydag amserlen 

ynghlwm

Adolygu Adeiladau 

Addysg

Rhaglen i ailweirio ysgolion sydd yn risg uchel. Yn unol â Rheoliadau Trydan 

yn y Gwaith 1989, rhaid cymryd rhagofalon yn erbyn y perygl y risg o 

farwolaeth neu anaf personol oherwydd trydan yng ngweithgareddau ysgolion. 

Rhaid rhoi profion ar yr holl ysgolion dros 5 mlynedd, bydd angen gwneud 

mân-waith mewn rhai a bydd angen ailweirio eraill yn gyfan gwbl. 250 250 250 250 250 0 250 C

Parhau i godi'r safonau o ran 

cyraeddiadau Addysgol. 240 140 150 0 0 30 560

14

Dysgu Gydol 

Oes Addysg 4 12 12

Rhaglen Dreigl - 

Bydd amserlen, ond 

nid yw ar gael eto

Dm mynediad i'r Anabl i 

Adeiladau Addysg

Gwella mynediad I'r anabl mewn gwahanol ysgolion er mwyn cydymffurfio 

gydag Deddf Cydraddoldebau 2010 er mwyn cwrdd ag anghenion rhai 

disgyblion anabl 300 300 300 300 300 0 300 C

Parhau i godi'r safonau o ran 

cyraeddiadau Addysgol. 240 140 150 0 0 30 560

15

Dysgu Gydol 

Oes Addysg 9 13 13

Rhaglen Dreigl - 

Bydd amserlen, ond 

nid yw ar gael eto

Cyfleusterau Arlwyo 

Ysgolion

Adnewyddu'r potai presennol, uwchraddio'r systemau awyru mewn ceginau i 

gwrdd â'r gofynion. Petai cantîn ysgol yn cau, byddai'n rhaid anfon y plant 

adref a tharfu ar eu haddysg ac ar eu rhieni. 200 200 0 0 0 0 200 C

Parhau i godi'r safonau o ran 

cyraeddiadau Addysgol. 240 100 150 0 40 30 560

16

Dirprwy Brif 

Weithredwr ICT 38 14 14 Unwaith ac am byth

Cyfleuster TGCh Wrth 

Gefn ar y Safle

Datgelodd archwiliad nad oedd y system wrth gefn yn addas i'r pwrpas ac yn 

peri risg i'r Cyngor. Yn dilyn yr archwiliad, comisiynodd y cyn Swyddog Adran 

151  Mazars i baratoi papur opsiynau ar gyfer system newydd a fyddai'n cwrdd  

gofynion darpariaeth wrth gefn y Cyngor. Cyflwynwyd y papur opsiynau i'r UDA 

a benderfynodd ar yr opsiwn o system wrth gefn gynhwysfawr oddi ar y safle, 

yn anffodus nid oedd y costau yn yr adroddiad a gynhyrchwyd gan Mazars 

wedi cymryd i ystyriaeth ofynion cyfleuster o'r fath nad oeddynt yn rhaid TGCh. 42 0 0 0 0 0 42 G 300 200 0 0 0 50 550

17

Dysgu Gydol 

Oes Addysg 8 15 15

Rhaglen Dreigl 

gydag amserlen 

ynghlwm

Gwaith Trwsio a Chynnal 

a Chadw mewn Ysgolion

Rhoi sylw i'r diffygion yn yr holl adeiladau nad ydynt yn cael eu heffeithio gan y 

cynllun ad-drefnu ysgolion. Mae cyflwr y stoc ysgolion yn anfoddhaol - mae 

toeau yn gollwng, ffenestri wedi pydru a dim yn agor, problemau tamprwydd a 

risgiau eraill i iechyd a diogelwch. 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0 1,800 C

Parhau i godi'r safonau o ran 

cyraeddiadau Addysgol. 240 120 150 0 0 30 540

18

Dysgu Gydol 

Oes Addysg 5 16 16

Rhaglen Dreigl - 

Bydd amserlen, ond 

nid yw ar gael eto Risg syrthio o uchder

Mae ysgolion gyda thoeau fflat a hen ffenestri yn y to gyda gwydr nad yw'n 

wydr diogelwch yn peri risg sylweddol i gontractwyr sy'n wneud gwaith, i 

syrfewyr a thresbaswyr a gellid erlyn yr awdurdod petai modd profi yr 

achoswyd niwed oherwydd diffyg cydymffurfiaeth gyda safonau. Mae angen 

sefydlu rhaglen er mwyn darparu llefydd diogel i weithio ac adnewyddu 

ffenestri yn y to yn ôl yr angen. 50 50 50 50 0 0 50 C

Parhau i godi'r safonau o ran 

cyraeddiadau Addysgol. 240 120 150 0 0 30 540

19

Dysgu Gydol 

Oes Addysg 10 17 17

Rhaglen Dreigl - 

Bydd amserlen, ond 

nid yw ar gael eto

Adnewyddu toiledau yn 

yst ysgolion

Mewn archwiliad yn 2013, datgelwyd bod toiledau ysgolion mewn cyflewr 

gwael ac angen eu gwella. Mewn rhai achosion, mae plant yn gwrthod 

defnyddio'r toiledau oherwydd nad ydynt yn lân. Mae'r fid hon ar gyfer darparu 

cyfleusterau newydd mewn ysgolion sy'n lân ac wedi eu dylunio i leihau'r 

tebygolrwydd o fwlio, ymddygiad gwrthgymdeithasol a fandaliaeth. 200 200 200 200 0 0 200 C

Parhau i godi'r safonau o ran 

cyraeddiadau Addysgol. 240 160 105 0 0 30 535

20

Dysgu Gydol 

Oes Addysg 3 18 18

Rhaglen Dreigl - 

Bydd amserlen, ond 

nid yw ar gael eto

Gosod bwylei+H9r 

newydd mewn Adeiladau 

Addysgol

Gosod bwyleri newydd mewn ysgolion sydd wedi cyrraedd diwedd eu hoes 

ymarferol. Nid oes modd eu trwsio mwyach oherwydd nad yw'r partiau ar gael. 

Heb fwyleir neu ddŵr poeth, byddai'n rhaid cau ysgolion. 150 150 150 150 150 0 150 C

Parhau i godi'r safonau o ran 

cyraeddiadau Addysgol. 240 80 150 0 0 30 500

21 Cymuned Tai 12 22 19 Unwaith ac am byth Tai Fforddiadwy

Darparu llety o safon dda i drigolion Ynys Môn sy'n hanfodol i iechyd, 

cyrhaeddiad addysgol, lles y teulu, cymunedau cynhaliwyd a safon bywyd. 935 0 0 0 0 D

Cynyddu'r opsiynau tai 

fforddiadwy ar hyd a lled yr 

ynys a dod â thai gwag yn ôl i 

ddefnydd 300 80 75 0 0 35 490

22

Datblygiad 

Cynaliadwy

Economic & 

Cymuned 29 19 21

Rhy fuan I ddarparu 

gwybodaeth - gwaith 

yn mynd rhagddo Cyllid Strwythurol yr UE

Cyllid cyfatebol i adfywio ein cymunedau a datblygu'r economi. Mae dyfodol 

Ynys Môn yn edrych yn fwy llewyrchus gyda phrosiectau megis Wylfa Newydd 

ac Ynys Fenter. Mae'n canolbwyntio mwy ar wneud y mwyaf ar y cyfleon yn yr 

economi - mae Ynys Môn mewn sefyllfa unigryw i fanteisio'n llawn ar y 

rhaglenni hyn. 2500 5000 5000 5000 2500

Cyllid cyfatebol o 

Ewrop I'w gadarnhau B 300 0 0 80 0 50 430

23

Dirprwy Brif 

Weithredwr Yr Adran Gyllid 43 28 22 Unwaith ac am byth

System Electronig 

Ranbarthol ar gyfer 

Rheoli Achosion 

Cyfreithiol

Mae'r Cyngor yn rhan o brosiect cydweithio rhanbarthol ar gyfer gwasanaethau 

cyfreithiol.Mae'r prosiect yn symud ymlaen i brynu system electronig ar gyfer 

Rheoli Achosion (RhA). E

Er fod gan Adran Gyfreithiol y Cyngor hwn RhA yn barod, efallai na fydd yr un 

fath â'r system y mae'r prosiect cydweithio'n bwriadu ei brynu o G Cloud. SOs 

felly, byddai'n rhaid i'r Cyngor hwn brynu'r un system â gweddill y rhanbarth. 

Bydd methiant i wneud hynny yn cyfyngu'n ddifrifol ar gyfranogiad y Cyngor i'r 

prosiect cydweithio cyfreithiol rhanbarthol yn y gorffennol. 80 0 0 0 0 0 80 G 300 100 0 0 0 20 420

24

Datblygiad 

Cynaliadwy Eiddo 27 21 23

Rhaglen Dreigl - 

Bydd amserlen, ond 

nid yw ar gael eto

Trwsio a Chynnal a 

Chadw Eiddo

Mae gan nifer o adeiladau nad ydynt yn rhai addysgol, e.e. Canolfannau 

Hamdden, Llyfrgelloedd, adeiladau Gwasanaethau Cymdeithasol ac ati â 

thoeau sy'n gollwng, ffenestri nad ydynt yn agor neu sydd wedi pydru, 

problemau tamprwydd a risgiau eraill i ddiogelwch - mae'r fid hon yn rhoi sylw 

i'r rhain. 700 700 700 700 700 0 700 D 150 140 75 0 0 35 400



 
 

 

Cyfeirnod Cyfadran Adran

Cyfeirnod 

Cyfalaf

Ranc 

Gwreiddiol

Ranc 

wedi ei 

Bwysoli

Cynllun Treigl / 

Unwaith ac am 

Byth Cynllun arfaethedig Disgrifiad Cryno

2015/16                               

Cost Bl 1 (£'000)

2016/17                 

Cost Bl 2 

(£'000)

2017/18                        

Cost Bl3 

(£'000)

2018/19                 

Cost Bl 4 

(£'000)

2019/20               

Cost Bl 5 

(£'000) Grant

Cyllid net gan 

CSYM 2015/16            

(£'000)

Y flaenoriaeth 

gorfforaethol 

y mae'r fid yn 

cwrdd â hi

Y rhan o'r flaenoriaeth y 

mae'n cwrdd â hi

Cyfraniad y 

prosiect at 

gyflawni 

blaenoriaethau 

corfforaethol

Lefel y risg 

gorfforaethol 

y mae'r 

cynnig yn ei 

lliniaru

Y gofyniad i 

gydymffurfio 

gyda 

chyfrifoldebau 

statudol, iechyd, 

DGA er mwyn 

lliniaru'r her

Lefel y 

cyllid ar y 

cyd / 

cyllid 

cyfatebol 

a all fod ar 

gael

Effaith 

ffafriol ar y 

gyllideb 

refeniw 

neu 

potensial o 

ran 

buddsoddi 

i arbed

Cadernid y 

trefniadau 

rheoli 

prosiect Cyfanswm

25

Datblygiad 

Cynaliadwy

Economic & 

Cymuned 34 25 24

Rhy fuan I ddarparu 

gwybodaeth - gwaith 

yn mynd rhagddo

Rhaglen Cadwyn 

Gyflenwi Ranbarthol

Mae'r Rhaglen Cadwyn Gyflenwi Ranbarthol (RhCGR) yn anelu at gydlynu, 

galluogi a phlygu'r gefnogaeth sydd ar gael ar hyn o bryd i fusnesau drwy 

ymgysylltu gyda chyflenwyr Haen 1 a 2 i ddeall eu gofynion ac defnyddio'r 

wybodaeth hon i hysbysu a datblygu darpar gyflenwyr yng Ngogledd Cymru. 871 871 0 0 0

Angen Cyllid 

SCEC I'w gadarnhau B 300 0 0 80 0 10 390

26

Datblygiad 

Cynaliadwy

Economic & 

Cymuned 33 24 25

Rhy fuan I ddarparu 

gwybodaeth - gwaith 

yn mynd rhagddo

Cynllun Cymorth Mentrau 

Cymdeithasol Cyfenter 

Cefnogi twf a chynhyrchiant y sector Mentrau Cymdeithasol yng Ngogledd 

Orllewin Cymru drwy dargedu cymorth ariannol. 1100 1100 1100 1100 1100

3,575 dros y 5 

mlynedd I'w gadarnhau B 300 0 0 70 0 15 385

27

Datblygiad 

Cynaliadwy Eiddo 28 26 26 Rhaglen I'w darparu Mân-ddaliadau

Yn unol â phenderfyniadau Pwyllgor Gwaith ar 24/4/10, cychwynnodd y 

rhaglen yn 2011/12 ac mae  2/3 o'r ffordd drwodd. Bydd yn adnewyddu ac yn 

gwella adeiladau'r stad er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel i'r tenantiaid eu 

defnyddio ac yn darparu llety addas sy'n creu cyfleon ar gyfer ffermwyr ifanc 

yn y diwydiant amaethyddol. 1,300 1,300 0 0 0

Derbyniadau 

Cyfalaf yn cael eu 

diogelu 1,300 B 90 100 60 0 100 10 360

28

Dirprwy Brif 

Weithredwr TGCh 40 29 37 Unwaith ac am byth

Uwchraddau'r System 

Rheoli Cynnwys 

Corfforaethol 

Uwchraddio Gwefan y Cyngor fel y gellir ei defnyddio ar ffonau symudol a 

thabledi 126 0 0 0 0 0 126 G 150 100 0 0 60 50 360

29

Datblygiad 

Cynaliadwy

Yr Amgylchedd a 

Gwasanaethau 

Technegol 17 23 27 Unwaith ac am byth Toiledau Cyhoeddus

Works to provide sewage treatment plants and install coin collection machines 

to achieve revenue saving of £75k in 2015/16 by reducing maintenance costs 100 0 0 0 0 0 100 N/A 0 100 75 0 140 35 350

30

Datblygiad 

Cynaliadwy

Planning & Public 

Protection 37 27 28 Unwaith ac am byth

Parc Carafan Modur 

aTeithio yn Nghaergybi

Mae'r cynnig yn rhan o raglen barhaus o welliannau i wella'r cyfleusterau sydd 

ar gael ar gyfer y cyhoedd ym Mharc Gwledig y Morglawdd yng Nghaergybi 

sydd ym mherchenogaeth y Cyngor.  Bydd y gwelliannau unwaith y byddant 

wedi eu cwblhau, yn  golygu y bydd modd efallai cael cyllid refeniw 

ychwanegol a fydd o gymorth i sicrhau fod y parc yn gallu cyllido ei hun yn y 

dyfodol gyda llai o ddibyniaeth ar gyllid craidd y Cyngor. 250 0 0 0 0

80% o £200k o'r 

Grant LlLlLlA heb 

ei ddiogelu eto, os 

caiff ei 

gymeradwyo, 

bydd angen 

cyfraniad o £50k 

gan CSYM 50 B 150 0 0 80 100 5 335

31

Datblygiad 

Cynaliadwy

Economic & 

Cymuned 35 37 29

Rhy fuan I ddarparu 

gwybodaeth - gwaith 

yn mynd rhagddo Cronfa Fuddsoddi Leol

Bydd y fenter arfaethedig yn rhoi cymorth ariannol i fusnesau micro a bychan 

newydd a chyfredol, swm o hyd at £10k tuag at fuddsoddiadau cyfalaf ac wrth 

wneud hynny, bydd rhoi sylw i fethiant y farchnad gyfredol i ddarparu cymorth 

ariannol i fusnesau micro a bychan. I'w gadarnhau I'w gadarnhau I'w gadarnhau I'w gadarnhau I'w gadarnhau

Angen cyllid 

SCEC I'w gadarnhau B 300 0 0 0 0 15 315

32

Datblygiad 

Cynaliadwy

Economic & 

Cymuned 36 38 30

Rhy fuan I ddarparu 

gwybodaeth - gwaith 

yn mynd rhagddo

Isadeiledd Ynni 

Adnewyddadwy Arforol

Mae gan RhYY botensial sylweddol i sicrhau trawsnewidiad economaidd ar 

lefel ranbarthol os bydd yr amodau ar gyfer twf yn eu lle. Bydd y weithgaredd 

arfaethedig yn gosod isadeiledd pwer rhwng gwely'r môr a chysylltiad ar y tir 

gan ganiatáu i CHWECH o weithredwyr technoleg llanwol i gynhyrchu 120MW 

o ynni adnewyddadwy.  Mae diffyg cysylltiad i'r grid yn broblem fawr a difrifol 

ar gyfer datblygwyr preifat. Bydd y prosiect yn golygu y bydd y parth MORlais 

dynodedig, harbwr twfn Caergybi ac ardaloedd arforol eraill yn addas ar gyfer 

cynhyrchu ynni arforol y mwyaf deniadol yn y DU

Mae cost 

gweithredu (gosod 

ceblau dan y môr a 

rhai uwchben 

rhwng gwely'r môr 

a'r cysylltiad i'r grid 

rhwng £30-£35m. 

Menter Môn wedi 

sicrhau cyswllt arall 

i'r grid a chyllid 

cyfatebol preifat o 

hyd at £15m

Mae cost 

gweithredu 

(gosod ceblau 

dan y môr a 

rhai uwchben 

rhwng gwely'r 

môr a'r 

cysylltiad i'r 

grid rhwng £30-

£35m. Menter 

Môn wedi 

sicrhau cyswllt 

arall i'r grid a 

chyllid 

cyfatebol 

preifat o hyd at 

£15m

Mae cost 

gweithredu 

(gosod ceblau 

dan y môr a 

rhai uwchben 

rhwng gwely'r 

môr a'r 

cysylltiad i'r 

grid rhwng £30-

£35m. Menter 

Môn wedi 

sicrhau cyswllt 

arall i'r grid a 

chyllid 

cyfatebol 

preifat o hyd at 

£15m

Mae cost 

gweithredu 

(gosod ceblau 

dan y môr a 

rhai uwchben 

rhwng gwely'r 

môr a'r 

cysylltiad i'r 

grid rhwng £30-

£35m. Menter 

Môn wedi 

sicrhau cyswllt 

arall i'r grid a 

chyllid 

cyfatebol 

preifat o hyd at 

£15m

Mae cost 

gweithredu 

(gosod ceblau 

dan y môr a 

rhai uwchben 

rhwng gwely'r 

môr a'r 

cysylltiad i'r 

grid rhwng £30-

£35m. Menter 

Môn wedi 

sicrhau cyswllt 

arall i'r grid a 

chyllid 

cyfatebol 

preifat o hyd at 

£15m

Angen cyllid 

SCEC I'w gadarnhau B 300 0 0 0 0 15 315

33

Datblygiad 

Cynaliadwy

Yr Amgylchedd a 

GwasanaethauTe

chnegol 20 30 31

Rhaglen Dreigl - 

Bydd amserlen, ond 

nid yw ar gael eto Ffyrdd ar Stadau

Mae nifer o lonydd stadau'r sir mewn cyflwr gwael gan gynnwys troedffyrdd. 

Mae hyn yn golygu y bydd modd targedu ymyrraeth ar sail raglenedig i leihau 

risg a gwella cyflwr ardaloedd preswyl bydd yn lleihau'r risg o hawliadau am 

anafiadau. 50 50 50 50 50 0 50 D/B 0 140 45 0 60 25 270  



 
 

 

Cyfeirnod Cyfadran Adran

Cyfeirnod 

Cyfalaf

Ranc 

Gwreiddiol

Ranc 

wedi ei 

Bwysoli

Cynllun Treigl / 

Unwaith ac am 

Byth Cynllun arfaethedig Disgrifiad Cryno

2015/16                               

Cost Bl 1 (£'000)

2016/17                 

Cost Bl 2 

(£'000)

2017/18                        

Cost Bl3 

(£'000)

2018/19                 

Cost Bl 4 

(£'000)

2019/20               

Cost Bl 5 

(£'000) Grant

Cyllid net gan 

CSYM 2015/16            

(£'000)

Y flaenoriaeth 

gorfforaethol 

y mae'r fid yn 

cwrdd â hi

Y rhan o'r flaenoriaeth y 

mae'n cwrdd â hi

Cyfraniad y 

prosiect at 

gyflawni 

blaenoriaethau 

corfforaethol

Lefel y risg 

gorfforaethol 

y mae'r 

cynnig yn ei 

lliniaru

Y gofyniad i 

gydymffurfio 

gyda 

chyfrifoldebau 

statudol, iechyd, 

DGA er mwyn 

lliniaru'r her

Lefel y 

cyllid ar y 

cyd / 

cyllid 

cyfatebol 

a all fod ar 

gael

Effaith 

ffafriol ar y 

gyllideb 

refeniw 

neu 

potensial o 

ran 

buddsoddi 

i arbed

Cadernid y 

trefniadau 

rheoli 

prosiect Cyfanswm

34

Datblygiad 

Cynaliadwy

Yr Amgylchedd a 

GwasanaethauTe

chnegol 19 32 32

Rhaglen Dreigl - 

Gosod peiriannau 

talu ac arddangos 

newydd Meysydd Parcio

Cynnal Meysydd Parcio sy'n dod ag incwm i'r gyllideb refeniw. Mae hyn yn 

golygu y gellir gwneud gwaith a allai achosi problemau mawr o ran diogelwch 

oni fyddai'n cael sylw. Hefyd, ceir cyllid cyfatebol pan fydd grantiau'n cael eu 

rhyddhau ar gyfer gwaith gwella. 50 50 50 50 50 0 50 B 90 100 45 0 0 25 260

35

Dysgu Gydol 

Oes

 Amgueddfeydd 

a Threftadaeth 42 35 33 Unwaith ac am byth

Gwaith hanfodol yn Jêl a 

Llys Biwmares (mewn 

paratoad o bosib ar gyfer 

eu hallanoliiI asiantaeth 

Mae allanoli'n un ffordd ymlaen ar gyfer rhai o safleoedd twristaidd a 

threftadaeth pwysig yr ynys. Er mwyn denu asiantaeth allanol i fabwysiadu a 

rhedeg y safleoedd hyn yn lle'r Cyngor, rhaid i'r adeiladau fod mewn cyflwr da 

ac yn fusnesau twristiaeth hyfyw sy'n cynhyrchu incwm. Mae adroddiad manwl 232 0 0 0 0 0 232 B/E 90 40 0 0 80 25 235

36 Cymuned Tai 11 31 34 Unwaith ac am byth

Prynu Tir ar gyfer 

Sipsiwn a Theithwyr

Prynu a datblygu tir ar gyfer sipsiwn a theithwyr ar Ynys Môn. Mae'r fid yn 

seiliedig ar yr angeniI brynu tir ar gyfer 2 safle dros dro / transit sy'n 1 ere a 1 

safle preswyl parhaol o 2.5 erw. 3,590 0 0 0 0

Gellid cyflwyno bid 

am gyllid LlC ar 

ddiwedd 2015 ar 

gyfer  2016/17 I'w gadarnhau D 120 0 75 0 0 35 230

37

Datblygiad 

Cynaliadwy

Yr Amgylchedd a 

Gwasanaethau 

Technegol+B29 22 33 35

Rhaglen Dreigl - 

Bydd amserlen, ond 

nid yw ar gael eto

Cynlluniau Strwythurol 

Pwysig

Maintain several bridges, culverts and retaining walls. This will undertake 

planned maintenance to these structures above and beyond that can be 

ubdertaken from revenue budget 200 200 200 200 200 0 200 N/A 0 100 45 0 60 25 230

38

Datblygiad 

Cynaliadwy

Environment & 

technical Service 23 34 36

Rhaglen Dreigl - 

Bydd amserlen, ond 

nid yw ar gael eto Ffyrdd 

Mae angen cynnal a chadw rhwydwaith y Cyngor yn barhaus. Mae'r gronfa hon 

yn golygu y gellir gwneud gwaith pwysig na fyddai'n bosibl fel arall 200 200 200 200 200 0 200 N/A 0 100 45 0 60 25 230

39

Datblygiad 

Cynaliadwy

Economaidd & 

Cymuned 30 41 38

Rhy fuan I ddarparu 

gwybodaeth - gwaith 

yn mynd rhagddo

Safleoedd ac Eiddo 

Strategol

Oherwydd y cyfleon yn sgil y Rhaglen Ynys Ynni (RhYY), mae Ynys Môn ar frig 

mewnfuddsoddiad sylweddol o'r sector carbon isel ac ynni. Bydd y prosiect 

hwn yn ceisio darparu safleoedd ac eiddo ac arnynt wasanaethau o safon 

uchel mewn lleoliadau cyflogaeth allweddol er mwyn denu mewnfuddsoddiad 5000 0 0 0 0

Yn amodol ar 

gyllid SCEC I'w gadarnhau B 180 0 0 0 0 10 190

40

Datblygiad 

Cynaliadwy

Economaidd & 

Cymuned 31 42 39

Rhy fuan I ddarparu 

gwybodaeth - gwaith 

yn mynd rhagddo

Rhaglen Isadeiledd 

Cyfleustodau

Mae cyfyngiadau sylweddol o fewn iadeiledd cyfleustodau'r briffordd a allai 

gyfyngu ar effaith economaidd buddsoddiadau sydd wedi eu rhaglennu. Mae 

angen buddsoddiad sylweddol i wella capasiti'r isadeiledd cyfleustodau 

(rhwydwaith trydan ac ati) er mwyn manteeisio i'r eithaf ar y datblygiadau ynni 

mawr. I'w gadarnhau I'w gadarnhau I'w gadarnhau I'w gadarnhau I'w gadarnhau

Yn amodol ar 

gyllid SCEC I'w gadarnhau B 180 0 0 0 0 10 190

41

Datblygiad 

Cynaliadwy

Economic & 

Cymuned 32 43 40

Rhy fuan I ddarparu 

gwybodaeth - gwaith 

yn mynd rhagddo

Rhaglen Isadeiledd 

Strategol Llangefni

Llangefni wedi ei nodi fel lleoliad allweddol. Mae tri safle sy'n agos at ei gilydd 

â'r potensial i fod yn hyb cyflogaeth a hyfforddiant allweddol o bwys 

rhanbarthol os gwneir y buddsoddiad iawn.

Oddeutu £10m+ 

dros y 5 mlynedd 

(dim sicrwydd)

Oddeutu 

£10m+ dros y 

5 mlynedd (dim 

sicrwydd)

Oddeutu 

£10m+ dros y 

5 mlynedd 

(dim sicrwydd)

Oddeutu 

£10m+ dros y 

5 mlynedd (dim 

sicrwydd)

Oddeutu 

£10m+ dros y 

5 mlynedd 

(dim sicrwydd)

Yn amodol ar 

gyllid SCEC I'w gadarnhau B 180 0 0 0 0 10 190

42

Datblygiad 

Cynaliadwy

Environment & 

technical Service 21 39 41

Rhaglen Dreigl - 

Bydd amserlen ond 

nid yw ar gael eto Goleuadau

Rhaglen i osod lampau newydd mwy ynni effeithlon ac sy'n achosi llai o 

lygredd goleuni sy'n golygu y defnyddir llai o dryan gan arwain ar arbedion 

refeniw a lleihau ôl-troed carbon. 30 30 30 30 30 0 30 D/B 0 0 0 0 140 25 165

43 Cymuned Tai 14 36 42

Dim Rhaglen  - Ad 

Hoc

Cynllun Benthyciadau Tai 

Sector Preifat

Gwella cartrefi Landlordiaid Preifat ar Ynys Môn, e.e. sicrhau cartrefi o safon 

ar gyfer contractwyr. Petai cynllun Wylfan Newydd yn mynd yn ei flaen, 

amcangyfrifir y bydd tua 8000 o weithwyr yn cael eu cyflogi ar yr adegau 

prysuraf. 740 500 510 0 0 LlC £254k 486 D 90 0 0 40 0 30 160

44

Datblygiad 

Cynaliadwy Eiddo 25 40 43

Rhaglen Dreigl - 

Bydd amserlen ond 

nid yw ar gael eto Cadwraeth Ynni

Gallai diffyg buddsoddiad effeithio ar ein gallu i gwrdd â thargedau'r Sector 

Cyhoeddus. Argymhellir y dylai 10% o'r gwariant ar ynni a dwr gael ei 

fuddsoddi mewn cynlluniau effeithlonrwydd ynni a dwr. 200 200 200 200 200 0 200 D/B 0 0 0 0 100 35 135

Allwedd: Blaenoriaeth Gorfforaethol:

A Trawsnewid Gofal Cymdeithasol i Oedolion

B Adfywio ein Cymunedau a Datblygu'r Economi

C Gwella Addysg, Sgiliau a Moderneiddio ein Hysgolion

D Cynyddu ein Hopsiynau Tai a Lleihau Tlodi

E Trawsnewid ein Darpariaeth Hamdden a Llyfrgelloedd

F Canolbwyntio ar y Cwsmer, y Dinesydd a'r Gymuned

G Trawsnewid ein Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)



 
 

 

 
ATODIAD B 

MATRICS SGORIO 
 

1. Prosiectau sy’n cyfrannu at gyflawni prosiectau corfforaethol (Pwysoliad 30%) 
 

 Rhoddir 300 o bwyntiau os yw’r cynllun yn cwrdd yn llawn ag un neu ragor o’r pwyntiau 
bwled yn y cynllun corfforaethol. 

 Rhoddir sgôr rhwng 1 a 299 os yw’r cynllun yn cwrdd yn rhannol â’r pwyntiau bwled yn y 
cynllun corfforaethol, gyda’r sgôr yn adlewyrchu difrifoldeb yr effaith. Os yw cynllun yn 
cwrdd â’r rhan fwyaf o’r blaenoriaethau corfforaethol, dylai sgorio dros 200 o bwyntiau, 
ond os yw cynllun ond yn cwrdd â chyfran fechan o’r blaenoriaethau corfforaethol, yna 
dylai sgorio llai na 100. Mae’r sgôr yn seiliedig ar ddisgresiwn y sawl sy’n sgorio’r fid. 

 Onid yw’r cynllun yn cwrdd ag unrhyw un o’r pwyntiau bwled yn y cynllun corfforaethol, 
rhoddir sgôr o 0.  

 

2. Prosiectau sy’n cyfrannu at gyflawni blaenoriaethau corfforaethol (Pwysoliad 20%) 
 

 Rhoddir 200 o bwyntiau os yw’r cynllun yn lliniaru risg gorfforaethol yn llawn. 

 Rhoddir sgôr rhwng 1 a 199 os yw’r cynllun yn lliniaru risg gorfforaethol yn rhannol. Bydd 
y sgôr yn adlewyrchu difrifoldeb y lliniaru. Os yw cynllun yn lliniaru llawer ar y risg 
gorfforaethol, dylai sgorio dros 120 o bwyntiau, ond os yw ond yn lliniaru rhywfaint ar risg 
gorfforaethol, yna dylai sgorio llai na 50. Mae’r sgôr yn seiliedig ar ddisgresiwn y sawl sy’n 
sgorio’r fid. 

 Os nad yw’r cynllun yn lliniaru dim ar y risg gorfforaethol, rhoddir sgôr o 0. 
 

3. Rheidrwydd i gydymffurfio gyda chyfrifoldebau statudol, iechyd, y Deddf Gwahaniaethu 
ar sail Anabledd (DGA) er mwyn lliniaru her (Pwysoliad 15%) 

 

 Rhoddir 150 o bwyntiau os oes angen y cynllun yn llawn i gydymffurfio’n gyda 
chyfrifoldebau statudol, iechyd neu DGA.  

 Rhoddir sgôr rhwng 1 a 149 os yw’r cynllun yn cydymffurfio’n rhannol gyda chyfrifoldebau 
statudol, iechyd neu DAG. Bydd y sgôr yn adlewyrchu lefel y gydymffurfiaeth. Os yw’r 
cynllun yn cydymffurfio i raddau helaeth gyda’r cyfrifoldebau statudol, iechyd neu DGA, 
dylai sgorio dros 100 o bwyntiau, ond os yw ond yn cydymffurfio i lefel isel, dylai sgorio llai 
na 30. Mae’r sgôr yn seiliedig ar ddisgresiwn y sawl sy’n sgorio’r fid.  

 Onid yw’r cynllun yn cydymffurfio gyda chyfrifoldebau statudol, iechyd neu DGA, rhoddir 
sgôr o 0. 

 
4. Lefel y cyllid ar y cyd/cyllid cyfatebol a all fod ar gael (Pwysoliad 10%) 

 

 Os yw’r cynllun yn derbyn 100% cymorth grant, bydd yn sgorio 100 o bwyntiau. Os yw’r 
cynllun yn derbyn 50% cymorth grant, bydd yn sgorio 50 o bwyntiau. Os nad yw’r cynllun 
yn derbyn unrhyw gymorth grant o gwbl, yna ni fydd yn sgorio unrhyw bwyntiau.   

 
5. Effaith ffafriol ar y gyllideb refeniw neu botensial buddsoddi i arbed (Pwysoliad 20%) 

 

 Rhoddir 200 o bwyntiau os bydd y cynllun yn cael effaith fawr ar y gyllideb refeniw neu â 
photensial mawr o ran buddsoddi i arbed. 

 Rhoddir sgôr rhwng 1 a 199 os yw’r cynllun yn cael rhywfaint o effaith ffafriol ar y gyllideb 
refeniw neu â photensial o ran buddsodd i arbed, gyda’r sgôr yn dibynnu ar yr effaith a 
gaiff ar y gyllideb refeniw. Dylai effaith hynod ffafriol sgorio dros 120 o bwyntiau a 
disgwylir y bydd cynllun effaith isel yn sgorio llai na 50 o bwyntiau. 

 Onid oes unrhyw effaith ffafriol ar y gyllideb refeniw neu botensial o ran buddsoddi i arbed, 
rhoddir sgôr o 0. 

 

6. Cadernid o ran Rheoli Prosiect (Pwysoliad 5%) 
 

 Bydd trefniadau rheoli prosiect hollol gadarn yn sgorio 50 o bwyntiau. 

 Rhoddir sgôr rhwng 1 a 49 gan ddibynnu ar ba mor gadarn yw’r trefniadau rheoli prosiect 
a bydd y sgôr yn seiliedig ar ddisgresiwn y sawl sy’n sgorio’r fid.   

 Os nad yw’r trefniadau rheoli prosiect yn gadarn o gwbl, rhoddir sgôr o 0. 



 
 

 

 
ATODIAD C 

 

ADNODDAU CYFALAF   

Mae’r Cyngor ar hyn o bryd yn hynod brin o adnoddau cyfalaf. Roedd oddeutu £2m o 
dderbyniadau cyfalaf i law ar 1 Ebrill 2014 a rhagwelir y bydd £2.5m pellach ar gael erbyn 31 
Mawrth 2015. Yn ychwanegol at hyn, mae’r Cyngor yn derbyn, drwy’r Grant Cymorth, ddyraniad 
pellach o £3.522m y gellir ei wario ar gyfalaf. O’r herwydd, mae gan y Cyngor sylfaen o £6.5m y 
gellir ychwanegu grantiau ato mewn achosion lle mae cynlluniau cyfalaf yn denu grantiau o’r fath.    
  
Ar hyn o bryd, nid oes modd diffinio’n rhesymol yr adnoddau a fydd ar gael y tu hwnt i 2016/17 fel 
y dangosir yn y tablau isod. Felly, er bod rhai prosiectau’n cael eu dangos am flynyddoedd i’r 
dyfodol, mae lefel o ansicrwydd gydag unrhyw brosiect ar ôl 2016/17. Dylid cadw mewn cof hefyd 
y gall cynlluniau ‘argyfwng’ neu newidiadau i flaenoriaethau ddigwydd ar unrhyw adeg ac y bydd 
cynlluniau newydd efallai’n cael eu cyflwyno ar gyfer eu hystyried a’u cynnwys yn y Rhaglen 
Gyfalaf. 
 
 
ADNODDAU CYFALAF 2015/16 

 
Dyma’r Adnoddau Cyfalaf sydd ar gael ar gyfer 2015/16 :-  
 £’000 £’000 
Amcangyfrif o’r Derbyniadau Cyfalaf   
 (ac eithrio’r arian sydd wedi ei neilltuo’n benodol i’r Mân-ddaliadau) 2,500  
Benthyca gyda Chefnogaeth   
 (LlC drwy’r Grant Cymorth) 2,189  
Grant Cyfalaf Cyffredinol (LlC) 1,333  
Amcangyfrif o’r Derbyniadau Cyfalaf fydd yn cael eu rhyddhau yn 2014/15  2,000  
  8,022 
Grantiau Cyfalaf sydd ar gael ar gyfer y cynlluniau sydd wedi cael eu cynnwys 
yn y rhestr arfaethedig (Biwmares) 

  
765 

  8,787 
Grantiau Arbennig sy’n ymwneud â chynlluniau arfaethedig ar gyfer ysgolion   
 Ysgolion 4,578  
  4578 
Cyfanswm yr adnoddau sydd ar gael  13,365 
 (heb orfod benthyca)   

 
 
 
ADNODDAU POSIBL 2016/17 

  

 £’000 £’000 
Amcangyfrif o’r Derbyniadau Cyfalaf 1,000  
 (ac eithrio’r arian sydd wedi ei neilltuo’n benodol i’r Mân-ddaliadau)   
Benthyca gyda Chefnogaeth (gan dybio y bydd y lefelau’r un fath â 2015/16)   
 (LlC drwy’r Grant Cymorth) 

 
  

Grant Cyfalaf Cyffredinol (LlC) 1,333  
   4,522 
Grantiau Arbennig sy’n ymwneud â chynlluniau arfaethedig   
 Ysgolion 

 
1,700  

   1,700 
Cyfanswm yr adnoddau a all fod ar gael  6,222 
 (heb orfod benthyca)   
 


