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TEITL YR ADRODDIAD: DIWEDDARIAD AR GYNNYDD  
 

TEITL YR ADRODDIAD: 
Darparu diweddariad ar statws y grantiau mawr a 
ddyfarnwyd yn 2017 a 2018.  
 

ADRODDIAD GAN: TRYSORYDD – YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL 
YNYS MÔN  

GWEITHREDU: 
Gofynnir i Aelodau’r Ymddiriedolaeth nodi cynnwys 
yr Adroddiad.   
 

 
1. CEFNDIR 

 
1.1 Cafodd deuddeg o grantiau mwy eu dyfarnu yn 2017/18 a pedwar ar ddeg yn 2018/19. Mae’r 

adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ar gynnydd gwariant a lefelau’r grantiau sydd wedi eu 
hawlio hyd yma.  
 

2. GRANTIAU A DDYFARNWYD A CHYNNYDD 
 

2.1 Mae’r grantiau mwy canlynol wedi eu dyfarnu dros y ddwy flynedd ddiwethaf:- 
 

2017 
Ymgeisydd Grant Gweithgaredd 

Prosiect  
Cynnydd Grant a 

hawliwyd 

Canolfan 
Ucheldre  £30,000 

12 mis o gostau 
rhedeg:  
Cyfanswm Cost  
£60,000 

Roedd y cyllid yn cefnogi 
costau rhedeg cyffredinol y 
Ganolfan, staffio, marchnata a 
hysbysebu rhaglen o 
ddigwyddiadau yn cynnwys 
gweithdai, arddangosfeydd, 
drama, ffilmiau, darllediadau 
lloeren byw a digwyddiadau 
llenyddol. Mae cyllid refeniw 
parhaus ar gyfer y Ganolfan yn 
parhau i fod yn broblem.  
Cyfanswm Gwariant   £61,817 

£30,000 

Cyngor 
Cymuned 
Llanfair ME 

 
£10,000 Gosod System 

TCC newydd  
Gwaith wedi’i gwblhau.  
Cyfanswm Gwariant £47,816 £10,000 

Canolfan 
Hamdden 
Biwmares 

£45,000 

12 mis o gostau 
rhedeg ac ehangu’r 
cyfleusterau a’r 
digwyddiadau sydd 
ar gael. Cyfanswm 
cost: £90,000  

Roedd y grant yn cefnogi 
rhaglen o weithgareddau a 
gwaith ymgynghori gan edrych 
i gynyddu busnes ar gyfer y 
Ganolfan ac er mwyn ei 
gwneud yn fwy cynaliadwy.   
Cyfanswm gwariant £90,752 

£45,000 

  



2017 
 

Ymgeisydd Grant Gweithgaredd 
Prosiect  

Cynnydd Grant a 
hawliwyd 

MIND 
Gwynedd ac 
Ynys Môn  

£20,000 

12 mis o gostau 
rhedeg.  
Cyfanswm cost  
£40,000 

Darparodd Mind nifer o 
gyrsiau Hunan-Reoli 
Gorbryder o fewn 
cymunedau. Fe wnaethant 
hwyluso Grwpiau Cymorth 
Cyfoedion a Chyrsiau 
Meddylfryd a Chymorth 
Cyntaf Iechyd Meddwl ar 
gyfer oedolion a rhai 11-18 
oed yn ogystal â gwaith un i 
un â chleientiaid.   
Cyfanswm Gwariant  
£37,770 

£20,000 

Parc 
Caergybi a 
Sinema’r 
Empire 
(Cyngor Tref 
Caergybi) 

£50,000 

Ailddatblygu Parc 
Caergybi a 
datblygiad 
Sinema’r Empire.   
Cyllid yr 
Ymddiriedolaeth i’w 
ddefnyddio’n 
benodol ar gyfer 
uwchraddio’r Parc. 
Cyfanswm cost 
£383,000  
 

Yn dilyn gwrthodiad o’r bid 
Loteri, bu’n rhaid ail 
ddylunio’r prosiect er mwyn 
darparu ail ddatblygiad 
Pafiliwn y Parc a’r gwaith 
tirlunio yng Ngham 1. 
Agorodd y Pafiliwn yn ystod 
yr Haf. Yn chwilio am gyllid 
pellach ar gyfer Sinema’r 
Empire ar hyn o bryd.    
Cyfanswm Gwariant hyd 
yma £126,132  

£50,000 

Neuadd 
Bentref 
Llanddona  

£45,000 

Prynu’r hen ysgol 
er mwyn datblygu 
Neuadd Bentref 
newydd ar gyfer 
Llanddona. 
Cyfanswm cost 
£353,019 

Cafodd yr Ysgol ei phrynu yn 
Awst 2018 ac mae’r gwaith 
ailwampio yn parhau. Mae 
gwaith na chafodd ei 
ragweld wedi golygu 
cynnydd mewn costau ac 
mae Pwyllgor y Neuadd 
Bentref yn chwilio am gyllid 
ychwanegol ar hyn o bryd.    
Cyfanswm gwariant hyd 
yma £132,514 

£27,447 

Hyb 
Cyflogaeth a 
Hyfforddiant  
(Môn CF Ltd) 
 
 
 

£35,000 
 
 
 
 

Datblygiad Hyb 
Cyflogaeth a 
Hyfforddiant. Cost 
Gwreiddiol o 
£834,000. 
Costau wedi’u 
hadolygu - £677k   

 

Cafodd Cyllid Adfywio o 
£295,000 ei gymeradwyo yn 
Ionawr 2018. Cafodd cyllid 
CFAP o £161,087 ei 
gymeradwyo yn Ebrill 2018. 
Cafodd swyddfeydd Stryd y 
Farchnad eu prynu ym 
Mawrth 2018 ac mae gwaith 
ailddatblygu yn parhau 
gyda’r bwriad o gwblhau’r 
gwaith erbyn Mawrth 2019. 
Cafodd yr hen adeilad Cybi 
Electrics ei brynu ym mis 
Mehefin ac mae’r gwaith 
ailddatblygu bron â gorffen.   
Cyfanswm gwariant hyd 
yma £416,984 

£35,000 
 
 
 
 



 

2017 
Ymgeisydd Grant Gweithgaredd 

Prosiect  
Cynnydd Grant a 

hawliwyd 

Adeiladu 
Cymunedau  
(Medrwn 
Môn) 

£25,000 

Costau rhedeg i 
gefnogi ac 
ehangu’r Prosiect 
Adeiladu 
Cymunedau.  
Cyfanswm cost  
£40,963 

Prosiect wedi’i gwblhau.  
Cyfanswm Gwariant £40,244 

£24,770.74 
(tanwariant 

bach) 

Rheilffordd 
Ganolog Môn £25,000 

Ail gyflwyno  
coridor rheilffordd 
Gaerwen i Amlwch. 
Cyfanswm cost  
£1,063,800 

Cafodd y grant ei dalu a does dim 
diweddariad wedi bod gan y 
Rheilffordd o ran cynnydd wrth 
geisio sicrhau cyllid arall.   
Cyfanswm gwariant  £25,000 

£25,000 

Clwb Bocsio 
Caergybi  £20,000 

Estyniad ac 
ailwampio 
cyfleusterau. 
Cyfanswm cost 
 £200,000 

Mae oedi sylweddol wedi bod 
gyda chyflwyniad y cais Loteri ac 
felly does dim cynnydd pellach 
wedi’i wneud gyda’r prosiect.   

DIM 

Gorsaf 
Drenau 
Llangefni 
(Cwmni Tref) 

 
 

£25,000 

Ail ddatblygu hen 
adeilad yr Orsaf 
Rheilffordd 
Cyfanswm Cost 
£1,067,460 

Hyfywdra’r cynllun ac a yw am 
symud ymlaen yn cael ei adolygu 
gan Cwmni Tref.   

 
 

DIM 

Byncws 
Cadetiaid 
Môr Caergybi  

£20,000 

Rhoi to newydd ar  
y Byncws.  
Cyfanswm cost 
£48,000 

Golygodd y gostyngiad yn y 
dyraniad gan yr Ymddiriedolaeth 
o gymharu â’r cais gwreiddiol 
bod diffyg cyllidol. Mae 
ffynonellau cyllidol pellach yn dal 
i gael eu chwilio amdanynt ac ni 
all y prosiect fynd yn ei flaen tan 
i hynny ddigwydd. Bydd angen 
ymgymryd â phroses dendro 
newydd.   

DIM 

 
Cyfanswm 

 
£350,000    

£267,218 

 
  



2018 
Ymgeisydd Grant Gweithgaredd 

Prosiect  
Cynnydd Grant a 

hawliwyd 

Neuadd 
Bentref 
Aberffraw  
 

£43,100 

Darpariaeth 
cyfleuster toiled 
cyhoeddus yn y 
Neuadd Bentref a 
Maes Parcio 
newydd o flaen y 
Neuadd.  

Gwaith bron â gorffen. 
Gwariant hyd yma  
£32,000 

£30,686 

 
Cyngor Ar 
Bopeth  
 
 

£39,794 

Cymorth ar gyfer 
costau rhedeg 
craidd a chostau 
staffio uwch er 
mwyn darparu 
sesiynau galw 
heibio allgymorth a 
llinell ffôn 
ddynodedig ar 
gyfer Credyd 
Cynhwysol.  

Staff bellach yn eu swyddi 
a’r ddarpariaeth 
gwasanaeth wedi dechrau 
ym mis Gorffennaf.  
Gwariant hyd yma  
£11,388 

£9,948.50 

 
Neuadd 
Bentref 
Llanfair-
ynghornwy  
 
 
 

£22,343.60 Ailwampio’r 
Neuadd Bentref. 

Mae’r gwaith adeiladu a 
gosod system wresogi 
newydd wedi’i gwblhau. 
Gwaith addurno yn 
digwydd ar hyn o bryd.   
Gwariant hyd yma 
£15,343 

£15,343 

Beiciau 
Gwaed 
Cymru  
 

£7,590 Prynu beic modur 
newydd.  

Prynwyd y beic modur yn 
Awst.  
Cyfanswm Gwariant  
£15,120 

£7,590 

Clwb Rygbi 
Llangefni  
 

£18,000 

Adeiladu stand 
newydd i wylwyr a 
Chytiau Cysgodi 
(dugouts). 

Gwaith wedi’i gwblhau.  
Cyfanswm Gwariant  
£31,462 

£18,000 

Ffrindiau 
Moelfre 
 

£26,900 

Darpariaeth maes 
chwarae antur pren 
ym Moelfre.  
 

Gwaith wedi’i gwblhau.  
Cyfanswm Gwariant  
£35,887 

£26,900 

Côr Ieuenctid 
Môn 
 

£13,762 

Cyllid i sefydlu 
canolfan newydd i’r 
côr ym Mharc 
Mount. Darpariaeth 
Piano a chelfi.   

Gwaith wedi’i gwblhau.   
Cyfanswm gwariant  
£17,213 

£13,762 

Ymddiried-
olaeth Colofn 
Môn 

£10,000 

Cyllid ar gyfer cael 
ymgynghorwyr i 
ysgrifennu Cais 
Loteri Cam 1 er 
mwyn adnewyddu 
Tŵr Marcwis a’r 
bwthyn.   

Gwaith ymgynghori wedi 
ei gwblhau ac mae’r Cais 
Loteri Cam 1 wedi bod yn 
llwyddiannus. Mae Grant 
Cyfnod Datblygu wedi’i 
ddyfarnu i’r prosiect er 
mwyn gweithio ar y cais 
llawn. 
Cyfanswm Gwariant 
£23,040 

£10,000 



2018 
Ymgeisydd Grant Gweithgaredd 

Prosiect  
Cynnydd Grant a 

hawliwyd 
 

 
Band 
Biwmares  

 
 
 

£10,000 

Cyllid i gefnogi 
costau’r Band 
Ieuenctid wrth 
iddynt gynrychioli 
Cymru mewn 
cystadleuaeth fawr 
yn Utrecht.   

 
Daeth y Band Ieuenctid 
yn 3ydd yn y 
Gystadleuaeth.  
Cyfanswm Gwariant 
£26,091 

 
 
 

£10,000 

Neuadd 
Goffa 
Bodwrog  

£24,650 

Rhaglen o waith er 
mwyn trwsio a 
gwella 
cyfleusterau yn y 
Neuadd Goffa gan 
gynnwys gwaith 
trydanol, trwsio’r 
to, gwresogi a 
toiledau newydd.   

Mae gan y prosiect fwlch 
sylweddol o ran cyllid yn 
dal i fod a does dim modd 
i’r prosiect fynd yn ei 
flaen. Cyllid ychwanegol 
yn cael ei chwilio amdano.   
 

DIM 

 
Banc Bwyd 
Ynys Môn  
 
 

£20,000 

Prynu cerbyd 
trydan er mwyn 
danfon eitemau o’r 
banc bwyd.  

Mae Cadeirydd gwreiddiol 
y grŵp wedi ymddiswyddo 
ac nid yw’r Cadeirydd 
newydd wedi penderfynu 
a ddylid parhau â’r 
prosiect.   

DIM 

Clwb Pêl-
droed Bae 
Cemaes  
 

£37,170 

Darparu golau 
newydd i’r Prif Gae 
a gosod 
llifoleuadau 
newydd ar y Cae 
Ymarfer. 
Cyfanswm Cost 
£52,170 
  

Gwaith wedi’i ail-dendro 
yn dilyn oedi yn y prosiect 
ac arolwg strwythurol 
pellach o’r colofnau 
presennol. Costau’r 
prosiect bellach yn 
sylweddol uwch na’r hyn a 
ragwelwyd i ddechrau. 
Angen cyllid pellach er 
mwyn gallu gwneud y 
gwaith ar y cae ymarfer.    

DIM 

Tudur Cyf 
 £6,000 Trwsio to’r 

Ganolfan.  

Gwaith wedi’i drefnu i 
ddigwydd cyn diwedd y 
flwyddyn.  

DIM 

Cymdeithas 
Treftadaeth 
Ddiwydiannol 
Amlwch  
 

£66,414 

Ail wynebu’r Maes 
Parcio Ymwelwyr 
ar Fynydd Parys a 
gwell arwyddion a 
rhwystr mynediad.   

Yn dilyn dyfarniad y grant, 
gwelwyd y byddai angen 
Caniatâd Cynllunio ar 
gyfer y gwaith, felly 
cafwyd oedi i’r prosiect. 
Bydd y gwaith yn cael ei 
gwblhau cyn dechrau’r 
tymor nesaf.  

DIM 

 
Cyfanswm 

 
£345,723.60    

£142,229.50 
 

2.2 Mae Cytundebau Cyllid yn eu lle gyda’r holl brosiectau lle mae cyllid cyfatebol wedi’i sicrhau 
a bod y prosiect yn gallu datblygu. Mae’r holl Gytundebau Cyllid wedi eu harwyddo a’u 
dychwelyd er mwyn derbyn Amodau a Thelerau’r Grant.   

 
 
MARC JONES 
TRYSORYDD – YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL YNYS MÔN                                3 RHAGFYR 2018 


