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Aelodau Lleol:  Perthnasol i bob Aelod 

A –Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau 
 
Argymhellir i’r Pwyllgor Gwaith gymeradwyo’r canlynol:- 
 
1. Ehangu’r cyllid a gytunwyd yn flaenorol o dan gam 1 i ddarparu cymorth gyda chostau tai 

ar gyfer pobl sydd yn symud o lety dros dro drwy ddarparu grantiau i aelwydydd gydag 
anghenion tai (prynu a gosod lloriau a charpedi, costau dodrefnu, bwyd a dyledion rhent) 
lle nad ydynt yn deilwng am gymorth o dan y cynllun Taliad Dewisol at Gostau Tai – gweler 
paragraff 2.3.4. 
 

2. Cymeradwyo’r prosiectau cam 2 ychwanegol a nodir yn Atodiad 1, paragraff 4.  
 

3. Awdurdodi’r Rheolwr Gwasanaeth Tai Cymunedol  i ddod o hyd i partner lleol / 
sefydliad(au) addas a all barhau i ddarparu’r cymorth gyda chostau byw drwy’r cynlluniau 
a sefydlwyd gan y Cyngor tu hwnt i 31 Mawrth 2023, ac awdurdodi trosglwyddo unrhyw 
arian sydd dros ben i’r sefydliad a nodir, os na ddefnyddir y cyllid i gyd erbyn diwedd 
Mawrth 2023.   
 

Mae gwybodaeth gefndirol bellach a’r rhesymau dros yr argymhellion wedi’u nodi yn Atodiad 1. 
 

B –  Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau  
dros eu gwrthod a/neu ddewis yr opsiwn hwn? 
 
O dan y prif gynllun costau byw, derbyniodd tua 23,000 o aelwydydd grant o £150. Roedd hyn 
yn cynnwys tua 70% o aelwydydd ar Ynys Môn.  
 
Roedd Cam 1 o’r Cynllun Dewisol yn darparu cymorth ychwanegol i grwpiau bregus eraill nad 
oedd y gymwys am gymorth o dan y prif gynllun, ac i aelwydydd a ystyriwyd eu bod angen 
cymorth ychwanegol (gweler Adain 2, Atodiad 1 am fanylion pellach). 
 
Mae Cam 2 yn ehangu’r grwpiau a fydd yn derbyn cymorth ond mae yna risg na fydd modd 
sicrhau bod yr holl gyllid yn cael ei wario’n llawn erbyn 31 Mawrth 2023. Ystyriwyd darparu 
grant ychwanegol i grŵp a dderbyniodd gymorth o dan y prif gynllun e.e. aelwydydd mewn 
eiddo Band A y Dreth Gyngor, rhieni gyda phlant sydd yn derbyn cinio ysgol am ddim ac ati. 
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Fodd bynnag, ystyriwyd y gallai dyrannu grant cyffredinol i grŵp penodol olygu y byddai 
aelwydydd nad ydynt mewn angen yn derbyn y grant tra byddai aelwydydd sydd mewn mwy o 
angen yn colli allan. Ystyriwyd y gellid gwneud y defnydd gorau o’r cyllid drwy ddull gweithredu 
sy’n targedu’n fwy penodol.   

 

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 
 
Oherwydd lefel y cyllid sydd ar gael a chan bod helpu aelwydydd gyda’r argyfwng costau byw 
yn flaenoriaeth i’r Cyngor ystyrir bod ehangu’r cynllun a’r modd y caiff y cyllid ei ddefnyddio yn 
benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith.  
 

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

Amherthnasol. 

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

 
Mae’r cynllun yn cael ei gyllido drwy grant gan Lywodraeth Cymru ac nid yw’n rhan o’r 
gyllideb graidd sydd wedi cael ei chymeradwyo gan y Cyngor. 
 

Dd –   Asesu’r effaith bosib (os yw’n berthnasol): 

1 Sut mae’r penderfyniad hwn yn effeithio ar 
ein hanghenion tymor hir fel Ynys? 

Yn achos trigolion sy’n derbyn cynhwysiant 
ariannol a / neu hawliau lles a / neu gyngor 
ar ddyledion fel rhan o’r gwasanaeth hwn, fe 
all gael effaith gadarnhaol ar eu sefyllfa 
ariannol bersonol. 

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

Fe all caledi ariannol arwain at gynnydd yn y 
galw am wasanaethau eraill y Cyngor. Trwy 
gefnogi grwpiau bregus sydd heb dderbyn 
cyllid drwy’r prif gynllun costau byw, efallai y 
gellir lleihau costau’r Cyngor yn y dyfodol. 
 

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

Mae pob Cyngor unigol yng Nghymru yn 
gyfrifol am ddyluniad y cynllun, ac mae 
ganddynt ryddid i gyfeirio’r cyllid i’r rheiny 
sydd fwyaf mewn angen yn eu hardaloedd 
hwy. Er hyn, mae trafodaethau ar y math o 
gategorïau y dylid eu cyllido drwy’r cynllun 
dewisol wedi cael eu cynnal ar lefel leol, 
ranbarthol a 
chenedlaethol. 

4 A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae 
eu rhan wrth ddrafftio’r ffordd hon ymlaen, 
gan gynnwys y rhai hynny y mae’r 
penderfyniad hwn yn cael effaith 
uniongyrchol arnynt. Esboniwch sut:- 

Na 

5 Nodwch unrhyw effaith y gallai’r 
penderfyniad hwn ei gael ar y grwpiau a 
warchodir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 
2010.  

Cwblhawyd Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb 

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

Ystyriwyd pob grwp. 
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Nodwch unrhyw effaith y gallai’r  
penderfyniad hwn ei gael ar gyfleoedd i 
bobl ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â 
thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r 
Saesneg. 

 

 
Ni fydd y cynllun yn effeithio ar gyfleoedd i 
ddefnyddio’r Gymraeg. Ymdrinnir â phob 
cais am gymorth yn iaith ddewisol yr 
ymgeisydd.  

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

  1       Prif Weithredwr / Tîm Arweinyddiaeth 
(TA) (Gorfodol) 

Mae’r argymhellion yn yr  adroddiad wedi 
cael eu cytuno gan y Tîm Arweinyddiaeth.  

  2 Cyllid / Adran 151 (Gorfodol)  Roedd y Swyddog Adran 151 yn rhan o’r 
Gweithgor a oedd yn gyfrifol am lunio’r 
cynllun.   

  3 Swyddog Cyfreithiol / Monitro 
(Gorfodol)  

Mae’r Swyddog Monitro yn aelod o’r Tîm 
Arweinyddiaeth ac mae unrhyw sylwadau o 
safbwynt cyfreithiol wedi cael eu hystyried 
gan y Tîm Arweinyddiaeth   

4 Adnoddau Dynol (AD) Amherthnasol 

5 Eiddo  Amherthnasol 

6 Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu 
(TGCh) 

Amherthnasol 

7 Sgriwtini Nid yw’r mater wedi cael ei ystyried gan y 
Pwyllgor Sgriwtini 

8 Aelodau Lleol Amherthnasol 

9 Unrhyw gyrff allanol/eraill Mae sefydliadau trydydd parti sy’n darparu 
cymorth wedi bod yn rhan o’r trafodaethau 
ynglŷn â’r ffordd orau o ddefnyddio’r cyllid.  

F - Atodiadau: 
 

Atodiad 1 – Adroddiad manwl ar y cynnig 
 

FF - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am ragor o wybodaeth): 

 
Dim 

 

  



ATODIAD 1 

Y CYNLLUN DEWISOL CYMORTH COSTAU BYW – CAM 2  
 
1. TROSOLWG CYFFREDINOL O’R CYLLID 

 
1.1. Yn wreiddiol, darparodd Llywodraeth Cymru swm o arian (£3.44m) i bob Cyngor yng 

Nghymru i ymorol am gostau’r prif gynllun, a darparwyd £580k yn ychwanegol i ymorol am 
gostau’r cynllun dewisol. Byddai unrhyw danwariant  yn y prif gynllun yn cael ei drosglwyddo 
fel cyllid ychwanegol i’r cynllun dewisol.  

1.2. Bwriedir i'r cynlluniau ddarparu cymorth ar unwaith i aelwydydd, wrth i Gymru adfer ar ôl y 

pandemig,  a’u helpu i ddelio ag effaith costau ynni a chostau eraill sy'n cynyddu. 

1.3. Wrth ddatblygu Cynllun Dewisol lleol, bydd pob awdurdod lleol yn penderfynu sut i dargedu’r 

cyllid i gefnogi trigolion i wneud yn siŵr mai hwn yw’r ffordd orau o ddiwallu anghenion 

aelwydydd unigol. 

1.4. O dan y prif gynllun, derbyniodd 22,999 o aelwydydd cymwys daleb gwerth £150 i’w 
chyfnewid yn y Swyddfa Bost. O’r rhain, ni chafodd 1,036 o dalebau eu cyfnewid ac, o’r 
herwydd, gellir trosglwyddo £155,400 (1,036 x £150) i’r cynllun dewisol, sy’n darparu cyllid 
ychwanegol terfynol o £735,400. 

 
2. CAM UN O’R CYNLLUN DEWISOL 

 
2.1. Ym mis Mehefin 2022, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith gam 1 o’r Cynllun Dewisol.  

  
2.2. Byddai’r grwpiau canlynol nad oedd yn gymwys o dan y Prif Gynllun yn derbyn grant o £150, 

wedi’i weinyddu gan y Tîm Refeniw a Budd-daliadau.  
 

Diweddariad ar y Taliadau a Wnaed i’r Grwpiau nad oedd yn Gymwys o dan y Prif 
Gynllun  
 

Grŵp Nifer Bosib 
o 

Ymgeiswyr 

Cyllideb 
 
 
£ 

Nifer o 
Daliadau a 
Wnaed hyd 

Yma 

Gwariant 
Hyd Yma 

 
£ 

Yn Darparu neu’n Derbyn Gofal (Dosbarth I a J)  15 2,250 10 2,250 

Amhariad Meddyliol Difrifol (Dosbarth U) 135 20,250 119 17,850 

Gadawyr Gofal (Dosbarth X) 10 1,500 7 1,050 

Gofalwyr Di-dâl – gweler Nodyn 1 isod 100 15,000 1 15,000 

Rheiny sy’n cael eu heffeithio gan y Cap Budd-
daliadau – gweler Nodyn 2 isod  

Anhysbys  0 0 

Aelwydydd a fyddai wedi bod yn gymwys ond a 
symudodd i eiddo cymwys ar ôl y dyddiad 
cymwys – gweler Nodyn 3 isod  

100 15,000 0 0 

Trigolion sy’n byw mewn llety â chymorth – 
gweler Nodyn 4 isod 

50 7,500 0 0 

Sector Tai Cymdeithasol Band E ac uwch 20 3,000 0 0 

 
  



 Nodyn 1 – Cafodd y swm ei drosglwyddo’n llawn i’r Gwasanaeth Cymorth 
Gofalwyr, sydd wedi asesu ceisiadau a dyrannu grantiau ar ran y Cyngor.  
 

 Nodyn 2 – Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw aelwydydd a oedd wedi cael eu heffeithio 
gan y cap budd-daliadau nad oedd wedi derbyn cymorth o dan y prif gynllun.  
 

 Nodyn 3 – Bydd y broses ymgeisio ar gyfer y rheiny sydd yn y categori hwn yn 
agor ym mis Ionawr 2023.  
 

 Nodyn 4 – Ymdrinnir â’r agwedd hon drwy’r agwedd anghenion digartrefedd a thai 
yng ngham dau.  

2.3. Gronfa Galedi Digartrefedd  

2.3.1. Ym mis Mehefin 2022, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith gronfa caledi i drigolion 
sydd yn symud o lety argyfwng i lety sefydlog, sydd yn darparu grant o hyd at £300.  
Defnyddir y cyllid i ymorol am gostau tanwydd uniongyrchol, megis olew. Hefyd, 
gellir defnyddio’r agwedd hon i gefnogi costau dodrefnu, yn cynnwys prynu a gosod 
lloriau a charpedi. Mae’r cyllid o £50,000 yn cael ei weinyddu gan ein Gwasanaeth 
Digartrefedd Statudol yn seiliedig ar asesiad anghenion. 
 

2.3.2. Caiff atgyfeiriadau ar gyfer y rhan yma o’r cynllun eu cwblhau gan ein gwasanaeth 
digartrefedd statudol a darparwyr Grantiau Cymorth Tai. Lansiwyd y cynllun ym 
mis Hydref 2022. Mae lefel y gefnogaeth ariannol yn amrywio rhwng ceisiadau, 
gyda rhai ymgeiswyr yn derbyn swm uwch er mwyn ymorol am gostau prynu a 
gosod lloriau a charpedi yn eu heiddo newydd (er enghraifft, teuluoedd mwy sy’n 
symud o lety dros dro i lety parhaol). Mae’r agwedd hon o’r cynllun wedi cael ei 
hyrwyddo’n eang gan ein gwasanaeth digartrefedd statudol a darparwyr Grantiau 
Cymorth Tai.  

 

2.3.3. Ym mis Rhagfyr 2022 roedd y canlynol wedi cael ei gyflawni:- 
 

Yr Agwedd  yr Adroddir arni Data a Gwybodaeth 

Nifer y Ceisiadau a Dderbyniwyd 69 

Nifer y Ceisiadau a Gymeradwywyd 69 

Nifer y Ceisiadau a Wrthodwyd 0 

Cyfanswm sydd wedi cael ei Wario Hyd Yma 16,670 

Cyfanswm i’w Wario (Ceisiadau yn yr Arfaeth) 1,200 

 
2.3.4. Wrth asesu ceisiadau, mae wedi dod i’r amlwg bod angen cymorth ehangach gyda 

chostau tai ac y dylid ehangu’r gefnogaeth i’r rheiny gydag anghenion tai cyffredinol 
yn ogystal â’r rheiny sy’n symud o lety dros dro. 
 

2.4. Myfyrwyr mewn Addysg Bellach ac Uwch 
 

2.4.1. Gan fod myfyrwyr sydd yn rhentu neu’n berchen ar eu cartref eu hunain wedi’u 
diystyru at ddibenion asesu’r Dreth Gyngor, ni fyddai myfyrwyr a oedd yn byw ar 
eu pen eu hunain mewn eiddo cymwys wedi bod yn gymwys i dderbyn unrhyw 
gymorth o dan y prif gynllun, er eu bod yn wynebu cynnydd mewn costau ynni.   
 

2.4.2. Nodwyd bod 55 o fyfyrwyr yn gymwys am gymorth o dan y cynllun dewisol, a bydd 
talebau’n cael eu dosbarthu iddynt yn ystod mis Ionawr 2023. 

 

 



2.5. Cyn-filwyr y Lluoedd Arfog 
 

2.5.1. Dyrannwyd £10,000 o gyllid dewisol, gyda’r cynllun yn cael ei weinyddu i gyn-
filwyr ar ran y Cyngor gan SSAFA. Hyd yma, mae 2 gais wedi cael ei 
gymeradwyo ac mae £200 wedi cael i ddyrannu, ond mae SSAFA yn credu y 
bydd y galw’n cynyddu’n sylweddol ym mis Ionawr 2023. 

 
2.6. Dyfarniad Dewisol i’r rheiny Mewn Caledi Ariannol  

 
2.6.1. Fel rhan o gam un y Cynllun Dewisol, gwahoddwyd ceisiadau gan drigolion 

Ynys Môn a oedd mewn caledi ariannol ond nad oedd yn gallu defnyddio’r 
cronfeydd caledi arferol e.e. y Gronfa Cymorth Dewisol. Cafodd ceisiadau eu 
hasesu gan staff Canolfan J.E.O’Toole, y Tîm Cynhwysiant Ariannol a CAB 
Ynys Môn, a dyrannwyd cyllideb gwerth £100k i gwrdd â’r costau.  
 

2.6.2. Caiff taliadau grant eu dyrannu drwy’r ‘siop’ Charis lle mae grantiau’n cael eu 
dyrannu drwy daliadau mewn arian parod, talebau siopa ar gyfer yr holl brif 
archfarchnadoedd ar Ynys Môn a thaliadau ynni ychwanegol sy’n cyrraedd 
ymgeiswyr llwyddiannus drwy neges destun neu e-bost o fewn munudau i 
gymeradwyo’r cais. 
 

2.6.3. Ar 3 Ionawr 2023, roedd 95 o geisiadau wedi cael eu derbyn, a chafodd 71 eu 
cymeradwyo. Mae taliadau gwerth £17,500 wedi cael eu gwneud hyd yma. 
Unwaith eto, disgwylir i’r galw gynyddu ym mis Ionawr 2023. 

 
3. CYNIGION CAM 2 -  WEDI’U HYMRWYMO 

 
3.1. Pecynnau Effeithiolrwydd Ynni 

 
3.1.1. Fe all pecynnau effeithlonrwydd ynni, sy’n darparu offer megis blancedi trydan, 

siolau trydan, bylbiau rhad ar ynni, dillad thermol a fflasgiau, helpu i leihau faint 
o ynni y mae aelwydydd yn ei ddefnyddio. Mae pecyn effeithlonrwydd ynni ar 
gyfer 4 o bobl yn costio tua £250. 
 

3.1.2. Bydd y pecynnau effeithlonrwydd ynni’n cael eu darparu i bobl sy’n ymweld â’n 
mannau cynnes. Mae gwaith ar y gweill i gadarnhau pwy fydd yn deilwng a 
disgwylir y bydd y gwaith wedi’i gwblhau erbyn diwedd Ionawr 2023. Bydd 
angen tua £30,000 i gyllido’r prosiect. 

 
3.2. Banc Bwyd Ynys Môn 

 
3.2.1 Yn dilyn cais am gymorth gan CSYM gan Fanc Bwyd Ynys Môn i ymorol am 

gostau cyflogau, maent wedi derbyn £12,200. O ganlyniad, fe allant barhau i 
gyflogi dau aelod o staff i ddelio gyda’r galw a pharhau i gludo bwyd i ardaloedd 
gwledig.  Cafodd hyn ei gymeradwyo gan aelod portffolio’r Gwasanaethau Tai 
a’r Gwasanaethau Ariannol.  

 
3.3. Y Samariaid 

 
3.3.1. Yn dilyn cais gan y Samariaid, cytunwyd i glustnodi £10,000 dros dro o’r cyllid 

hwn i ddarparu cymorth iechyd meddwl hanfodol i drigolion Ynys Môn.  
  



3.4. Prosiect Bwyd y Nadolig 
 

3.4.1 Pob blwyddyn, mae’r Cyngor a phartneriaid amrywiol yn cymryd rhan mewn 
prosiect Bwyd y Nadolig. Mewn blynyddoedd blaenorol, rydym wedi dosbarthu 
hamperi bwyd a rhoddion. Oherwydd y galw presennol ar ein gwasanaethau, 
penderfynwyd y bydda’r prosiect bwyd ar gyfer 2022 yn cael ei weinyddu drwy 
dalebau.  Gofynnwyd i dderbynyddion ddewis archfarchnad neu fusnes lleol, 
megis siop cigydd.  Cafodd trigolion eu cyfeirio at y prosiect drwy weithwyr 
proffesiynol, yn cynnwys gweithwyr iechyd, gwasanaethau cymdeithasol tai, 
darparwyr Grantiau Cymorth Tai, Heddlu Gogledd Cymru, partneriaid 3ydd 
sector a llawer mwy.   
 

3.4.2 Gan fod rhaid darparu’r cymorth hwn dros gyfnod y Nadolig, cafodd y 
dyraniadau eu gwneud heb gymeradwyaeth ffurfiol y Pwyllgor Gwaith. 
Derbyniodd 430 o aelwydydd gymorth, gwerth £27,000. 
 

4. CYNIGION PELLACH AR GYFER CAM 2  
 

4.1. Trigolion Ynys Môn gyda Chyflyrau Iechyd  

 
4.1.1 Mae amryw o drigolion Ynys Môn gyda chyflyrau iechyd difrifol sy’n golygu eu 

bod yn defnyddio offer iechyd electronig hanfodol yn y cartref, fel rhan o’u 
triniaeth neu i gynnal eu hansawdd bywyd. O ganlyniad, mae’r aelwydydd hyn 
yn wynebu cynnydd sylweddol anocheladwy mewn costau ynni.  Mae pedwar 
prif grŵp o gleifion wedi’u dynodi, sef cleifion sy’n derbyn triniaeth dialysis 
arennol, cleifion gyda chlefyd niwronau motor, cleifion gyda MS a chleifion gyda 
ffeibrosis systig.  
 

4.1.2 Cynigir bod grantiau’n cael eu dyrannu i Aren Cymru, y Gymdeithas Clefyd 
Niwronau Motor, y Gymdeithas MS a’r Gymdeithas Ffeibrosis Systig, a fydd yn 
asesu ceisiadau gan unigolion ac yn dyrannu’r cyllid grant.  Bydd £10,000 yn 
cael ei ddyrannu i Aren Cymru, a £5,000 i’r 3 sefydliad arall.  

 
4.2. Trigolion sy’n Defnyddio Olew i Wresogi eu Cartrefi  

 
4.2.1 Hyd yma, nid yw aelwydydd sydd yn defnyddio olew i wresogi eu cartrefi wedi 

derbyn unrhyw gymorth gan y Llywodraeth, er bod pris olew gwresogi wedi 
cynnyddu’n sylweddol yn ystod 2022.  Mae Llywodraeth y DU yn bwriadu rhoi 
cynllun ar waith, ond nid yw wedi digwydd eto.   
 

4.2.2 Mae gan Ynys Môn 3 phrif gyflenwr olew gwresogi domestig, a chynigir bod y 
Cyngor yn talu £10,000 i bob cwmni a defnyddio’r gronfa i brynu olew ar ran 
aelwydydd sydd yn wynebu caledi ariannol. Hefyd, bydd £5,000 ar gael i brynu 
logiau a glo gan ddarparwyr lleol. 
 

4.2.3 Bydd ceisiadau’n cael eu hasesu gan staff Canolfan J.E.O’Toole, y Tîm 
Cynhwysiant Ariannol a CAB Ynys Môn, a fydd yn codi archebion gyda’r 
cyflenwyr yn uniongyrchol.  

 

4.2.4 Bydd rhaid cael cytundeb ffurfiol rhwng y Cyngor a’r cyflenwyr i sicrhau y gall y 
Cyngor adennill unrhyw arian sydd heb ei wario.  
 

5. CRYNODEB O’R SEFYLLFA CYLLIDO 
 

5.1. Yn seiliedig ar y cyllid a dderbyniwyd, y Cyllid sydd wedi’i ymwymo hyd yma a’r 
cynigion cyllidebol ychwanegol, mae’r sefyllfa cyllido wedi’i nodi yn y tabl isod:- 

 



 £ £ 

Cyllid Gwreiddiol gan Lywodraeth Cymru 580,000  

Tanwariant a Drosglwyddwyd o’r Prif Gynllun 155,400  

Cyfanswm y Cyllid sydd ar Gael  735,400 

   

Cyllid a Ddyrannwyd ar gyfer Prosiectau Cam 1  320,000 
   

Cyllid sydd Eisoes wedi’i Glustnodi ar gyfer 
Prosiectau Cam 2  

  

Pecynnau Effeithlonrwydd Ynni 30,000  

Banc Bwyd Ynys Môn 12,200  

Samariaid 10,000  

Prosiect Bwyd y Nadolig 27,000  

Cyfanswm y Cyllid sydd Eisoes wedi’i Glustnodi 
ar gyfer Prosiectau Cam 2 

 79,200 

   

Prosiectau Cam 2 Ychwanegol   

Cymorth gyda Chyflyrau Iechyd 25,000  

Cymorth gyda Chostau Olew Gwresogi, Logiau a 
Glo 

Cyllid i’w weinyddu’n uniongyrchol dan Ddarparwr 
Cymorth Tai  

50,000 

50,000 

 

 

Cyfanswm y Prosiectau Ychwanegol Cam 2  125,000 
   

Cyfanswm y Cyllid a Ddyrannwyd  524,200 

   

Cyfanswm y Cyllid Dros Ben sydd Heb ei 
Ddyrannu 

 211,200 

   

 

6. DEFNYDDIO GWEDDILL Y CYLLID 

 

6.1. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn glir iawn y bod disgwyl i’r Cynllun Dewisol ddod 
i ben erbyn 31 Mawrth 2023 ac y bydd rhaid dychwelyd unrhyw gyllid sydd heb ei wario.  
 

6.2. Er bod £524,200 wedi cael ei glustnodi ar gyfer prosiectau penodol, mae’r holl 
brosiectau’n annhebygol o wario’r symiau a ddyrannwyd iddynt erbyn 31 Mawrth 2023 
ac y bydd cyllid ychwanegol heb ei wario i’w ychwanegu at y  £211,200 o gyllid sydd 
heb ei glustnodi. 

 

6.3. Ni fydd yr argyfwng costau byw yn dod i ben ar 31 Mawrth 2023 a bydd angen cymorth 
a chefnogaeth ar aelwydydd y tu hwnt i’r dyddiad hwn, yn enwedig pan fydd cynllun 
cymorth ynni Llywodraeth y DU yn dod i ben ym mis Ebrill 2023, gyda chymorth ar gael 
i lai o aelwydydd ar adeg pan fydd costau ynni’n cynyddu eto. 
 

6.4. Gwnaed ymholiadau gyda Llywodraeth Cymru, ac maent yn hapus i dderbyn y bydd y 
cyllid wedi cael ei wario’n briodol gan y Cyngor drwy ddyrannu gweddill y cyllid i 
sefydliad neu sefydliadau trydydd sector, a fydd yn parhau i naill ai gefnogi aelwydydd 
yn y grwpiau sydd eisoes yn derbyn cymorth o dan gynllun dewisol y Cyngor, neu 
ddarparu cymorth i drigolion Ynys Môn mewn ffordd arall.  
 

6.5. Mae amser yn brin ac, felly, mae angen cynnal trafodaethau brys gyda sefydliadau 
trydydd parti i weld a ydynt yn fodlon darparu cymorth ar ôl 31 Mawrth 2023, drwy 
ddefnyddio unrhyw gyllid sydd dros ben.  



 

 

 

 


