
Building prosperity for all
Creu ffyniant i bawb

Cynllun Buddsoddi yn  
Seilwaith Cymru – Diweddariad 
ar y Llif Prosiectau 2019



 

Cynnwys

Rhagair gan y Gweinidog            1

Atodiad 1: Llif Prosiectau Llywodraeth Cymru            3

Sectorau

Datblygu Economaidd   4 

Trafnidiaeth   9

Yr Amgylchedd – Rheoli Perygl Llifogydd 

ac Arfordiroedd 13

Yr Amgylchedd – Gwastraff 14

Ynni 17 

Tai 19

Adfywio 24

Addysg 26

Iechyd a Gofal Cymdeithasol 34

Atodiad 2: Llif Prosiectau Awdurdodau Lleol Cymru 38

Blaenau Gwent  38

Pen-y-bont ar Ogwr  40

Caerffili  42

Caerdydd  44

Caerfyrddin  49

Ceredigion  53

Conwy  55

Sir Ddinbych  61

Sir y Fflint  63

Gwynedd  65

Ynys Môn   66

Merthyr Tudful  67

Sir Fynwy  69

Castell-nedd Port Talbot  70

Casnewydd  72

Sir Benfro  74

Powys  77

Rhondda Cynon Taf  80

Abertawe  83

Torfaen  86

Bro Morgannwg  87

Wrecsam  88

Atodiad 3: Llif Prosiectau’r Sector Preifat    90
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Rydym mewn cyfnod o ansicrwydd cynyddol, gyda graddfa a chyflymder y newid heb ei gynsail.  

Pan gyhoeddodd fy rhagflaenydd adolygiad canol cyfnod y Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru y llynedd, 
roedd sawl cwestiwn heb eu hateb ynghylch ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd a dyfodol cyllid 
cyhoeddus. Mae’r cwestiynau hyn yn parhau i fod heb eu hateb gan darfu ar yr economi yn ddiangen, a rhwystro 
buddsoddiad angenrheidiol mewn seilwaith a fydd yn cefnogi twf mewn cynhyrchiant. Mae hyn, ynghyd â’r angen 
i gyfrannu at weithredu ar newid hinsawdd a datgarboneiddio, yn rhoi pwysau ar ein cyllidebau cyfalaf.

Er gwaethaf yr heriau hyn, rydym yn parhau i fod yn benderfynol o gyflawni’r cynlluniau seilwaith uchelgeisiol 
a nodwyd yng Nghynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru. 

Yn ogystal â’n buddsoddiad cyfalaf a gynlluniwyd y flwyddyn nesaf, byddwn wedi buddsoddi tua £15 biliwn mewn 
seilwaith yng Nghymru ers cyhoeddi’r Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru yn 2012 gan helpu busnesau a 
gwasanaethau cyhoeddus i gynllunio at y dyfodol mewn cyfnod anodd. 

Mae ein prif raglenni cyfalaf yn parhau i gyflawni buddion seilwaith i Gymru gyfan. Ym mis Ebrill, gwnaethom 
lansio ail gam o fuddsoddiadau yn ein hystad addysg. Rhagwelir y bydd buddsoddiad o £2.3 biliwn ar draws 
Cymru dan Raglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif, a fydd yn cefnogi tua 200 o brosiectau i ailadeiladu 
ac ailwampio ysgolion a cholegau.

Rydym hefyd yn parhau i gyflawni ein hymrwymiad i ddarparu cartrefi fforddiadwy o safon. Yn ystod oes y 
llywodraeth hon, byddwn yn gwario mwy na £1.7 biliwn i gefnogi ein hymrwymiad i ddarparu 20,000 o dai 
fforddiadwy.  

Er gwaethaf y cyfnod economaidd anodd, mae cefnogi canol trefi a’r stryd fawr yn dal i fod yn ganolog i’n 
gweithgareddau adfywio. Rydym wedi ymrwymo’n llawn i gyflawni prosiectau adfywio sy’n flaenoriaeth ym mhob 
rhan o Gymru – ac erbyn i’n rhaglenni presennol gael eu cwblhau byddwn wedi buddsoddi mwy na £800 miliwn 
mewn canol trefi ac ardaloedd cyfagos ar draws Cymru ers 2014.

Yn ehangach, mae’r llif prosiectau yn amlinellu ein cynlluniau am fuddsoddiad seilwaith a gynlluniwyd o fwy na 
£33 biliwn mewn ystod eang o brosiectau yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. 

Nid oes modd osgoi cysgod Brexit arnom o hyd. Ym mis Gorffennaf, cyhoeddais becyn buddsoddi cyfalaf gwerth 
£85 miliwn fel rhan o’r Gyllideb Atodol Gyntaf 2019-20 i roi sefydlogrwydd a sicrwydd i fusnesau yng Nghymru.

Ochr yn ochr â chyhoeddi’r llif prosiectau, rwy’n cyhoeddi hwb ariannol uniongyrchol o £130 miliwn ychwanegol 
eleni. I gael yr effaith fwyaf o’r cyllid sydd ar gael gennym, nod y pecyn hwn yw rhoi hyder pellach yn wyneb yr 
ansicrwydd parhaus, gan fuddsoddi yn y dyfodol ar yr un pryd. Byddwn yn buddsoddi: 

• £30 miliwn mewn cynlluniau tai, gan gynnwys £10 miliwn mewn ffatrïoedd modiwlar. 

• £19 miliwn mewn teithio llesol a mynd i’r afael â mannau cyfyng ar ein ffyrdd.

• £53 miliwn i gefnogi busnesau i ymdrin â materion Brexit.

• £20 miliwn i gynnal a chadw ysgolion a cholegau.

• £7 miliwn i gefnogi ein hamgylchedd, gan gynnwys £4 miliwn ar gyfer Parciau Cenedlaethol.

• £1 miliwn ar gyfer cronfa fenthyca ar gyfer asedau cymunedol i helpu i wneud cyfleusterau cymunedol 
yn gynaliadwy i’r dyfodol. 

Rhagair gan y Gweinidog
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Yn ogystal ag ymateb i’r heriau cyfredol, mae’n rhaid inni gynllunio ar gyfer anghenion seilwaith ac uchelgeisiau 
newydd Cymru i’r dyfodol.  

Mae mesurau sy’n cael eu cyhoeddi yn awr i gefnogi ein hamgylchedd yn gam pwysig ar y daith honno. Ond wrth 
inni geisio gosod cyllidebau ar gyfer y blynyddoedd nesaf, ac yn yr hirdymor, rwyf wedi ymrwymo i ddefnyddio’r 
ysgogiadau cyfalaf sydd ar gael i gefnogi Cymru wyrddach. Bydd manylion pellach wedi’u nodi yn y Gyllideb 
ddrafft ar gyfer 2020-21.

Mae’n bwysig hefyd ein bod yn adnabod natur hirdymor y seilwaith a phwysigrwydd buddsoddi ar yr adeg gywir 
i sicrhau’r effaith orau bosibl. Mae hyn yn golygu bod angen i’n dull o fuddsoddi mewn seilwaith hefyd gefnogi 
nod Cymru i fod yn wlad o waith teg lle mae amodau gwaith boddhaol a gwir gydraddoldeb yn y gweithle yn 
nodweddion amlwg yn narpariaeth seilwaith Cymru. 

Rwyf wedi ymrwymo i ddatblygu’r agendâu pwysig hyn fel rhan o’r paratoadau i lunio olynydd i’r Cynllun 
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru cyfredol.

Yn olaf, hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch yn ddiffuant i’n partneriaid ym mhob sector sydd wedi gweithio 
gyda ni i ddatblygu llif prosiectau mor gynhwysfawr a fydd yn hanfodol yn ein hymdrech i greu Cymru sy’n 
gyfartal, yn ffyniannus ac yn wyrdd. 

Rebecca Evans AC 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd
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Mae’r adran hon o’r llif prosiectau yn rhoi amlinelliad o raglenni a phrosiectau 
Llywodraeth Cymru lle mae cyfanswm gwerth y cynlluniau yn fwy na £15m ac, 
os nad ydynt wedi dechrau eisoes, maent i fod i ddechrau o fewn y tair blynedd 
nesaf.

Mae hi’n seiliedig ar yr hyn a ddisgwylir nawr o ran cyllid yn y dyfodol. Er mai ein prosiectau blaenoriaethol yw’r 
cynlluniau a gyflwynir, a’i bod yn debygol iawn y byddant yn cael eu cyflawni fel y disgrifir, nid yw hyn yn golygu 
ymrwymiad ffurfiol gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn adlewyrchu’r posibilrwydd o ansicrwydd yn y dyfodol, 
gan gynnwys y rhagolygon gwariant cyhoeddus yn y dyfodol.

Atodiad 1 – Llif prosiectau Llywodraeth Cymru
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Sectorau

Datblygu Economaidd

Mae Ffyniant i Bawb: y cynllun gweithredu ar yr economi yn nodi’r cyfeiriad ar gyfer 
seilwaith modern a chysylltiedig er mwyn galluogi twf economaidd mwy cynhwysol 
drwy hyrwyddo cryfderau rhanbarthau a mynd i’r afael â heriau strwythurol. 
Rhaid buddsoddi yn ein seilwaith trafnidiaeth, cysylltedd digidol, ac ansawdd safleoedd 
busnes er mwyn sicrhau bod pobl, lleoedd a busnesau wedi cael eu cysylltu’n well, ac mae 
hynny’n dylanwadu ar gynhyrchiant a chystadleurwydd. 

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm 

gwerth y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Y Sefydliad Ymchwil 
Gweithgynhyrchu Uwch 
(AMRI) – Ardal Fenter 
Glannau Dyfrdwy

£35m £35m 2017 2022

2. Diwylliant a Chwaraeon £100m £80m 2019 2023

3. Banc Datblygu Cymru £1bn £700m 2017 Ar y gweill

4.  Darparu mewn Ardaloedd 
Menter (yn cynnwys 
cyfuniad o brosiectau’r 
Sectorau a phrosiectau 
a ddarperir mewn 
rhannau eraill o’r cynllun 
e.e. prosiectau Trafnidiaeth)

£350m £215m 2018 Ar y gweill

5.  Canolfan Gynadleddau 
Ryngwladol Cymru

£84m £24m 2017 2024

6.  Mynediad at Fand Eang 
y Genhedlaeth Nesaf 

£65m £38m 2018 2021

7.  Parc Eirin £30m £1m 2018 Ar y gweill

8.  Porth Teigr £386m £38m 2013 Ar y gweill

9.  Safleoedd ac Eiddo £300m £200m 2015 2026

10.  Ôl-gludo Strategol 
De Cymru

£25m £13m 2019 2021

11.  Rhaglen y Cymoedd 
Technoleg (y Parc 
Technoleg Modurol gynt)

£100m £100m 2018 2027

12.  The Mill/Y Felin £100m £6m 2017 2023

13.  Cyfleuster Profi ac Ymchwil 
Hydrolig Thermol ym 
Mharc Gwyddoniaeth 
Menai, Ynys Môn

£52m £20m 2018 2026
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Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm 

gwerth y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

14.  Cronfa Twristiaeth £50m £10m 2019 2023

15.  Whiteheads £75m £7m 2018 Ar y gweill

1. Y Sefydliad Ymchwil Gweithgynhyrchu 
Uwch (AMRI) – Ardal Fenter Glannau 
Dyfrdwy 
Cyllid a chyflawni
Cyllidwyd a darparwyd gan Lywodraeth Cymru (LlC). 
Bydd AMRI yn cynnig cyfleuster ar ddau safle 
sy’n crynhoi cynnig y Sefydliad Gweithgynhyrchu 
Uwch (AMI) ac yn cynnwys safle naill ai ym Mharc 
Diwydiannol Glannau Dyfrdwy neu ym Mhorth 
y Gogledd (tua 200m2 – yr union leoliad i’w 
gadarnhau) sy’n canolbwyntio ar beirianneg ysgafn, 
hyfforddiant a chydweithio. Bydd y safle arall ym 
Mrychdyn (tua 4,000-4,500m2) i ganolbwyntio ar 
y gweithgynhyrchu uwch ‘pen trwm’ ar raddfa fawr.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae cysyniad AMRI yn adeiladu ar gorff o waith a 
wnaed gan Fwrdd Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy a 
nododd fod angen Sefydliad Gweithgynhyrchu Uwch 
yn y rhanbarth. Bydd AMRI A yn cael ei gwblhau yn 
2020 ac mae’r cynlluniau ar gyfer AMRI B wrthi’n 
cael eu datblygu.

2. Diwylliant a Chwaraeon
Cyllid a chyflawni
Rhoddwyd cyllid grant gan LlC i Cadw a Chyrff 
a Noddir gan Lywodraeth Cymru, gyda rhywfaint 
o arian cyfatebol gan bartneriaid fel Awdurdodau 
Lleol (ALlau). 

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd y rhaglen yn buddsoddi yn ein darpariaeth 
ddiwylliannol a chwaraeon, er mwyn buddsoddi 
yn seilwaith ein cyfleusterau chwaraeon, 
buddsoddi mewn rhaglenni sy’n creu incwm yn 
Cadw, yr Amgueddfeydd Cenedlaethol a’r Llyfrgell 
Genedlaethol, a chyflawni gwaith cynnal a chadw 
a chadwraeth hanfodol ar ein henebion a’n 
hamgueddfeydd.

3. Banc Datblygu Cymru
Cyllid a chyflawni
Mae Banc Datblygu Cymru yn is-gwmni 
ym mherchnogaeth LlC.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae Banc Datblygu Cymru yn dynodi newid 
sylweddol mewn cyllid a gefnogir gan y Llywodraeth 
ar gyfer busnesau Cymru a bydd yn llenwi’r bwlch 
rhwng y cyllid a ddarperir gan y sector preifat a’r galw 
am gyllid gan fusnesau Cymru.

4. Darparu mewn Ardaloedd Menter 
(yn cynnwys cyfuniad o brosiectau’r 
Sectorau a phrosiectau a ddarperir mewn 
rhannau eraill o’r cynllun e.e. prosiectau 
Trafnidiaeth)
Cyllid a chyflawni
Mae’r opsiynau cyllid a darparu’n amrywio 
ar draws y prosiectau unigol a restrir ar wahân 
yn yr adroddiad.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae Byrddau’r Ardaloedd Menter, sy’n un o 
ymrwymiadau’r rhaglen lywodraethu, wedi cael 
eu sefydlu i roi cyngor ar y dulliau mwyaf addas 
ac effeithiol o fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd 
economaidd ym mhob Ardal Fenter ac i nodi 
cynlluniau strategol unigol, a gyhoeddwyd yn 
www.ardaloeddmenter.cymru.gov.uk. 
Mae’r prosiectau cyfalaf presennol o bwys a restrir 
yn y ddogfen hon hefyd yn cyflawni nodau Cynlluniau 
Strategol yr Ardaloedd Menter, er enghraifft 
Cynllun Gwella Lôn Pum Milltir, Sefydliad Ymchwil 
Gweithgynhyrchu Uwch Glannau Dyfrdwy a Pharc 
Technoleg Glynebwy. 
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5. Canolfan Gynadleddau Ryngwladol 
Cymru
Cyllid a chyflawni
Cyllidwyd a darparwyd fel menter ar y cyd 
â Celtic Manor Resorts Limited.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd y datblygiad arloesol hwn gyda Gwesty’r 
Celtic Manor yn ychwanegiad pwysig at amgylchedd 
adeiledig Cymru. Hwn fydd yr adeilad eiconig cyntaf 
y bydd ymwelwyr sy’n dod i Gymru yn ei weld wrth 
iddynt yrru i Gymru, gan roi hwb sylweddol i economi 
De Cymru a hyrwyddo Cymru ar lwyfan y DU ac yn 
Rhyngwladol.  

6. Mynediad at Fand Eang y Genhedlaeth 
Nesaf  
Cyllid a chyflawni
I’w gyllido gan LlC ac Arian Ewropeaidd.  

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r buddsoddiad yn adeiladu ar brosiect 
llwyddiannus Cyflymu Cymru drwy barhau i ddarparu 
seilwaith band eang cyflym iawn a gwibgyswllt i eiddo 
nad ydynt yn cael isafswm o 30Mb/eiliad ledled 
Cymru. Am bob £1 o arian cyhoeddus a fuddsoddir, 
bydd Cyflymu Cymru yn cynhyrchu tua £6.70 o 
fanteision economaidd net i Gymru a rhagwelir y bydd 
buddsoddiad ychwanegol yn ymestyn cyrhaeddiad 
y manteision hyn. 

7. Parc Eirin
Cyllid a chyflawni
Bydd chwaer-gwmni Ely Mill/Melin Trelái sy’n 
rhan o Grŵp Cartrefi Tirion yn arwain y fenter gan 
ddefnyddio model buddsoddi arloesol i sicrhau cyllid 
cyfalaf ac adeiladu tai fforddiadwy a marchnad 
agored sydd eu hangen yn ddirfawr. Adeiladu cartrefi 
i gychwyn cyn diwedd 2019.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd y cynllun yn darparu 225 o gartrefi, a bydd 
dros 50% ohonynt yn rhai fforddiadwy. Mae’r Grant 
Rhaglenni Tai Arloesol wedi cael ei sicrhau i 
ddatblygu cartrefi ynni-bositif a fydd, am ran o’r 
flwyddyn, yn allforiwr net trydan, gan gyfrannu pŵer 
i’r Grid Cenedlaethol. O ganlyniad, bydd y cartrefi fwy 
neu lai’n carbon sero yn ystod eu hoes weithredol. 
Parc Eirin fydd y prosiect tai ynni-bositif mwyaf 
yn y DU.

8. Porth Teigr
Cyllid a chyflawni
Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru a’r sector 
preifat. Mae Stiwdios Porth y Rhath ar gyfer BBC 
Cymru Wales ac adeilad Gloworks sy’n 40,000 
troedfedd sgwâr wedi cael eu cwblhau bellach. 
Cyflwynwyd hysbysiad terfynu i Igloo Regeneration 
Partnership am beidio â datblygu ac mae’r safle 
bellach o dan reolaeth LlC. Datblygiad fesul cam 
dros 12 mlynedd.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd y datblygiad defnydd cymysg strategol hwn yn 
darparu hyd at 2m2 tr ar safle tua 38 erw. Mae prif 
gynllun ar gael erbyn hyn yn barod ar gyfer ymestyn 
y safle i Bentir Alexandra wrth ymyl y morglawdd. 
Mae potensial i ddatblygu mwy na 1,500 o gartrefi 
newydd, yn ogystal â’r gofod masnachol ond, 
mae hyn ar yr amod bod y sector cyhoeddus yn 
darparu seilwaith digonol. Mae gwaith wrthi’n cael ei 
ddatblygu ar y posibilrwydd o gyflwyno cyswllt metro 
o Orsaf Caerdydd Canolog i Borth Teigr, a chost 
gwneud hynny, ac amcangyfrif o’r derbyniadau tir pe 
bai holl dir LlC yn cael ei werthu gyda manteision y 
cyswllt metro.
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9. Safleoedd ac Eiddo
Cyllid a chyflawni
Trefniadau menter ar y cyd neu gyllid uniongyrchol i’n 
partneriaid cyflawni yn y sector cyhoeddus a’r sector 
preifat a gyllidwyd ac a ddarparwyd drwy gyfuniad 
o ymyriadau wedi’i harwain gan Lywodraeth Cymru. 
Mae’r rhaglen yn denu arian cyfatebol gan 
bartneriaid yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat 
yn ogystal ag arian gan yr UE.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r rhaglen Safleoedd ac Eiddo yn ategu 
llawer o’r dyheadau yn Ffyniant i Bawb a’r Cynllun 
Gweithredu Economaidd drwy ddarparu uned 
ddiwydiannol o’r radd flaenaf i Gymru er mwyn iddi 
ddarparu’r safleoedd cywir i fusnesau Cymru dyfu 
a datblygu yn ogystal â chystadlu am fuddsoddiad 
rhyngwladol gyda gweddill y DU ac yn fyd-eang. 
Bydd y rhaglen Safleoedd ac Eiddo yn cael effaith 
sylweddol fel rhan o fenter Tasglu’r Cymoedd.

10. Ôl-gludo Strategol De Cymru
Cyllid a chyflawni
Cyllidwyd gan LlC a Building Digital UK.

Gwybodaeth ychwanegol
Prosiect i osod ffibr a dwythellau ar hyd holl 
gefnffyrdd De Cymru i’r dwyrain o Gaerdydd.

11. Rhaglen y Cymoedd Technoleg 
(y Parc Technoleg Modurol gynt)
Cyllid a chyflawni
Bydd y rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o brosiectau 
annibynnol a ddarperir yn y tymor byr, y tymor canolig 
a’r hirdymor; bydd yn ceisio denu arian ychwanegol 
gan y sector cyhoeddus a’r/neu’r sector preifat.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd datblygiad y Cymoedd Technoleg ym Mlaenau 
Gwent yn mabwysiadu dull strategol o weithredu 
ochr yn ochr â Thasglu’r Cymoedd, bargeinion 
dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Rhanbarth 
Dinesig Bae Abertawe ynghyd â Strategaeth 
Ddiwydiannol y DU. Mae ganddi’r potensial o greu 
1,500 o swyddi o safon drwy fuddsoddiad sylweddol 
i sbarduno twf cynhwysol ledled Cymoedd De Cymru. 
Mae partneriaeth gyda THALES Plc i ddarparu 
Canolfan Addysg Ddigidol Genedlaethol (NDEC) wedi 
cychwyn yn 2018.

12. The Mill/Y Felin
Cyllid a chyflawni
Buddsoddiad ar y cyd rhwng y sector preifat a LlC. 
Bydd Cwmni Datblygu Pont Trelái, sy’n sefydliad 
‘Di-elw’ a sefydlwyd gan LlC a Chymdeithas 
Adeiladu’r Principality, yn arwain y fenter gan 
ddefnyddio model buddsoddi arloesol i sicrhau cyllid 
ac adeiladu tai fforddiadwy a marchnad agored sydd 
eu hangen yn ddirfawr. 

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd prosiect The Mill/Y Felin yn darparu 800 o 
gartrefi newydd, y bydd dros 50% ohonynt yn rhai 
fforddiadwy, sy’n ddigynsail ar gyfer y math hwn 
o ddatblygiad. Mae’r gwaith seilwaith a’r unedau 
ar Gam A wedi gorffen. Mae Cam B y gwaith adeiladu 
wedi cychwyn a disgwylir iddo orffen yn ystod 
hydref 2020. 
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13. Cyfleuster Profi ac Ymchwil Hydrolig 
Thermol ym Mharc Gwyddoniaeth Menai, 
Ynys Môn
Cyllid a chyflawni
Mae gan LlC gyfle i gydweithio ag Adran Busnes, 
Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) Llywodraeth 
y DU i ddarparu’r prosiect fel rhan o raglen ymchwil 
niwclear Llywodraeth y DU. Mae’n ofynnol i’r prosiect 
gael hyd at £20m, mewn egwyddor, sy’n denu 
£32.55m o arian cyfatebol gan BEIS.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r Cyfleuster Profi ac Ymchwil Hydrolig Thermol 
ym Mharc Gwyddoniaeth Menai ar Ynys Môn yn 
gynnig i ddod â phrif gyfleuster profi ac ymchwil 
i Ogledd Cymru, gyda gwaddol disgwyliedig o hyd 
at 50 mlynedd.

14. Cronfa Twristiaeth
Cyllid a chyflawni
Cronfa Twristiaeth sy’n cynnwys cymysgedd o grant 
a chyllid benthyciad a ddarperir gan Fanc Datblygu 
Cymru i gefnogi buddsoddiad yng nghynnyrch 
twristiaeth Cymru.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd y rhaglen yn buddsoddi yn nhwristiaeth Cymru, 
i ddarparu buddsoddiad mewn prif atyniadau i 
ymwelwyr a gwestai ledled Cymru. Ein nod yw 
cynyddu nifer y llety 4 seren a 5 seren o safon 
sydd ar gael; ynghyd â buddsoddi mewn atyniadau 
arloesol a fydd yn denu nifer gynyddol o ymwelwyr. 
Bydd y buddsoddiad yn creu swyddi yn ystod y 
camau adeiladu ac yn barhaus. 

15. Whiteheads
Cyllid a chyflawni
Bydd chwaer-gwmni Ely Mill/Melin Trelái sy’n 
rhan o Grŵp Cartrefi Tirion yn arwain y fenter gan 
ddefnyddio model buddsoddi arloesol i sicrhau cyllid 
cyfalaf ac adeiladu tai fforddiadwy a marchnad 
agored sydd eu hangen yn ddirfawr. 

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd y cynllun yn darparu dros 250 o gartrefi 
fforddiadwy a 250 o gartrefi marchnad agored, 
yn ogystal â thir ar gyfer ysgol newydd. 
Mae’r contract adfer wedi’i gwblhau, a disgwylir 
i’r gwaith adeiladu gychwyn ddiwedd 2019. 
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Trafnidaeth

Mae’r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol yn ymrwymo i raglen bum mlynedd 
o fuddsoddiadau mewn ffyrdd, rheilffyrdd, bysiau a theithio llesol. Mae datgarboneiddio 
yn ganolog i’r penderfyniadau am ddatblygiadau seilwaith.

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm 

gwerth y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Gwella’r A40 i’r Gorllewin o 
Sanclêr – Llanddewi Felffre 
i Benblewin

£35m £13m 2016 2022

2.  Deuoli’r A465 Blaenau’r 
Cymoedd o’r Fenni 
i Hirwaun – Adran 2 
(Gilwern i Fryn-mawr)

£336.2m £336.2m 2014 2020

3.  Hirwaun – Adran 5 
(Dowlais i’r A470) ac 
Adran 6 (A470 i Hirwaun)

£440m £440m 2019 2024

4.  A483 Llandeilo £50m £50m 2017 2022

5.  A487 Pont Ddyfi newydd £42m £42m 2019 2020

6.  A487 Ffordd Osgoi 
Caernarfon i’r Bontnewydd

£135m £135m 2019 2022

7.  A55 Cyffyrdd 15 a 16 £54m £18m 2021 2022

8.  A55 Trydedd Bont dros 
y Fenai

£130m £130m 2022 2026

9.  A55/A494/A458 Coridor 
Sir y Fflint

£300m £300m 2022 2025

10.  A55 Abergwyngregyn 
i Dai’r Meibion

£23.5m £10m 2020 2021

11.  Cyfnewidfa Caerdydd £120m £30m 2017 2023

12.   Darparu Cynlluniau 
Mannau Cyfyng

£63m £63m 2017 2021

13.  Cynllun Gwella Lôn 
Pum Milltir 

£26.5m £26.5m 2018 2019

14.  Cyllid grant ar gyfer 
prosiectau trafnidiaeth 
Awdurdodau Lleol

£30m £30m 2017 Ar y gweill

15. Gorsaf Llan-wern £50m £50m 2018 2021
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Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm 

gwerth y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

16.  Metro Gogledd-ddwyrain 
Cymru

I’w gadarnhau I’w gadarnhau 2017 Ar y gweill

17.  Cyflwyno llwybrau Teithio 
Llesol Integredig

£60m £50m 2018 2021

18.  Trafnidiaeth Integredig 
De Cymru – Metro

£738m £738m 2017 2022

1. Gwella’r A40 i’r Gorllewin o Sanclêr – 
Llanddewi Felffre i Benblewin
Cyllid a chyflawni
Cyflawnir y prosiect gan ddefnyddio contract Dylunio 
ac Adeiladu. Bydd y broses o gaffael contractwr yn 
cychwyn yn ystod gwanwyn 2020. Cadarnhawyd 
Cyllid o dan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 
(ERDF) ar gyfer tua 65% o holl gostau’r prosiect 
ym mis Rhagfyr 2016. Ariennir y gweddill gan 
Lywodraeth Cymru (LlC).

Gwybodaeth ychwanegol
Gwella 3.1 milltir o ffordd un-ffrwd bresennol 
yr A40 i greu ffurfweddiad 2+1 er mwyn gwella 
diogelwch ar y ffyrdd yn ogystal ag amseroedd 
teithio a dibynadwyedd. Ail gam cynllun gwella’r A40 
i’r gorllewin o Sanclêr a fydd yn gwella mynediad 
i borthladdoedd Abergwaun ac Aberdaugleddau, 
yn ogystal ag Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau 
Gleddau.

2. Deuoli’r A465 Blaenau’r Cymoedd 
o’r Fenni i Hirwaun – Adran 2 
(Gilwern i Fryn-mawr)
Cyllid a chyflawni
Cyllidwyd gan Lywodraeth Cymru. Darperir y prosiect 
gan Lywodraeth Cymru drwy Costain gan ddefnyddio 
contract Dylunio ac Adeiladu. Rhagwelir y bydd y 
rhan fwyaf o’r cynllun wedi gorffen ddiwedd 2019, 
ond bydd rhai adrannau’n ymestyn i 2020.

Gwybodaeth ychwanegol
Gwella 4.97 milltir o’r A465 bresennol rhwng Gilwern 
a Bryn-mawr.

3. Deuoli’r A465 Blaenau’r Cymoedd 
o’r Fenni i Hirwaun – 
Adran 5 (Dowlais i’r A470)  
ac Adran 6 (A470 i Hirwaun)
Cyllid a chyflawni
Cyllidwyd drwy’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol 
(MIM), sy’n fenter cyllid arloesol LlC. Ymchwiliad Lleol 
Cyhoeddus Ebrill 2018. Bwriedir cychwyn ar y safle 
yn 2020. Rhagwelir y bydd wedi gorffen erbyn 2023.

Gwybodaeth ychwanegol
Gwella 9.94 milltir o’r A465 bresennol rhwng Dowlais 
a Hirwaun o ffordd 3-lôn sengl i ffordd 2-lôn ddeuol 
a chyffyrdd aml-lefel cysylltiedig. 

4. A483 Llandeilo 
Cyllid a chyflawni
Caiff y gwaith ei gyllido gan LlC a’i ddarparu 
gan Trafnidiaeth Cymru (TrC). Cwblhau cam 2 
Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru erbyn 
mis Tachwedd 2019. Dyluniad manwl/llwybr 
a ffefrir 2019-20.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd y buddsoddiad yn helpu gydag ansawdd aer 
a thagfeydd o amgylch Llandeilo. Mae’r arfarniadau 
trafnidiaeth wrthi’n cael eu hadolygu.

5. A487 Pont Ddyfi newydd
Cyllid a chyflawni
Cyllidwyd a darparwyd gan LlC.

Gwybodaeth ychwanegol
0.75 milltir o gefnffordd newydd i’r gogledd 
o Fachynlleth i fynd i’r afael â phroblemau llifogydd 
a’r gallu i’w gwrthsefyll.
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6. A487 Ffordd Osgoi Caernarfon 
i’r Bontnewydd
Cyllid a chyflawni
Cyllidwyd a darparwyd gan LlC.

Gwybodaeth ychwanegol
Ffordd osgoi i’r de, de-ddwyrain, dwyrain a’r gogledd-
ddwyrain o Gaernarfon. Bydd y ffordd osgoi yn lliniaru 
tagfeydd yn Dinas, Bontnewydd a Chaernarfon.

7. A55 Cyffyrdd 15 a 16
Cyllid a chyflawni
Darparwyd gan LlC a chadarnhawyd cyllid o dan 
Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) ar 
gyfer tua 65% o holl gostau’r prosiect ym mis 
Rhagfyr 2016. Ariennir y gweddill gan LlC.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd dwy gyffordd cylchfan bresennol ar yr A55 
yn cael eu gwahanu ar aml-lefel er mwyn gwella 
diogelwch a dibynadwyedd amseroedd teithio.

8. A55 Trydedd Bont dros y Fenai
Cyllid a chyflawni
Cyllidwyd a darparwyd gan LlC mewn partneriaeth 
â phartneriaid allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Pont newydd dros y Fenai i wella diogelwch, 
amseroedd teithio a gwytnwch y rhwydwaith.

9. A55/A494/A458 Coridor Sir y Fflint
Cyllid a chyflawni
Cyllidwyd a darparwyd gan LlC.

Gwybodaeth ychwanegol
Gwella tua 7.45 milltir o ffordd rhwng Queensferry 
a Llaneurgain i fynd i’r afael â thagfeydd traffig, 
gwytnwch a materion diogelwch yn ardal 
Glannau Dyfrdwy.

10. A55 Abergwyngregyn i Dai’r Meibion
Cyllid a chyflawni
Darperir gan LlC a chadarnhawyd cyllid o dan Gronfa 
Datblygu Rhanbarthol Ewrop ar gyfer tua 65% o holl 
gostau’r prosiect ym mis Rhagfyr 2016. Ariennir y 
gweddill gan LlC.

Gwybodaeth ychwanegol
Gwella 1.37 milltir o’r A55 i fynd i’r afael â risgiau 
o ran llifogydd a diogelwch.

11. Cyfnewidfa Caerdydd
Cyllid a chyflawni
Ariennir yr orsaf bysiau gan LlC tra bydd y Sector 
Preifat yn ariannu’r datblygiad ehangach. Y dyddiad 
dechrau ar y safle i’w gadarnhau. 

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd yn darparu canolbwynt integredig newydd ar 
gyfer trafnidiaeth gyhoeddus yng nghanol Caerdydd.

12. Darparu Cynlluniau Mannau Cyfyng
Cyllid a chyflawni
Cyllidwyd a darparwyd gan LlC.

Gwybodaeth ychwanegol
Darparu cynlluniau mannau cyfyng ledled Cymru i 
fynd i’r afael â thagfeydd ar y ffyrdd. Mae cyfanswm 
yr arian ar gyfer cynlluniau a ddarperir dros y 
4 blynedd nesaf. Bydd y gwaith o ddarparu cynlluniau 
mannau cyfyng yn cael ei gydlynu gan Lywodraeth 
Cymru, yn bennaf drwy’r asiantau cefnffyrdd, 
ond hefyd drwy Awdurdodau Lleol. Mae’n cynnwys 
£33m ar gyfer cynlluniau cefnffyrdd, £15m ar gyfer 
gwella ffyrdd lleol a £15m ar gyfer gwella ardaloedd 
goddiweddyd o’r gogledd i’r de. 

13. Cynllun Gwella Lôn Pum Milltir 
Cyllid a chyflawni
Cyllidwyd gan LlC. Darparwyd mewn partneriaeth 
â Chyngor Bro Morgannwg. 

Gwybodaeth ychwanegol
I fod i orffen yn ystod hydref 2019.
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14. Cyllid grant ar gyfer prosiectau 
trafnidiaeth Awdurdodau Lleol
Cyllid a chyflawni
Gwahoddir ceisiadau gan bob Awdurdod Lleol. 
Fe’u dyfernir ar sail gystadleuol. Arian cyfatebol 
yn ofynnol ar gyfer y Gronfa Trafnidiaeth Leol. 

Gwybodaeth ychwanegol
Proses flynyddol yw hon ar gyfer darparu cyllid grant 
(£30m). Mae meysydd y grant yn cynnwys: Y Gronfa 
Trafnidiaeth Leol, Diogelwch ar y Ffyrdd (cyfalaf), 
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau. Darperir y 
prosiectau drwy gydol y flwyddyn gan ALlau yn dilyn 
ceisiadau llwyddiannus am gyllid. Mae lefel y cyllid yn 
amrywio o flwyddyn i flwyddyn yn dibynnu ar y gyllideb 
sydd ar gael a’r cynlluniau a gyflwynwyd.

15. Gorsaf Llan-wern
Cyllid a chyflawni
Cyllidwyd a darparwyd gan LlC.

Gwybodaeth ychwanegol
Darparu gorsaf drenau newydd yn Llan-wern ynghyd 
â llinellau sefydlogi a chyfleuster parcio a theithio 
mawr. Bydd darparu’r orsaf newydd yn ategu rhaglen 
waith hynod bwysig y Metro.

16. Metro Gogledd-ddwyrain Cymru
Cyllid a chyflawni
Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd 
i ddatblygu rhaglen o fuddsoddiadau sy’n 
canolbwyntio, i gychwyn, ar hybiau cyflogaeth 
allweddol ar draws y rhanbarth. Bydd gwireddu 
gweledigaeth y Metro yn gofyn am gyllid sylweddol 
ar ôl 2020-21 gan y bydd, yn anochel, yn golygu 
cyflawni gwelliannau seilwaith o bwys. Bydd Metro 
Gogledd-ddwyrain Cymru yn gyfuniad o gynlluniau 
sydd eisoes wedi’u nodi fel prosiectau annibynnol 
sydd yn yr arfaeth a chynlluniau newydd wrth iddynt 
godi. Mae’r ffocws cychwynnol wedi bod ar sicrhau 
gwelliannau i’r seilwaith teithio llesol a bysiau yng 
Nglannau Dyfrdwy a Wrecsam. 

Gwybodaeth ychwanegol
Cyhoeddwyd y weledigaeth ar gyfer Metro 
Gogledd-ddwyrain Cymru a Gogledd Cymru 
ym mis Mawrth 2017.

17. Cyflwyno llwybrau Teithio Llesol 
Integredig
Cyllid a chyflawni
Cânt eu cyllido gan LlC, gydag arian cyfatebol 
yn dod gan ffynonellau eraill yn cynnwys ALlau 
a chyfraniadau gan ddatblygwyr. 

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd y buddsoddiad yn gwella seilwaith ac yn 
datblygu llwybrau teithio llesol cynaliadwy mewn 
cymunedau lleol ledled Cymru. Mae Deddf Teithio 
Llesol 2013 yn rhoi dyletswydd ar ALlau a LlC i hybu 
pobl i feicio a cherdded. Cynyddodd y cymorth cyllido 
hwn lefelau gweithgarwch ledled Cymru. 

18. Trafnidiaeth Integredig De Cymru – 
Metro
Cyllid a chyflawni
Mae’r cyllid yn cynnwys cyfraniad gan yr UE ac 
Adran Drafnidiaeth y DU a ddarparwyd drwy LlC. 
Mae’r amserlen darparu a’r proffil costau wrthi’n 
cael eu cynllunio drwy Trafnidiaeth Cymru a’r Partner 
Gweithredu a Datblygu (ODP).

Gwybodaeth ychwanegol
Cam 2 cynllun newydd a thrawsnewidiol posibl 
i greu system Metro De-ddwyrain Cymru drwy 
gysylltiadau bysiau, trenau a cherdded/beicio gwell. 
Mae cynigion ar gyfer prosiectau trawsnewidiol 
newydd ychwanegol yn cael eu datblygu hefyd. 
Bydd y prosiectau buddsoddi integredig strategol 
hyn yn ategu Cam 2 y Metro i wella’r canlyniadau 
a gynlluniwyd o ran y fenter allweddol hon. 
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Yr Amgylchedd – Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd

Dros y cyfnod hwn o dair blynedd, bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £234 miliwn 
mewn asedau llifogydd ac arfordiroedd. Mae buddsoddi’n barhaus yn lleihau’r peryglon 
oherwydd llifogydd ac erydu arfordirol i bobl ac eiddo o amgylch Cymru. Mae hyn yn 
cyd-fynd â’n hymrwymiad yn Symud Cymru Ymlaen i “Barhau i fuddsoddi mewn 
gwaith amddiffyn rhag llifogydd” ac yn y Strategaeth Genedlaethol i “fynd ati i reoli’r 
peryglon i iechyd, i lesiant ac i gymunedau yn sgil y newid yn yr hinsawdd.” Yn ogystal 
â’r buddsoddiad cyfalaf hwn, rhaid cael refeniw parhaus er mwyn cynnal yr asedau 
sydd gennym eisoes i leihau’r perygl o lifogydd a bod asedau’n methu.

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm 

gwerth y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Rhaglen Rheoli Perygl 
Llifogydd a Risgiau Erydu 
Arfordirol

£121.5m £121.5m 2017 2021

2.  Rhaglen Rheoli Risgiau 
Arfordirol

£150m £112.5m 2019 2022

1. Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd 
a Risgiau Erydu Arfordirol
Cyllid a chyflawni
Caiff y prosiectau eu harwain gan Cyfoeth Naturiol 
Cymru ac Awdurdodau Lleol.

Mae’r Rhaglen yn parhau i fuddsoddi mewn 
gweithgareddau rheoli perygl llifogydd ac erydu 
arfordirol gan flaenoriaethu’r ardaloedd sy’n wynebu’r 
risg fwyaf.

Gwybodaeth ychwanegol
Caiff cynlluniau Arfordiroedd a Phrif Afonydd eu 
harwain gan Cyfoeth Naturiol Cymru a’u hariannu’n 
gyfan gwbl drwy Gymorth Grant.  

Caiff cynlluniau erydu arfordirol, cwrs dŵr cyffredin 
(nentydd) a dŵr wyneb eu harwain gan ALlau a’u 
cyllido naill ai 75% (cynllun arfordirol) neu 85% 
(cynlluniau nad ydynt yn rhai arfordirol). 

Gall arian cyllid cyfalaf drwy’r rhaglen hon hefyd 
ariannu cynlluniau Rheoli Llifogydd Naturiol wedi’u 
harwain naill ai gan Cyfoeth Naturiol Cymru 
neu ALlau. 

2. Rhaglen Rheoli Risgiau Arfordirol
Cyllid a chyflawni
Prosiectau arfordirol wedi’u harwain gan ALlau gyda 
75% o gyfraniad cyllid Llywodraeth Cymru wedi’i 
ddarparu drwy Fenter Benthyca Llywodraeth Leol.

Gwybodaeth ychwanegol
Ym mis Mawrth 2019, cytunwyd ar y 25 cynllun 
fydd yn mynd ymlaen i’r cam adeiladu. Bydd gwaith 
adeiladu’n cychwyn ar rai cynlluniau yn ystod y 
flwyddyn ariannol hon gyda’r gweddill sydd yn y 
cam datblygu yn dechrau yn ystod y ddwy flwyddyn 
ariannol nesaf. Bydd y cynlluniau’n datblygu ar yr 
amod bod yr achos busnes yn cael ei gymeradwyo. 
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Yr Amgylchedd – Gwastraff

Cafodd Rhaglen Caffael Seilwaith Gwastraff Llywodraeth Cymru ei sefydlu yn 2008 
i helpu awdurdodau lleol gyda materion fforddiadwyedd wrth sicrhau’r seilwaith 
angenrheidiol ar gyfer trin gwastraff bwyd a gwastraff gweddilliol i gefnogi’r 
gwaith o weithredu strategaeth wastraff Llywodraeth Cymru – Tuag at Ddyfodol 
Diwastraff; cyrraedd targedau’r UE ar arallgyfeirio o dirlenwi; cyrraedd targedau 
statudol Llywodraeth Cymru ar ailgylchu; ac osgoi’r perygl o ddirwyon am dorri’r 
gyfraith. Mae caffaeliadau’r holl awdurdodau lleol yn y rhaglen wedi cael eu cwblhau 
erbyn hyn. Mae pum canolfan treulio anaerobig wedi cael eu hadeiladu ac maent ar 
waith, mae cyfleuster adfer ynni Parc Trident yn weithredol yng Nghaerdydd, ac mae 
cyfleuster adfer ynni Parc Adfer wrthi’n cael ei adeiladu yng Nglannau Dyfrdwy. 
Mae cyfraniad cyllid refeniw Llywodraeth Cymru yn cael ei dalu bob chwarter fel rhan 
o’r model busnes y cytunwyd arno. Mae’n cynnwys gweithredu a chynnal a chadw’r 
cyfleuster, yn ogystal ag ad-dalu unrhyw gyllid cyfalaf dros gyfnod y contract.

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm 

gwerth y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Prosiect Gwastraff Bwyd 
Canolbarth Cymru

£14m £1.09m 2012 2027

2.  Prosiect Gwastraff Bwyd 
Gogledd-ddwyrain Cymru

£7.3m £2.22m 2014 2027

3.  Prosiect Gwastraff Bwyd 
De-orllewin Cymru

£14m £1.98m 2017 2032

4.  Prosiect Gwastraff Bwyd 
Blaenau’r Cymoedd

£14m £1.84m 2018 2033

5.  Prosiect Gwastraff Bwyd 
ac Organig Caerdydd

£8.2m £0.94m 2017 2032

6.  Prosiect Gwastraff Bwyd 
Cwm Yfory

£7.3m £2.89m 2015 2028

7.  Prosiect Gwastraff Bwyd 
GwyriAD

£6.2m £2.07m 2013 2028

8.  Prosiect Gwyrdd 
(Gwastraff Gweddilliol)

£223m £1.52m 2016 2041

9.  Prosiect Trin Gwastraff 
Gweddilliol Gogledd 
Cymru

£180m £1.36m 2019 2045

10.   Prosiect Trin Gwastraff 
Gweddilliol De-orllewin 
a Chanolbarth Cymru

I’w gadarnhau  I’w gadarnhau  I’w 
gadarnhau 

I’w 
gadarnhau  

11.  Prosiect Trin Gwastraff 
Gweddilliol Cwm Yfory

£1.82m £1.59m 2016 2041
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1. Prosiect Gwastraff Bwyd Canolbarth 
Cymru
Cyllid a chyflawni
Dyfarnwyd y contract i Agrivert. Treulio Anaerobig 
i sicrhau ateb trin gwastraff cynaliadwy, hirdymor 
ar gyfer 17,000 tunnell o wastraff bwyd y flwyddyn. 
£1.09m (cymorth caffael cyfalaf).

Gwybodaeth ychwanegol
Crëwyd y ganolfan gan Bowys a Cheredigion 
(ymunodd Sir Benfro ym mis Tachwedd 2014).

2. Prosiect Gwastraff Bwyd Gogledd-
ddwyrain Cymru
Cyllid a chyflawni
Dyfarnwyd y contract i Biogen. Bydd y prosiect 
yn sicrhau ateb trin gwastraff cynaliadwy, 
hirdymor ar gyfer 22,500 tunnell o wastraff bwyd 
y flwyddyn. Cyfleuster Treulio Anaerobig wedi’i 
adeiladu ac yn gweithredu yn Rhuallt, Sir Ddinbych. 
£1.09m (cymorth caffael cyfalaf) £1.13m (cymorth 
i dalu ffi’r glwyd ymlaen llaw).

Gwybodaeth ychwanegol
Crëwyd y ganolfan gan Sir Ddinbych, 
Conwy a Sir y Fflint.

3. Prosiect Gwastraff Bwyd De-orllewin 
Cymru
Cyllid a chyflawni
Dyfarnwyd y contract i Agrivert, gan sicrhau ffordd 
hirdymor o drin 19,000 tunnell o wastraff bwyd y 
flwyddyn yng nghyfleuster Stormy Down, Pen-y-bont 
ar Ogwr. £1.98m (cymorth caffael cyfalaf).

Gwybodaeth ychwanegol
Crëwyd y ganolfan gan Abertawe a Phen-y-bont 
ar Ogwr.

4. Prosiect Gwastraff Bwyd Blaenau’r 
Cymoedd
Cyllid a chyflawni
Dyfarnwyd y contract i Agrivert, gan sicrhau ffordd 
hirdymor o drin hyd at 16,000 tunnell o wastraff bwyd 
y flwyddyn yng nghyfleuster Stormy Down, Pen-y-bont 
ar Ogwr. £1.84m (cymorth caffael cyfalaf).

Gwybodaeth ychwanegol
Crëwyd y ganolfan gan Flaenau Gwent, Torfaen 
a Sir Fynwy. 

5. Prosiect Gwastraff Bwyd ac Organig 
Caerdydd
Cyllid a chyflawni
Dyfarnwyd y contract i Kelda Organic. Bydd y 
prosiect yn sicrhau ateb trin gwastraff cynaliadwy, 
hirdymor ar gyfer 30,000 tunnell o wastraff bwyd 
y flwyddyn. Cyfleuster Treulio Anaerobig wedi’i 
adeiladu ac yn gweithredu yn Nhremorfa, Caerdydd. 
£0.94m (cymorth caffael cyfalaf).

Gwybodaeth ychwanegol
Crëwyd y ganolfan gan Gaerdydd a Bro Morgannwg.

6. Prosiect Gwastraff Bwyd Cwm Yfory
Cyllid a chyflawni
Dyfarnwyd y contract i Biogen. Bydd y prosiect 
yn sicrhau ateb trin gwastraff cynaliadwy, 
hirdymor ar gyfer 22,500 tunnell o wastraff bwyd y 
flwyddyn. Cyfleuster Treulio Anaerobig wedi’i adeiladu 
ac yn gweithredu ym Mryn Pica, Rhondda Cynon Taf. 
£1.57m (cymorth caffael cyfalaf) £1.32m 
(cymorth i dalu ffi’r glwyd ymlaen llaw).

Gwybodaeth ychwanegol
Crëwyd y ganolfan gan Rondda Cynon Taf, 
Merthyr Tudful a Chasnewydd.
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7. Prosiect Gwastraff Bwyd GwyriAD
Cyllid a chyflawni
Dyfarnwyd y contract i Biogen. Adeiladwyd cyfleuster 
Treulio Anaerobig yn Llwyn Isaf a dechreuodd 
weithredu ym mis Hydref 2013. Contract i sicrhau 
ateb trin gwastraff cynaliadwy, hirdymor ar gyfer 
11,000 tunnell o wastraff bwyd y flwyddyn. 
£1.04m (cymorth caffael cyfalaf) £1.03m 
(cymorth i dalu ffi’r glwyd ymlaen llaw).

Gwybodaeth ychwanegol
Cyngor Gwynedd.

8. Prosiect Gwyrdd (Gwastraff Gweddilliol)
Cyllid a chyflawni
Dyfarnwyd y contract i Viridor ar gyfer trin 
175,000 tunnell o wastraff gweddilliol y flwyddyn 
yn yr hirdymor. £1.52m (cymorth caffael cyfalaf).

£106.5m (cymorth refeniw i dalu ffi’r glwyd dros 
25 mlynedd).

Gwybodaeth ychwanegol
Crëwyd y consortiwm gan Gaerdydd, Casnewydd, 
Caerffili, Bro Morgannwg a Sir Fynwy. Mae cyfleuster 
masnachol ar gyfer Troi Gwastraff yn Ynni yn 
gweithredu ym Mharc Trident yng Nghaerdydd. 

9. Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol 
Gogledd Cymru
Cyllid a chyflawni
Dyfarnwyd y contract i Wheelabrator Technologies 
ar gyfer trin 117,000 tunnell o wastraff gweddilliol 
y flwyddyn yn yr hirdymor. £1.36m (cymorth caffael 
cyfalaf) £140.5m (cymorth refeniw i dalu ffi’r glwyd 
dros 25 mlynedd).

Gwybodaeth ychwanegol
Crëwyd y consortiwm gan Wynedd, Ynys Môn, Conwy, 
Sir y Fflint a Sir Ddinbych. Mae cyfleuster adfer ynni 
Parc Adfer wrthi’n cael ei adeiladu yng Nglannau 
Dyfrdwy.

10. Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol 
De-orllewin a Chanolbarth Cymru
Cyllid a chyflawni
Mae’r prosiect ar gam asesu dichonoldeb. 
Mae’r ALlau yn gweithio gyda LlC i bennu cwmpas 
prosiect posibl ac mae’r awdurdodau wrthi’n 
ystyried opsiynau. Mae’r ALlau yn y broses o gaffael 
cynghorydd technegol i arwain adolygiad o opsiynau 
technegol ac adborth y farchnad.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r awdurdodau lleol yn Ne-orllewin Cymru 
yn ystyried opsiynau ar gyfer trin eu gwastraff 
gweddilliol yn yr hirdymor.

11. Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol 
Cwm Yfory
Cyllid a chyflawni
Dyfarnwyd y contract i Viridor ar gyfer trin 
90,000 tunnell o wastraff gweddilliol y flwyddyn yn yr 
hirdymor. £1.59m (cymorth caffael cyfalaf) £57.75m 
(cymorth refeniw i dalu ffi’r glwyd dros 25 mlynedd).

Gwybodaeth ychwanegol
Crëwyd y consortiwm gan Rondda Cynon Taf, 
Merthyr Tudful, Blaenau Gwent a Thorfaen.
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Ynni

Y ffordd fwyaf effeithiol o fynd i’r afael â thlodi tanwydd yw gwella effeithlonrwydd 
ynni mewn aelwydydd ag incwm isel, ac mae hynny hefyd yn lleihau allyriadau 
niweidiol i’r amgylchedd. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i wella effeithlonrwydd 
ynni a mynd i’r afael â thlodi tanwydd domestig drwy fuddsoddi yn ein rhaglen Cartrefi 
Clyd, sy’n cynnwys Nyth ac Arbed. Mae’r cynlluniau hyn wedi cael eu dylunio i fanteisio 
ar gyllid ychwanegol i Gymru o Rwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO) Llywodraeth y DU. 
Hefyd, mae Arbed yn cael ei ategu gan £23.3m o gyllid Cronfa Datblygu Rhanbarthol 
Ewrop. Mae’r rhaglen yn cefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i leihau’r newid yn 
yr hinsawdd, helpu i ddileu tlodi tanwydd, hybu datblygiad economaidd ac adfywio 
yng Nghymru. 

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm 

gwerth y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Cynllun Nyth 
Cartrefi Cynnes 
Llywodraeth Cymru

£72m £72m 2017 2021

2.  Cynllun Arbed 
Cartrefi Cynnes 
Llywodraeth Cymru 

£47m £23m 2017 2021

3.  Gwasanaeth Ynni 
Llywodraeth Cymru

I’w gadarnhau £70m 2015 Ar y gweill

1. Cynllun Nyth Cartrefi Cynnes 
Llywodraeth Cymru
Cyllid a chyflawni
Yn dilyn proses dendro gystadleuol, dyfarnwyd rôl 
Rheolwr y Cynllun i British Gas ar gyfer contract 
Nyth 2 ar 1 Ebrill 2018.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd Nyth yn parhau i fod yn gynllun tlodi tanwydd 
wedi’i arwain gan y galw sy’n targedu aelwydydd 
incwm isel sy’n byw yn y cartrefi mwyaf aneffeithlon 
o ran ynni. Mae’r cynllun yn cynnig amrywiaeth o 
gyngor a chymorth i helpu aelwydydd i leihau eu 
biliau ynni a gwella eu hiechyd a’u lles. Mae’r cymorth 
a ddarperir hefyd yn cynnwys atgyfeirio aelwydydd 
cymwys i gael pecyn am ddim o welliannau 
effeithlonrwydd ynni i’w cartref. Mae meini prawf 
cymhwyster y cynllun wedi cael eu hymestyn i 
gynnwys aelwydydd y mae un o’r aelodau’n dioddef 
o gyflwr meddyliol neu gorfforol rhagnodedig.

2. Cynllun Arbed Cartrefi Cynnes 
Llywodraeth Cymru 
Cyllid a chyflawni
Yn dilyn proses dendro gystadleuol, cafodd 
Arbed am Byth, menter ar y cyd rhwng Everwarm 
a’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, ei phenodi 
ym mis Mai 2018 fel rheolwr cynllun ar gyfer 
rhaglen Arbed.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae Arbed yn parhau i ddarparu cynllun tlodi 
tanwydd ar sail ardal sy’n targedu cartrefi mewn 
ardaloedd lle mae’r aelwydydd yn fwy tebygol o 
fod mewn tlodi tanwydd difrifol. Mae’r cynllun yn 
darparu cyngor a gwelliannau ynni cartref am 
ddim i aelwydydd lle mae’r deiliaid yn berchen-
feddianwyr yn bennaf, gan helpu i wella perfformiad 
effeithlonrwydd ynni eu cartref, lleihau biliau ynni 
cartrefi a mynd i’r afael â thlodi tanwydd, gan leihau 
allyriadau carbon a chreu swyddi a thwf yn y sector 
effeithlonrwydd ynni.
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3. Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru
Cyllid a chyflawni
Prosiectau gwres, effeithlonrwydd ynni ac ynni 
adnewyddadwy yn yr arfaeth sydd wedi cael eu 
datblygu yn Sector Cyhoeddus Cymru ynghyd â 
phrosiectau ynni adnewyddadwy a ddatblygwyd yn 
y gymuned yng Nghymru. Mae cyfalaf LlC yn cael ei 
leoli drwy gronfeydd ailgylchadwy. Bydd prosiectau 
yn y sector cyhoeddus yn y dyfodol yn parhau i gael 
arian o’r cronfeydd hyn. Rydym yn parhau i weithio 
i hyrwyddo cyfleoedd perchnogaeth a rennir ac i 
arloesi o ran cyllido prosiectau ar draws pob sector.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru yn dod â 
gwasanaethau ynni blaenorol ynghyd – Twf Gwyrdd 
Cymru, sy’n gwasanaethu’r sector cyhoeddus a’r 
Gwasanaeth Ynni Lleol sy’n cefnogi cynlluniau 
ynni cymunedol. Y nod yw cynyddu a chyflymu 
prosiectau i wneud buddsoddiadau gwyrdd yng 
Nghymru. Mae’n canolbwyntio ar annog buddsoddiad 
mewn prosiectau gwres, effeithlonrwydd 
adnoddau a chynhyrchu ynni adnewyddadwy. 
Mae Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru yn 
darparu cyfres o ymyriadau ar draws pob sector 
i sicrhau arbedion heriol o ran allyriadau carbon 
deuocsid a buddsoddiadau. Mae ein cymorth a’n 
buddsoddiadau ariannol isel eu cost yn helpu i greu 
arbedion carbon ac arbedion ariannol o’r prosiect 
effeithlonrwydd ynni ar gyfer y sector cyhoeddus 
a ffrydiau refeniw o brosiectau ynni adnewyddadwy 
ym mherchnogaeth busnesau o Gymru. 
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Tai

Mae’r maes tai wedi cael ei nodi’n un o’r chwe maes blaenoriaeth yn strategaeth 
genedlaethol Llywodraeth Cymru, Ffyniant i Bawb, ac rydym wedi ymrwymo i gymryd 
camau gweithredu sy’n cynnwys darparu 20,000 o dai fforddiadwy, cyflwyno cynllun 
Rhentu i Brynu, cefnogi tai arloesol ac ymateb i boblogaeth sy’n heneiddio. Rydym yn 
cefnogi ein huchelgeisiau ar gyfer tai drwy roi’r buddsoddiad mwyaf erioed gennym, 
sy’n £1.7bn i gyd yn nhymor y llywodraeth hon ac sy’n cynnwys buddsoddiad penodol 
i gefnogi ein hamcanion. 

Mae buddsoddi mewn tai yn cefnogi economi Cymru drwy gynnal a chefnogi swyddi yn y diwydiant adeiladu 
ynghyd â’r gadwyn gyflenwi. Mae darparu tai o ansawdd da yn gymorth i fynd i’r afael â thlodi (gan gynnwys 
tlodi tanwydd), ac mae’n gwella cyrhaeddiad addysgol.

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm 

gwerth y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Rhaglen Grant Tai 
Cymdeithasol (SHG) – 
Prif Raglen

£911m £528m Ar y gweill Ar y gweill

2.  Partneriaeth Tai Cymru £75m £15m 2018 2021

3.  Grant Addasiadau 
Corfforol (PAG)

£47m £47m Ar y gweill Ar y gweill

4.  Y Gronfa Gofal Integredig I’w gadarnhau  £105m 2018 2021

5.  Grant Cyllid Tai (HFG) £122m £60m 2016

6.  Grant Cyllid Tai 2 (HFG2) £263m £263m 2017 Ar y gweill

7.  Rhaglen Tai Arloesol £500m £90m 2018 2021

8.  Cymorth i Brynu – 
Cymru, Cynllun Rhannu 
Ecwiti Cam II

I’w gadarnhau  £290m 2016 2021

9. Rhentu i Brynu I’w gadarnhau £70m 2018 Ar y gweill

10.  Lwfans Atgyweiriadau 
Mawr (MRA) Rhaglen 
Ansawdd Tai Cymru

£2bn £108m 2004 Ar y gweill

11.  Cynllun Tir ar gyfer Tai £170m £52m 2014 Caiff 
buddsoddiad 

ei ailgylchu 
am 

15 mlynedd

12.  Cronfa Datblygu Eiddo 
Cymru

£270m £32m 2017 Caiff 
buddsoddiad 

ei ailgylchu 
am 

15 mlynedd
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Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm 

gwerth y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

13.  Cronfa Safleoedd Segur 
Cymru

£160m £40m 2018 Caiff 
buddsoddiad 

ei ailgylchu 
am 

17 mlynedd

14.  Hunan-adeiladu – 
Cymru

£210m £40m 2019 Ar y gweill

15.  Safleoedd Sipsiwn 
a Theithwyr

£26.4m £26.4m 2014 2021

1. Rhaglen Grant Tai Cymdeithasol (SHG) 
– Prif Raglen
Cyllid a chyflawni
Ar y gweill (rhaglen dreigl o ddatblygiadau). Mae SHG 
yn darparu cyllid ar gyfer cynlluniau tai fforddiadwy. 
Telir grantiau i Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig (RSL) sy’n gyfrifol am benodi 
contractwyr. Awdurdodau Lleol sy’n gyfrifol am 
benderfynu pa gynlluniau tai fforddiadwy a gaiff eu 
blaenoriaethu am gyllid a pha RSL fydd yn datblygu 
ac yn rheoli’r cynlluniau.

Gwybodaeth ychwanegol
Caiff y cynlluniau eu trefnu dair i bum mlynedd 
ymlaen llaw gyda dyddiadau cychwyn hyblyg.

2. Partneriaeth Tai Cymru 
Cyllid a chyflawni
Mae Partneriaeth Tai Cymru yn cynnwys 4 RSL 
sef Cartrefi Pennant, Grŵp Hendre, Grŵp Seren 
a Grŵp Cynefin. Mae’r Bartneriaeth yn “Gyfrwng at 
Ddibenion Arbennig” sy’n eiddo i’r pedwar aelod sy’n 
darparu eiddo am rent canolraddol. Mae’r model yn 
gymharol newydd o ran y ffaith y bydd y Bartneriaeth 
yn prynu’r eiddo ac yna’n prydlesu’r eiddo hwnnw yn 
ôl i’r cymdeithasau am gyfnod o ddeng mlynedd.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r Bartneriaeth naill ai’n prynu eiddo o’r farchnad 
agored – eiddo sydd newydd gael ei gwblhau’n 
ddiweddar neu anheddau presennol.  

3. Grant Addasiadau Corfforol (PAG)
Cyllid a chyflawni
Mae PAG yn darparu cyllid ar gyfer addasiadau 
i eiddo tenantiaid RSL. Caiff y rhaglen ei harwain 
gan y galw ac mae’n ymateb i anghenion penodol 
ar gyfer addasiadau fel lifft risiau, cawodydd 
mynediad gwastad ac estyniadau llawr gwaelod. 
Rhaglen flynyddol £8m – £11m y flwyddyn.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae addasiadau’n helpu tenantiaid i aros yn 
annibynnol yn eu cartrefi eu hunain, pe bai eu 
hamgylchiadau’n newid, ac maent yn helpu hefyd 
gydag oedi wrth drosglwyddo gofal, sydd wedyn 
yn sicrhau arbedion i gyllidebau Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol.

4. Y Gronfa Gofal Integredig (cyfalaf)
Cyllid a chyflawni
Mae’r Gronfa Gofal Integredig yn cefnogi’r GIG, gofal 
cymdeithasol, darparwyr tai a phartneriaid eraill i 
weithio gyda’i gilydd i ddarparu atebion llety i faterion 
iechyd a gofal cymdeithasol. Rhaglen 3 blynedd ar 
waith ar hyn o bryd.  

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r cyllid yn darparu atebion llety i bobl hŷn, pobl 
sy’n dioddef o ddementia, pobl ifanc ag anghenion 
cymhleth a gofalwyr, a phobl ag anableddau dysgu. 
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5. Grant Cyllid Tai (HFG)
Cyllid a chyflawni
Bydd dros 1,000 o gartrefi’n cael eu darparu gan y 
fenter hon. Caiff y cartrefi eu darparu gan bartneriaid 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSL) bron yn 
yr un ffordd â’r rhaglen SHG. Roedd ein cyllid HFG yn 
amodol ar RSL yn derbyn un o’r cynhyrchion benthyca 
ardystiedig a gyflwynodd ffynonellau newydd o gyllid 
i’r sector yng Nghymru. 

Gwybodaeth ychwanegol
Mae buddsoddi mewn tai yn cefnogi economi Cymru 
gan gynnal a chefnogi swyddi yn y diwydiant adeiladu 
a hefyd yn y gadwyn gyflenwi.

6. Grant Cyllid Tai 2 (HFG2)
Cyllid a chyflawni
Rhagwelir y bydd dros 1,500 o gartrefi’n cael eu 
darparu gan y fenter hon. Mae ail gam HFG2 ar agor 
nawr i RSLs, yn cynnwys sefydliadau Trosglwyddo 
Gwirfoddol ar Raddfa Fawr (LSVTs) ac awdurdodau 
lleol sy’n cadw eu stoc. Ar gyfer RSL ac LSVT, 
bydd HFG2 yn cael ei gymysgu â SHG fel y bydd 
pob cynllun yn cael ei ariannu’n rhannol gan y ddau 
grant er mwyn sicrhau tegwch ar draws y sector. 
Yn wahanol i HFG1, nid yw’n orfodol bod yn rhan 
o gynnyrch cyllid cyfunol, ond fe’i harchwilir er mwyn 
gostwng pris benthyciadau drwy gael cyllid o’r 
marchnadoedd cyfalaf. 

Gwybodaeth ychwanegol
Mae buddsoddi mewn tai yn cefnogi economi Cymru 
gan gynnal a chefnogi swyddi yn y diwydiant adeiladu 
a hefyd yn y gadwyn gyflenwi.

7. Rhaglen Tai Arloesol
Cyllid a chyflawni
Nod y rhaglen yw cefnogi’r gwaith o ddatblygu 
dyluniadau tai arloesol yng Nghymru. Yn dilyn cam 
cychwynnol yn 2017-18; cyflwynwyd y rhaglen lawn 
yn 2018-19 am 2 flynedd. 

Gwybodaeth ychwanegol
Mae buddsoddi mewn tai hefyd yn cefnogi economi 
Cymru gan gynnal a chefnogi swyddi yn y diwydiant 
adeiladu a hefyd yn y gadwyn gyflenwi. Yn ôl data 
a gasglwyd gan y Sefydliad Tai Siartredig, mae pob 
£1.00 a gaiff ei wario ar effeithlonrwydd ynni yn 
arbed tua £0.42 mewn costau iechyd, felly mae 
buddsoddi £1m yn arbed tua £400,000 dros 
10 mlynedd. Mae’r data hefyd yn nodi bod pob 
£1.00 a gaiff ei wario ar wella cartrefi lle mae’n 
debygol bod angen triniaeth ar y preswylwyr am 
ei bod hi’n rhy oer, yn arbed £34.19 i’r GIG dros 
10 mlynedd. Hynny yw, mae £1m yn arbed £34m 
dros 10 mlynedd. 

8. Cymorth i Brynu – Cymru, Cynllun 
Rhannu Ecwiti Cam II
Cyllid a chyflawni
Cymorth i Brynu – bydd angen blaendaliadau gan 
unigolion a chyllid morgais. Agorodd y cynllun i gyllid 
benthyciadau ecwiti ym mis Medi 2016 a bydd yn 
cau i fuddsoddiadau newydd yn ystod 2021.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r cynllun ar gael ledled Cymru i’r holl ddarpar 
brynwyr eiddo a adeiladwyd o’r newydd sy’n costio 
dim mwy na £300,000 sydd ag o leiaf 5% o flaendal. 
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9. Rhentu i Brynu
Cyllid a chyflawni
Bydd grant cyfalaf o £70m yn cael ei dalu i 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ledled 
Cymru i ddarparu cartrefi newydd a fydd ar gael ar 
gyfer Rhentu i Brynu neu Berchenogaeth a Rennir. 
Rhagwelir y bydd dros 1,000 o gartrefi’n cael eu 
darparu gan y cynllun hwn.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd y cynllun ar gael ledled Cymru a bydd yn helpu 
pobl i ddod yn berchnogion tai nad ydynt, ar hyn o 
bryd, yn gallu gwneud hynny ar y farchnad agored 
neu drwy Cymorth i Brynu. 

10. Lwfans Atgyweiriadau Mawr (MRA) 
Rhaglen Ansawdd Tai Cymru
Cyllid a chyflawni
MRA – Dyrannwyd £60.4m o grant cyfalaf ar gyfer 
2018-19. Talwyd i awdurdodau lleol er mwyn cyllido 
atgyweiriadau cyfalaf i’w stoc dai. Gwaddol – £47.6m 
– dyraniad ar gyfer 2018-19. Talwyd i LSVTs fel cyllid 
llenwi bwlch i gefnogi’r cynllun busnes trosglwyddo 
stoc. Mae’r gyllideb waddol yn cynnwys darparu 
£3.8m i ariannu costau awdurdodau lleol cyn y balot 
pe bai tenantiaid yn pleidleisio yn erbyn trosglwyddo. 

Gwybodaeth ychwanegol
Caiff taliadau ar gyfer grant cyfalaf MRA eu gwneud 
i awdurdodau lleol unigol bob blwyddyn ar yr amod 
bod ganddynt gynlluniau busnes 30 mlynedd 
derbyniol. Caiff taliadau ar gyfer gwaddol eu gwneud 
i sefydliadau Trosglwyddo Gwirfoddol ar Raddfa 
Fawr (LSVT) bob blwyddyn, yn amodol ar adolygiad 
blynyddol o’r cynllun busnes LSVT. Bydd trefniadau 
cyllido bwlch gwaddol unigol yn amrywio ond cytunir 
ar gymorth gwaddol fel arfer ar sail dwy flynedd 
dreigl, yn amodol ar adolygiad blynyddol o’r cynllun 
busnes. Disgwylir i’r gwaddol gael ei dalu am gyfnod 
o hyd at 30 mlynedd. Fodd bynnag, dim ond i’r 
cytundeb dwy flynedd dreigl y mae LlC yn gyfreithiol 
ymrwymedig.

11. Cynllun Tir ar gyfer Tai
Cyllid a chyflawni
Mae’r cynllun yn agored i RSLs a all wneud cais 
am gyllid benthyciad i sicrhau tir ar gyfer datblygu 
tai fforddiadwy a/neu ar y farchnad.

Gwybodaeth ychwanegol
Caiff cronfa’r benthyciad ei hailgylchu drwy gydol 
oes y rhaglen unwaith yr ad-delir y benthyciad. 
Fe’i darperir gan Gymdeithasau Tai ac mae’n 
cyfrannu at gynyddu’r cyflenwad o dai drwy alluogi 
RSLs i brynu tir ar gyfer datblygu tai. 

12. Cronfa Datblygu Eiddo Cymru
Cyllid a chyflawni
Darperir y cynllun benthyciadau hwn gan Fanc 
Datblygu Cymru. Mae wedi’i anelu at BBaChau ledled 
Cymru ar gyfer prosiectau datblygu eiddo ar raddfa 
fach i ganolig.

Gwybodaeth ychwanegol
Drwy’r Gronfa, rydym yn darparu cyllid i BBaChau 
ar gyfer safleoedd sydd eisoes wedi pasio’r camau 
cynllunio a lle bo angen cyfalaf ar y datblygwyr ar 
gyfer y cam adeiladu. Fel y cyfryw, mae ei allu i fynd 
i’r afael â rhai o’r problemau mae BBaChau yn eu 
hwynebu o ran sicrhau bod rhai safleoedd ar gael 
i’w datblygu, yn gyfyngedig.

13. Cronfa Safleoedd Segur Cymru
Cyllid a chyflawni
Darperir y cynllun benthyciadau hwn gan Fanc 
Datblygu Cymru. Mae wedi’i anelu at BBaChau ledled 
Cymru ar gyfer prosiectau datblygu eiddo ar raddfa 
fach i ganolig sy’n safleoedd segur.  

Gwybodaeth ychwanegol
Cynlluniwyd Cronfa Safleoedd Segur Cymru (WSSF) 
i helpu i greu a hyrwyddo cyfleoedd datblygu i 
gwmnïau adeiladu BBaCh, ac i ddatgloi’r safleoedd 
sy’n cynnig manteision ehangach i’r cymunedau lle 
maent wedi’u lleoli. 
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14. Hunan-adeiladu – Cymru
Cyllid a chyflawni
Darperir y cynllun benthyciadau hwn gan Fanc 
Datblygu Cymru. Caiff £10m ei ddarparu fel 
benthyciadau i awdurdodau lleol ar gyfer paratoi plot, 
caiff £30m ei ddarparu fel benthyciadau i ymgeiswyr 
y cynllun. Darparwyd cyllid yn 2018-19 er mwyn 
helpu i ddatblygu’r cynllun. Bwriedir rhoi’r cynllun 
ar waith yn ystod hydref 2019.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r cynllun wedi’i ddylunio i ddarparu cyllid 
benthyciadau i bobl sy’n ystyried adeiladu eu cartrefi 
eu hunain. Bydd y cynllun yn galluogi ymgeiswyr 
i adeiladu hyd at 30% o ecwiti yn eu cartrefi drwy 
ddileu’r elw y bydd cwmnïau mawr adeiladu tai 
fel arfer yn ei gael. Bydd y cynllun hefyd yn annog 
BBaChau i adeiladu tai unwaith eto.  

15. Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr
Cyllid a chyflawni
Caiff y cynlluniau eu cyllido gan grant cyfalaf 
Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol sydd wedyn 
yn gyfrifol am gynnal a chadw’r safleoedd a’u rheoli. 

Gwybodaeth ychwanegol
Nid oes cyflenwad digonol o safleoedd Sipsiwn a 
Theithwyr yng Nghymru o gwbl. Dylai’r cynllun hyd 
at 2020-21 ddarparu hyd at 170 o leiniau newydd 
ledled Cymru, a allai fwy na haneru’r prinder. 
Adolygwyd lefel ofynnol y cyllid parhaus yn 2017 
mewn ymateb i’r Asesiadau o Lety i Sipsiwn a 
Theithwyr a gymeradwywyd gan awdurdodau lleol, 
a ganfu fod angen 270 o leiniau newydd ledled 
Cymru. Mae’r rhaglen gyllido hon fwy neu lai’n 
gyson ag anghenion (gan ddisgwyl y bydd tua 100 
o leiniau’n cael eu darparu gan unigolion preifat) 
a bydd yn parhau tan 2021.
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Adfywio

Mae rhaglen adfywio Llywodraeth Cymru, sef Rhaglen Targedu Buddsoddiad 
mewn Adfywio, yn nodi’r cyfeiriad ar gyfer dyrannu hyd at £100m i’w ddarparu 
ledled Cymru dros y 3 blynedd nesaf, sef 2018-21. Bydd y rhaglen yn cefnogi 
prosiectau sy’n hybu adfywiad economaidd drwy gynnal gweithgareddau 
ar gyfer yr unigolion a’r ardaloedd sydd fwyaf mewn angen, tra hefyd yn 
gweithredu er lles datblygu cynaliadwy yn ehangach. Mae’r rhaglen newydd 
yn tynnu sylw at bwysigrwydd lledu ffyniant, ac mae swyddi, twf a phobl yn 
ganolog i hynny.

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm 

gwerth y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Cronfa Benthyciadau 
Canol Trefi

£90m £31m 2014 Ar y gweill

2.  Benthyciadau Eiddo 
(yn ffurfiol, Troi Tai’n 
Gartrefi a Benthyciadau 
Gwella Cartrefi)

£120m £40m 2012 Ar y gweill

3.  Adeiladu ar gyfer 
y Dyfodol

£120m £16m 2017 2023

4.  Rhaglen Buddsoddi 
Mewn Adfywio wedi’i 
Dargedu 

£300m £100m 2018 2021

1. Cronfa Benthyciadau Canol Trefi
Cyllid a chyflawni
Hyd yn hyn, mae’r cynllun wedi cael £31.5m o 
gyllid wedi’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru 
(LlC) hyd at 2018-19. Caiff y cynllun ei weinyddu 
gan Awdurdodau Lleol (ALlau) a’i ddarparu drwy 
drydydd partïon. 

Gwybodaeth ychwanegol
Nod y cynllun yw gweithredu fel catalydd i 
ailddefnyddio adeiladau gwag ac adeiladau nad 
ydynt yn cael eu defnyddio ddigon a chefnogi 
arallgyfeirio yng nghanol trefi. Ar hyn o bryd mae’r 
cynllun benthyciadau yn cefnogi 30 o ganol trefi 
ledled Cymru. 

2. Benthyciadau Eiddo (yn ffurfiol, 
Troi Tai’n Gartrefi a Benthyciadau Gwella 
Cartrefi)
Cyllid a chyflawni
Hyd yn hyn, mae’r cynlluniau wedi cael £40m o gyllid 
wedi’i gymeradwyo gan LlC. Mae’r cyllid ar gael dros 
gyfnod o 15 mlynedd a dylid ei ailgylchu 3 gwaith 
yn ystod y cyfnod hwn. Gweinyddir y cynllun gan 
yr ALlau. Dechreuodd Troi Tai’n Gartrefi yn 2012 a 
dechreuodd Benthyciadau Gwella Cartrefi yn 2014.

Gwybodaeth ychwanegol
Nod y cynlluniau hyn yw darparu cyllid cyfalaf i 
ALlau er mwyn rhoi cymorth ariannol i landlordiaid 
sector preifat a pherchen-feddianwyr wella eiddo 
ac ailddefnyddio adeiladau gwag drwy ddefnyddio 
benthyciadau neu grantiau. Mae’r cynlluniau ar gael 
i bob ALl.  
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3. Adeiladu ar gyfer y Dyfodol
Cyllid a chyflawni
Bydd Adeiladu ar gyfer y Dyfodol yn helpu i 
adfywio canol trefi a’r ardaloedd o’u cwmpas, 
gan gefnogi strategaeth economaidd drefol neu 
ranbarthol drwy fynd i’r afael â thir neu adeiladau 
gwag, nad ydynt yn cael eu defnyddio ddigon.

Bydd yn prynu, yn adnewyddu neu’n ailddatblygu 
tir ac adeiladau nad ydynt yn cael eu defnyddio yng 
nghanol trefi a dinasoedd ledled Cymru, neu’n agos 
iawn atynt, gan greu swyddi a thwf a chyfrannu at yr 
agenda trechu tlodi. 

Caiff y rhaglen ei darparu drwy gyfuniad o £38m 
o gyllid gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 
(ERDF) ac £16m o Arian Cyfatebol a Dargedir 
(TMF) a gyflenwyd gan Is-adran Cartrefi a Lleoedd 
Llywodraeth Cymru.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd LlC yn gweithio gyda phartneriaid sector preifat 
ac awdurdodau lleol i fuddsoddi mewn adeiladau 
gwag â blaenoriaeth a safleoedd tir nad ydynt 
yn cael eu defnyddio ddigon gan fod hynny wedi 
tanseilio hyder buddsoddwyr. Er y bydd cymorth 
yn cael ei roi i bartneriaid ar gyfer adnewyddu 
adeiladau a datblygu safleoedd gwag, caiff cyllid ei 
ddyrannu a’i ategu ar sail y ffaith y bydd defnydd 
economaidd a chynaliadwy yn y pen draw. Er nad 
yw’r 40 prosiect o fewn y rhaglen wedi’u harfarnu’n 
llwyr eto, dyma’r allbynnau allweddol a nodwyd gan 
bartneriaid: 1,800 o swyddi mewn lleoliad newydd, 
650 o swyddi wedi’u creu.

4. Rhaglen Buddsoddi Mewn Adfywio 
wedi’i Dargedu 
Cyllid a chyflawni
Cyllid gan Lywodraeth Cymru ynghyd ag arian 
cyfatebol gan y sector cyhoeddus a’r sector preifat. 
Yn y rhan fwyaf o achosion, darperir y prosiectau 
a’r rhaglenni gan bartneriaid ALl. 

Gwybodaeth ychwanegol
Nod y rhaglen yw cefnogi prosiectau mewn 
ardaloedd targed sy’n hyrwyddo adfywio economaidd 
gyda gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar unigolion 
ac ardaloedd sy’n wynebu’r angen mwyaf, ar yr 
un pryd â chyflawni’r nodau datblygu cynaliadwy 
ehangach. Mae’r rhaglen yn amlygu’n benodol pa mor 
bwysig yw ehangu ffyniant, gyda swyddi, twf a phobl 
wrth wraidd hynny. Nod dyluniad y rhaglen newydd 
yw cysoni’r agenda adfywio â threfniadau diwygio 
llywodraeth leol a blaenoriaethau eraill sy’n codi ac 
yn cael eu cyflwyno ar sail ranbarthol (er enghraifft, 
Tasglu’r Cymoedd) ar draws y Llywodraeth. Ochr yn 
ochr â’r adnoddau sydd ar gael, mae’r rhanbarthau 
wedi datblygu cynlluniau rhanbarthol, gan nodi 
blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi sy’n adlewyrchu 
cryfderau a chyfleoedd rhanbarthol drwy gydweithio. 
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Addysg

Mae’r Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yn rhoi cyfle i 
Lywodraeth Cymru fynd i’r afael â gwelliant y mae mawr ei angen i’n seilwaith 
addysgol, a fydd yn darparu’r amgylcheddau dysgu gorau i’n disgyblion ac 
sy’n addas ar gyfer darparu cwricwlwm ar gyfer yr 21ain ganrif. Mae angen 
gwella rhan sylweddol o’r ystad naill ai drwy wella cyflwr adeiladau, 
drwy wneud ysgolion yn fwy addas i gyflwyno’r cwricwlwm neu drwy ddarparu 
digon o leoedd tra’n sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n fwyaf effeithiol. 

Mae cam cyntaf y rhaglen yn golygu buddsoddiad o fwy na £1.4bn i gyflawni band A dros y cyfnod o bum 
mlynedd a ddaeth i ben yn 2018-19. Bydd pob un o’r 22 o ardaloedd awdurdodau lleol yn elwa, gan arwain at 
ailadeiladu ac ailwampio mwy na 150 o ysgolion a cholegau ledled Cymru.

Cafodd ail gam y Rhaglen ei lansio yn Ebrill 2019, a rhagwelir £2.3 biliwn o fuddsoddiad ledled Cymru. Bydd hyn 
yn cefnogi tua 200 o brosiectau i ailadeiladu ac ailwampio ysgolion a cholegau.

Mae cyfradd yr ymyrraeth grantiau ar gyfer buddsoddiadau cyfalaf wedi cynyddu ar gyfer yr ail gam, sef i 65% 
ar gyfer ysgolion; gyda 75% ac 85% ar gyfer ysgolion arbennig ac ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir. Bydd hyn 
yn lleddfu’r baich ariannol ar awdurdodau lleol.

Mae dyraniadau cynlluniau unigol yn agored i newid ar sail gwerthusiad blynyddol o bob rhaglen. 

Mae’r rhaglen yn cyd-fynd yn dda â strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru, Ffyniant i Bawb, Symud Cymru 
Ymlaen ac Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl, gan fod y rhaglen yn darparu amgylcheddau priodol ar 
gyfer darparu addysg a dysgu rhagorol.

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm 

gwerth y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Rhaglen Ysgolion ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Band A –  
Cymru gyfan

£1.4bn £700m 2013 2019

2.  Rhaglen Ysgolion a Cholegau 
ar gyfer yr 21ain Ganrif 
Band B – Cymru gyfan

£2.3bn £1.22bn 2019 2024

Mae’r cynlluniau a restrir isod yn cynnwys y lefelau cyllido ‘mewn egwyddor’ ar gyfer awdurdodau lleol a cholegau 
unigol o dan ail gam y rhaglenni Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif yng Nghymru. Mewn gwirionedd, 
gallai’r lefelau buddsoddi newid wrth i’r achosion busnes gael eu cymeradwyo.

3.  Rhaglen Ysgolion a Cholegau 
ar gyfer yr 21ain Ganrif 
Ynys Môn

£36.14m £23.49m 2019 2024

4.  Rhaglen Ysgolion a Cholegau 
ar gyfer yr 21ain Ganrif 
Blaenau Gwent

£19.6m £12.74m 2019 2024

5.  Rhaglen Ysgolion a Cholegau 
ar gyfer yr 21ain Ganrif 
Pen-y-bont ar Ogwr

£68.2m £45.31m 2020 2024
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Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm 

gwerth y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

6.  Rhaglen Ysgolion a Cholegau 
ar gyfer yr 21ain Ganrif 
Caerffili

£110.3m £51.60m 2019 2024

7.  Rhaglen Ysgolion a Cholegau 
ar gyfer yr 21ain Ganrif 
Caerdydd

£284m £164.76m 2019 2024

8.  Rhaglen Ysgolion a Cholegau 
ar gyfer yr 21ain Ganrif 
Sir Gaerfyrddin

£129.5m £75.725m 2019 2024

9.  Rhaglen Ysgolion a Cholegau 
ar gyfer yr 21ain Ganrif 
Ceredigion

£13.7m £8.90m 2019 2024

10.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Conwy

£43.1m £2.70m 2019 2024

11.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Sir Ddinbych

£80.5m £56.11m 2019 2024

12.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Sir y Fflint

£85.4m £56.02m 2019 2024

13.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Gwynedd

£56.1m  £37.46m 2019 2024

14.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer yr 
21ain Ganrif Merthyr Tudful

£56.58m £42.45m 2019 2024

15.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Sir Fynwy

£45.4m £29.60m 2019 2024

16.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer yr 
21ain Ganrif Castell-nedd 
Port Talbot

£67.2m £43.68m 2019 2024

17.  Rhaglen Ysgolion 
a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Casnewydd

£70m £45.50m 2019 2024

18.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Sir Benfro

£106.4m £63.44m 2019 2024

19.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Powys

£113.9m £73.52m 2019 2024
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Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm 

gwerth y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

20.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif 
Rhondda Cynon Taf

£167.4m £52.92m 2019 2024

21.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Abertawe

£149.7m £93.45m 2019 2024

22.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Torfaen

£45.9m £35.44m 2019 2024

23.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif 
Bro Morgannwg

£166.8m £76.18m 2019 2024

24.  Rhaglen Ysgolion 
a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Wrecsam

£88.7m £23.99m 2019 2024

25.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer yr 21ain 
Ganrif Pen-y-bont ar Ogwr

£30.46m £19.80m 2019 2024

26.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer yr 21ain 
Ganrif Coleg Sir Gâr

£25m – 2019 2024

27.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer yr 21ain 
Ganrif Coleg Gwent

£59.4m £2.21m 2019 2024

28.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer yr 21ain 
Ganrif Coleg y Cymoedd

£9.5m £6.18m 2019 2024

29.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer yr 21ain 
Ganrif Coleg Cambria

£40m £28.87m 2019 2024

30.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Grŵp 
Llandrillo Menai

£50.27m £32.68m 2019 2024

31.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer yr 21ain 
Ganrif Merthyr Tudful

£4.5m £2.93m 2019 2024

32.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Coleg 
Caerdydd a’r Fro

£34m –   2019 2024
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Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm 

gwerth y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

33.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer yr 21ain 
Ganrif Coleg Sir Benfro

£7.34m £4.77m 2019 2024

34.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer yr 21ain 
Ganrif Coleg Gŵyr Abertawe

£26.07m £16.95m 2019 2024

35.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer yr 
21ain Ganrif Grŵp NPTC

£37.08m £6.97m 2019 2024

36.  Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau ar gyfer yr 
21ain Ganrif Coleg Dewi Sant

£5.98m £3.89m 2019 2024

37.  Dechrau’n Deg (ymestyn) £57.76m £57.76m 2012 2019

38.  Rhaglen Ysgolion ac 
Addysg ar gyfer yr 21ain 
Ganrif: Canolfannau Dysgu 
Cymunedol

£30m £15m 2018 2020

1. Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif 
Band A – Cymru gyfan
Cyllid a chyflawni
Cyllid Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cymru. 
50% o arian cyfatebol wedi’i ddarparu gan 
Lywodraeth Cymru, yn ddibynnol ar dderbyn 
a chymeradwyo achosion busnes ar gyfer 
prosiectau unigol.

Gwybodaeth ychwanegol
Bwriad y rhaglen yw gwella ysgolion a cholegau sydd 
mewn cyflwr gwael, gostwng nifer y lleoedd dros 
ben, a gwella safonau drwy ddarparu amgylchedd 
sy’n gallu cyflwyno cwricwlwm ar gyfer yr 21ain ganrif. 
Cafodd yr ail don o fuddsoddiadau ei chyhoeddi’n 
ddiweddar, ac mae hi’n cael ei datblygu gyda’n 
partneriaid. Bydd hi’n dechrau yn 2019, ac mae’n 
cynnwys cyllid drwy gyfalaf traddodiadol a £500m 
o fuddsoddiad sy’n bosibl oherwydd cyllid refeniw, 
drwy’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

2. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Band B – Cymru gyfan
Cyllid a chyflawni
Cyllid Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cymru. Bydd yr 
arian cyfatebol gan Lywodraeth Cymru yn ddibynnol 
ar natur y cyfleuster addysg, ond bydd yn 65% o 
leiaf. Mae hyn yn dibynnu ar dderbyn a chymeradwyo 
achosion busnes ar gyfer prosiectau unigol.

Gwybodaeth ychwanegol
Bwriad y rhaglen yw gwella ysgolion a cholegau sydd 
mewn cyflwr gwael, gostwng nifer y lleoedd dros 
ben, a gwella safonau drwy ddarparu amgylchedd 
sy’n gallu cyflwyno cwricwlwm ar gyfer yr 21ain ganrif. 
Dechrau yn 2019, ac yn cynnwys cyllid drwy gyfalaf 
traddodiadol a £500m o fuddsoddiad sy’n bosibl 
oherwydd cyllid refeniw, drwy’r Model Buddsoddi 
Cydfuddiannol.
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3. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Ynys Môn
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £23.49m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Awdurdod Lleol Ynys Môn.

4. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Blaenau Gwent
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £12.74m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Awdurdod Lleol Blaenau Gwent.

5. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Pen-y-bont ar Ogwr
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £45.31m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Awdurdod Lleol Pen-y-bont ar Ogwr.

6. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Caerffili
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £51.60m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda £26.86m yn dod 
gan Awdurdod Lleol Caerffili a £31.84m drwy’r 
Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

7. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Caerdydd
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £164.76m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda £74.04m yn dod 
gan Awdurdod Lleol Caerdydd a £45.20m drwy’r 
Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

8. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Sir Gaerfyrddin.
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £75.725m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda £36.775m yn dod 
gan Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin a £17m drwy’r 
Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r prosiectau a gymeradwywyd hyd yma 
yn Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin yn cynnwys 
Ysgol Pum Heol ac Ysgol Penbre.

9. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Ceredigion
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £8.90m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Awdurdod Lleol Ceredigion.

10. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Conwy
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £2.70m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda £1.20m yn dod 
gan Awdurdod Lleol Conwy a £39.2m drwy’r 
Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

11. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Sir Ddinbych
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £56.11m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Awdurdod Lleol Sir Ddinbych.

12. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Sir y Fflint
Cyllid a chyflawni
Llywodraeth Cymru fydd yn talu £56.02m o 
gyfanswm costau’r cynllun, ac ALl Sir y Fflint yn talu’r 
gweddill.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r prosiectau a gymeradwywyd yn Awdurdod 
Lleol Sir y Fflint hyd yma yn cynnwys Ysgol Uwchradd 
Cei Connah (Cam 3).
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13. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Gwynedd
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £37.46m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Awdurdod Lleol Gwynedd.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r prosiectau a gymeradwyd yn Awdurdod Lleol 
Gwynedd hyd yma yn cynnwys Ysgol Cymerau.

14. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Merthyr Tudful
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £42.45m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Awdurdod Lleol Merthyr Tudful.

15. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Sir Fynwy
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £29.6m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Awdurdod Lleol Sir Fynwy.

16. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Castell-nedd Port Talbot
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £43.68m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Awdurdod Lleol Castell-nedd Port Talbot.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r prosiectau a gymeradwywyd hyd yma yn 
Awdurdod Lleol Castell-nedd Port Talbot yn cynnwys 
Ysgol Gyfun Cefn Saeson.

17. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Casnewydd
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £45.5m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Awdurdod Lleol Casnewydd.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae prosiectau a gymeradwywyd hyd yma 
yn Awdurdod Lleol Casnewydd yn cynnwys 
Ysgol Gynradd Gorllewin Glan Llyn.

18. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Sir Benfro
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £63.44m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda £35.19m yn dod 
gan Awdurdod Lleol Sir Benfro a £7.77m drwy’r 
Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

19. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Powys
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £73.52m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Awdurdod Lleol Powys.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r prosiectau a gymeradwywyd hyd yma 
yn Awdurdod Lleol Powys yn cynnwys Ysgol Gymraeg 
y Trallwng.

20. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Rhondda Cynon Taf
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £52.92m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda £29.00m yn dod 
gan Awdurdod Lleol Rhondda Cynon Taf a £85.48m 
drwy’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r prosiectau a gymeradwywyd hyd yma 
yn Awdurdod Lleol Rhondda Cynon Taf yn cynnwys 
Ysgol Gynradd newydd yn Hirwaun.

21. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Abertawe
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £93.45m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda £41.01m yn dod 
gan Awdurdod Lleol Abertawe a £15.23m drwy’r 
Model Buddsoddi Cydfuddiannol.
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Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r prosiectau a gymeradwywyd hyd yma 
yn Awdurdod Lleol Abertawe yn cynnwys uned 
Addysg Heblaw yn yr Ysgol.

22. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Torfaen
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £35.44m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Awdurdod Lleol Torfaen.

23. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Bro Morgannwg
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £76.18m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda £58.76m yn dod 
gan Awdurdod Lleol Bro Morgannwg a £31.86m 
drwy’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r prosiectau a gymeradwywyd hyd yma 
yn Awdurdod Lleol Bro Morgannwg yn cynnwys 
Ysgol Uwchradd Whitmore, Ysgol Bro Morgannwg 
a Glannau Dŵr y Barri.

24. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Wrecsam
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £23.99m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda £12.67m yn 
dod gan Awdurdod Lleol Wrecsam a £52m drwy’r 
Model Buddsoddi Cydfuddiannol. 

25. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Coleg Pen-y-bont ar Ogwr 
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £19.8m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddiill yn dod 
gan Goleg Pen-y-bont ar Ogwr.

26. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Coleg Sir Gâr 
Cyllid a chyflawni
Mae Coleg Sir Gâr yn bwriadu talu am eu rhaglen 
drwy’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

27. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Coleg Gwent
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £2.21m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda £1.19m yn dod 
gan Goleg Gwent a £56m drwy’r Model Buddsoddi 
Cydfuddiannol.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r prosiectau a gymeradwywyd hyd yma yn 
Awdurdod Lleol Coleg Gwent yn cynnwys Cyfleusterau 
Arlwyo Newydd ar Gampws Wysg.

28. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Coleg y Cymoedd 
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £6.18m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Goleg y Cymoedd.

29. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Coleg Cambria
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £28.87m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Goleg Cambria.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r prosiectau a gymeradwywyd hyd yma 
yn Awdurdod Lleol Coleg Cambria yn cynnwys 
Hwb Technoleg Iâl.
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30. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Grŵp Llandrillo Menai
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £32.68m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda £17.59m gan 
Grŵp Llandrillo Menai.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r prosiectau a gymeradwywyd hyd yma yn 
Awdurdod Lleol Grŵp Llandrillo Menai yn cynnwys 
Gofal Anifeiliaid Bach Glynllifon.

31. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Merthyr Tudful 
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £2.93m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Goleg Merthyr Tudful.

32. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Coleg Caerdydd a’r Fro 
Cyllid a chyflawni
Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn bwriadu talu am 
eu rhaglen drwy’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

33. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Coleg Sir Benfro
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £4.77m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Awdurdod Lleol Sir Benfro.

34. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Coleg Gŵyr Abertawe
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £16.95m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Awdurdod Lleol Coleg Gŵyr Abertawe.

35. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Grŵp NPTC
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £6.97m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda £3.75m yn dod 
gan Grŵp NPTC a £26.36m drwy’r Model Buddsoddi 
Cydfuddiannol.

36. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 
yr 21ain Ganrif Coleg Dewi Sant
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru yn ysgwyddo £3.89m 
o gyfanswm cost y cynllun, gyda’r gweddill yn dod 
gan Goleg Dewi Sant.

37. Dechrau’n Deg (ymestyn)
Cyllid a chyflawni
Mae cyllideb o £566k wedi’i neilltuo ar gyfer gwaith 
cynnal a chadw yn 2018-19.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae Dechrau’n Deg yn rhan annatod o raglenni 
Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â thlodi ac mae’n 
rhan o Symud Cymru Ymlaen Llywodraeth Cymru 
sydd am helpu 36,000 o blant rhwng 0-4 oed yn rhai 
o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru drwy roi’r 
dechrau gorau posibl iddynt mewn bywyd. Ar hyn o 
bryd, mae Llywodraeth Cymru yn adolygu’r ffordd 
mae’r rhaglen Dechrau’n Deg yn cael ei darparu.

38. Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar 
gyfer yr 21ain Ganrif: Canolfannau Dysgu 
Cymunedol
Cyllid a chyflawni
Bydd cynlluniau peilot yn cael eu nodi a’u cyflawni 
drwy’r Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 
21ain Ganrif.
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Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Rydym yn bwriadu buddsoddi £1.5bn yn ystad y GIG yng Nghymru dros gyfnod 
y llywodraeth hon, a hynny ar bob agwedd ar ofal iechyd. Mae’r buddsoddiad 
yn cwmpasu canolfannau gofal sylfaenol a gofal cymunedol newydd, gwella 
ac uwchraddio cyfleusterau mewn ysbytai, offer modern ar gyfer diagnosteg 
a thrin cleifion, ambiwlansys newydd, ynghyd â phrosiectau cyfalaf mawr 
ledled Cymru. Yng nghynllun cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol, sef Cymru Iachach, un o’r nodau allweddol yw darparu 
gwasanaethau o ansawdd gwell a mwy hygyrch ar gyfer iechyd a gofal 
cymdeithasol. 

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm 

gwerth y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Ymddiriedolaeth 
Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru – Adnewyddu 
Cerbydau’n Barhaus

£127m £127m 2018 2028

2.  Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Hywel Dda – Aberteifi, 
Canolfan Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol Newydd

£21m £21m 2018 2019

3.  Ailddatblygu Ysbyty Felindre £210m £210m

4.  Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan – Ysbyty 
Athrofaol y Grange

£350m £350m 2018 2021

5.  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm 
Taf – Ysbyty’r Tywysog Siarl, 
Merthyr Tudful, Ailwampio’r 
Llawr Gwaelod a’r Llawr 1af

£225m £225m 2018 Ar y gweill

6.  Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Caerdydd 
a’r Fro – Cyfleusterau 
newyddenedigol yn Ysbyty 
Athrofaol Cymru

£45m £45m 2016 2019

7.  Cynllun Cymru Gyfan – 
Cyfres o Brosiectau Gofal 
Sylfaenol 

£72m £72m 2018 2021

8.  Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro – 
Ailgyflenwi Gwasanaethau 
Gerontoleg Glinigol ac 
Adsefydlu Niwrolegol 
a Sbinol Arbenigol

£30m £30m 2019 2021
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Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm 

gwerth y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

9.  Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Hywel Dda – Cyfleusterau 
Newyddenedigol yn Ysbyty 
Glangwili – Cam 2  

£26m £26m 2018 2020

10.  Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr – 
Ysbyty Cymunedol Gogledd 
Dinbych

£40m £40m 2020 2022

11.  Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr – 
Ailddatblygu’r Uned Iechyd 
Meddwl i Gleifion Mewnol 
yn Ysbyty Glan Clwyd

£26m £26m 2021 2023

1. Ymddiriedolaeth Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru – Adnewyddu 
Cerbydau’n Barhaus
Cyllid a chyflawni
Cyllidir gan LlC bob blwyddyn ar yr amod bod 
yr achos busnes yn cael ei gymeradwyo. 
Rhaglen 10 mlynedd. Mae’r Rhaglen Amlinellol 
Strategol wedi cael ei hardystio gan Lywodraeth 
Cymru (LlC) ac mae’n cwmpasu’r gwaith o 
adnewyddu cerbydau bob blwyddyn. 

Gwybodaeth ychwanegol
Mae gan yr Ymddiriedolaeth raglen uchelgeisiol ar 
gyfer gwella gwasanaethau, sy’n moderneiddio’r 
modd y caiff gwasanaethau rheng flaen eu darparu 
gyda’r nod o wella effeithlonrwydd cyffredinol. 
Bwriad penodol y rhaglen fflydoedd yw cefnogi 
a gwella’r model newydd o arferion gweithredol 
a darparu gwasanaeth ar yr un pryd â sicrhau 
bod fflydoedd gwell yn gweithredu mor effeithlon 
â phosibl. 

2. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – 
Aberteifi, Canolfan Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol Newydd
Cyllid a chyflawni
Cyllid LlC. Achos Busnes Llawn wedi’i gymeradwyo 
yn 2018 a dylai’r cyfleuster newydd fod wedi gorffen 
erbyn diwedd 2019.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd cyfleuster newydd y Bwrdd Iechyd yn cymryd 
lle Ysbyty Aberteifi a chyfleusterau meddygon 
teulu/Gofal Sylfaenol cyfagos.

3. Ailddatblygu Ysbyty Felindre
Cyllid a chyflawni
Model Buddsoddi Cydfuddiannol. Y Rhaglen 
Amlinellol Strategol wedi’i hardystio a’r Achos Busnes 
Amlinellol wrthi’n cael ei ddatblygu. 

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd canolfan Felindre yn parhau i ddarparu 
gwasanaethau canser arbenigol i drigolion 
De-ddwyrain Cymru.
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4. Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – 
Ysbyty Athrofaol y Grange
Cyllid a chyflawni
Cyllid LlC. Mae’r Achos Busnes Llawn wedi cael 
ei gymeradwyo ac mae gwaith yn mynd rhagddo. 
Bwriedir cwblhau’r prosiect yn 2021. 

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r ysbyty newydd pwysig hwn yn cyfuno 
gwasanaethau gofal brys, gofal critigol ac arbenigol 
yn ardal Gwent ar un safle yn Nhorfaen. Bydd hyn 
yn cynnwys ad-drefnu ac ailfodelu’r gwasanaethau 
presennol yn llwyr ac felly’n golygu y bydd Ysbyty 
Brenhinol Gwent ac Ysbyty Neville Hall yn cael eu 
cadw fel Ysbytai Cyffredinol Lleol.  

5. Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf – 
Ysbyty’r Tywysog Siarl, Merthyr Tudful, 
Ailwampio’r Llawr Gwaelod a’r Llawr 1af

Cyllid a chyflawni
Cyllidwyd gan LlC ar yr amod bod yr achos busnes 
yn cael ei gymeradwyo. Mae Cam 1a bellach wedi 
gorffen ac mae gwaith wedi cychwyn ar Gam 1b – 
i fod i orffen yn 2021. Mae’r Achos Busnes Llawn 
ar gyfer Cam 2 yn destun craffu ar hyn o bryd.  

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd y buddsoddiad hwn yn sicrhau cydymffurfiaeth 
â safonau Iechyd a Diogelwch, yn gwella 
effeithlonrwydd gwasanaethau, ansawdd a 
chynhyrchiant, yn unol â chyfeiriad strategol clinigol 
ac ariannol Bwrdd Iechyd Cwm Taf yn ehangach 
ac yn ailddylunio ardaloedd clinigol i ddarparu llety 
hyblyg, diogel a chroesawgar. 

6. Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
– Cyfleusterau newyddenedigol yn Ysbyty 
Athrofaol Cymru
Cyllid a chyflawni
Cyllid LlC. Cymeradwywyd pob achos busnes – 
cam 1 wedi gorffen yn 2016 – cam 2 wedi gorffen 
yn 2018 a bydd cam 3 – gosod yr MRIs – yn cael ei 
gwblhau yn ystod haf 2019.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd y buddsoddiad yn gwella ac yn ehangu’r 
cyfleusterau Newyddenedigol yn Ysbyty Athrofaol 
Cymru yn ogystal ag ailgyflenwi cyfleusterau MRI, 
gyda gofod pwrpasol arall ar gyfer dau sganiwr 
ychwanegol, y byddai un ohonynt yn cynnig 
gwasanaeth MRI cardiaidd arbenigol.  

7. Cynllun Cymru Gyfan – 
Cyfres o Brosiectau Gofal Sylfaenol 
Cyllid a chyflawni
Cyllid LlC.

Gwybodaeth ychwanegol
Cyfres o 19 prosiect gofal sylfaenol a chymunedol 
ledled Cymru sydd yn yr arfaeth i gael ei chyflawni 
erbyn 2021. 

Bwriad y prosiectau yw buddsoddi mewn 
cenhedlaeth newydd o ganolfannau iechyd a gofal 
integredig sy’n un o ymrwymiadau allweddol Symud 
Cymru Ymlaen ac yn un o gonglfeini’r Polisi Iechyd 
yn Ffyniant i Bawb. Mae LlC nawr yn gweithio gyda 
chyrff y GIG i ddatblygu achosion busnes er mwyn 
gallu gweithredu a darparu. O blith y 15 prosiect 
cyfalaf a gynlluniwyd, mae 1 wedi gorffen, bydd 4 
yn gorffen yn 2019-20 ac mae’r achosion busnes 
ar gyfer y lleill wrthi’n cael eu cwblhau. 
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8. Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
– Ailgyflenwi Gwasanaethau Gerontoleg 
Glinigol ac Adsefydlu Niwrolegol a Sbinol 
Arbenigol
Cyllid a chyflawni
Cyllid LlC. Mae’r Achos Busnes Llawn wedi cael 
ei gymeradwyo ac mae gwaith yn mynd rhagddo 
ar safleoedd Dewi Sant (SDH), Ysbyty Athrofaol 
Llandochau (UHL) ac Ysbyty Brenhinol Caerdydd 
(CRI). Bwriedir cwblhau’r prosiect yn 2021.

Gwybodaeth ychwanegol
Yn sgil y rhaglen, bydd cyfleusterau ar gyfer 
gwasanaethau adsefydlu niwrolegol a sbinol 
arbenigol ar gael ar safle UHL a fyddai’n gwbl 
integredig â’r gwasanaethau meddygol presennol; 
bydd gwasanaethau Ffisiotherapi i Gleifion Allanol 
De Caerdydd yn cael eu canoli a’u cyfuno, 
ynghyd â gwasanaethau Therapi Galwedigaethol 
a Therapi Lleferydd ac Iaith i greu un clinig ar ei 
newydd wedd yn CRI; a, bydd gwasanaethau Gofal 
Acíwt a Chanolraddol Pobl Hŷn yn symud i SDH.  

9. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – 
Cyfleusterau Newyddenedigol yn Ysbyty 
Glangwili – Cam 2 
Cyllid a chyflawni
Cyllid LlC. Cymeradwywyd yr Achos Busnes Llawn 
yn ystod gwanwyn 2018 – mae gwaith wedi cychwyn 
a bydd wedi gorffen erbyn 2020. 

Gwybodaeth ychwanegol
Bwriad Cam 2 yw mynd i’r afael â’r meysydd brys 
a nodwyd yn adroddiad y Coleg Brenhinol a sicrhau 
amgylchedd parhaol diogel a phriodol ar gyfer 
darparu gwasanaethau newyddenedigol ac obstetrig 
yn Ysbyty Glangwili.  

10. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr – Ysbyty Cymunedol Gogledd 
Dinbych 
Cyllid a chyflawni
Cyllid LlC. Mae’r Achos Busnes Amlinellol wedi cael 
ei gymeradwyo a bydd yr Achos Busnes Llawn yn 
cael ei gyflwyno ddechrau 2020.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd y cynllun yn darparu ystod o wasanaethau 
sydd wedi cael eu hailddylunio a’u ehangu ar safle 
Ysbyty Brenhinol Alexandra yn y Rhyl, Sir Ddinbych, 
sy’n adeilad rhestredig Gradd II ac yn y cyffiniau. 
Bydd y datblygiad newydd yn helpu i leihau’r pwysau 
ar wasanaethau yn Ysbyty Glan Clwyd.

11. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr – Ailddatblygu’r Uned Iechyd 
Meddwl i Gleifion Mewnol yn Ysbyty Glan 
Clwyd
Cyllid a chyflawni
Cyllid LlC. Mae’r Rhaglen Amlinellol Strategol 
wedi cael ei hardystio. Disgwylir yr Achos Busnes 
Amlinellol ddechrau 2020 a’r Achos Busnes Llawn 
ddechrau 2021. Rhagwelir y bydd y gwaith wedi 
gorffen ddechrau 2023.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r cynllun yn ymwneud ag ailddatblygu’r 
Uned ar gyfer cleifion iechyd meddwl mewnol 
yn Ysbyty Glan Clwyd.   
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Mae’r adran ganlynol yn cynnwys disgrifiad manwl o holl gynlluniau 
awdurdodau lleol Cymru lle mae cyfanswm gwerth y cynlluniau yn fwy na 
£2m; ac mae’r cynllun wrthi’n cael ei ddarparu, neu mae i fod i ddechrau yn y 
tair blynedd nesaf. Oherwydd y ffordd mae rhai cynlluniau’n cael eu hariannu, 
dylid nodi bod rhywfaint o orgyffwrdd rhwng data Llywodraeth Cymru a data 
Awdurdodau Lleol (er enghraifft, mae Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 
21ain Ganrif yn cael ei hariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru a’i hariannu’n 
rhannol gan awdurdodau lleol). Amcangyfrifon yw’r ffigurau, ac maent yn 
seiliedig ar y data mwyaf cyfredol sydd ar gael, wedi’u talgrynnu i ddau le degol. 

Blaenau Gwent

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Gwaith Gwella Priffyrdd £3.6m 2018 2020

2.  Lime Avenue £6.5m 2018 2020

3. Coridor Gogleddol Glyn Ebwy £1.1m 2014 2024

4.  Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd (CCRCD) 

£5.5m 2017 2027

5. Ysgolion yr 21ain Ganrif £26m 2019 2026

6. Gofal plant £4.1m 2019 2021

7. Canolfan Genedlaethol Ymelwa Digidol £4.1m 2019 2021

1. Gwaith Gwella Priffyrdd
Cyllid a chyflawni
£2.1m Awdurdod Lleol (ALl), 
£1.5m Llywodraeth Cymru (LlC).

Gwybodaeth ychwanegol
Ail-wynebu amrywiol lwybrau drwy’r Fwrdeistref.

Lleoliad: Amrywiol leoliadau ledled y Fwrdeistref.

2. Lime Avenue
Cyllid a chyflawni
£2.5m UE, £3.5m LlC, £0.5m ALl.

Gwybodaeth ychwanegol
Creu unedau busnes hybrid ar gyn-safle’r 
gweithfeydd yng Nglyn Ebwy i ddarparu lle newydd 
i gynorthwyo datblygiad mentrau bach a chanolig 
i wella creu swyddi yn yr ardal. 

Lleoliad: Glyn Ebwy.

   Atodiad 2 – Llif prosiectau Awdurdodau Lleol Cymru
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3. Coridor Gogleddol Glyn Ebwy
Cyllid a chyflawni
£1.1M LlC/UE – Gwaith Gwella Carthffosydd. 
LlC, Grant Tai Cymdeithasol a Buddsoddiad y Sector 
Preifat yn anhysbys ar hyn o bryd.

Gwybodaeth ychwanegol
Creu cyfres o ddatblygiadau sy’n ategu ac yn gwella 
bywiogrwydd Glyn Ebwy fel cymuned gynaliadwy. 
Datblygiad preswyl, gwella cyfleoedd economaidd 
a chyfleusterau hamdden. Bydd Gwaith Gwella 
Carthffosydd Ardal Fenter Glyn Ebwy yn galluogi 
safleoedd ar hyd Coridor Gogleddol Glyn Ebwy i ddod 
yn barod i’w datblygu. 

Lleoliad: Glyn Ebwy.

4. Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd (CCRCD) 
Cyllid a chyflawni
£5.54m cyfraniad cyllid cyfalaf Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Blaenau Gwent (BGCBC) ar sail cyfran 
y boblogaeth o £120m, cyfanswm cyfraniad 
yr Awdurdod Lleol (ALl).

Gwybodaeth ychwanegol
Cyfanswm y CCRCD (ac eithrio’r Metro) yw £495m 
ac mae’n cynnwys 10 ALl gyda Chyngor Caerdydd yn 
Awdurdod Arweiniol. £375m o gyllid wedi’i ymrwymo 
gan Lywodraeth y DU ac mae £120m i ddod o’r 
10 Awdurdod Lleol. Mae prosiectau a rhaglenni 
wrthi’n cael eu datblygu ar hyn o bryd.

5. Ysgolion yr 21ain Ganrif
Cyllid a chyflawni
Cylllid ALl a LlC – Gwaith ar y gweill. Cyfanswm cyllid 
LlC £19m.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Amrywiol ledled y Fwrdeistref.

6. Gofal plant
Cyllid a chyflawni
LlC £4.1m.

Gwybodaeth ychwanegol
Adeiladu sefydliadau blynyddoedd cynnar.

Lleoliad: Amrywiol ledled y Fwrdeistref.

7. Canolfan Genedlaethol Ymelwa Digidol
Cyllid a chyflawni
LlC £4.1m.

Gwybodaeth ychwanegol
Creu Canolfan Genedlaethol Ymelwa Digidol.

Lleoliad: Glyn Ebwy.
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Pen-y-bont ar Ogwr 

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band B £52m 2019 2027

2.  Adnewyddu Goleuadau Stryd £2.5m 2018 2021

3.  Hybiau Menter £3.5m 2018 2022

4.  Cryfhau Pontydd – A4061, Dyffryn Ogwr £2.45m 2016 2020

5. Cartrefi Gofal Ychwanegol £3m 2017 2020

6. Adnewyddu Priffyrdd a Throedffyrdd £4m 2018 2020

7. Ffocws Buddsoddi Cyrchfan Porthcawl £2.5m 2016 2021

1. Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band B
Cyllid a chyflawni
£25m Awdurdod Lleol (ALl), 
£27m Llywodraeth Cymru (LlC).

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliadau i’w pennu.

2. Adnewyddu Goleuadau Stryd
Cyllid a chyflawni
£2.5m ALl)(drwy fenthyciad Salix).

Gwybodaeth ychwanegol
Uwchraddio i lusernau LED ar gyfer colofnau 
Goleuadau Stryd mewn amrywiol leoliadau ar draws 
y Fwrdeistref. 

3. Hybiau Menter
Cyllid a chyflawni
£2.3m ERDF, £1.2m ALl.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd y prosiect yn cynnwys adnewyddu Canolfan 
Fenter ac adeiladu unedau diwydiannol newydd. 
Gwaith adeiladu i ddechrau yn 2019-20.

4. Cryfhau Pontydd – A4061, Dyffryn Ogwr
Cyllid a chyflawni
ALl £2.45m.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Dyffryn Ogwr.

5. Cartrefi Gofal Ychwanegol
Cyllid a chyflawni
ALl £3m.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae Linc yn gweithio gyda Chyngor Pen-y-bont 
tuag at ddarparu dau gynllun Gofal Ychwanegol 
newydd yn y Fwrdeistref. Mae’r ddau gynllun yn 
cynnwys cyfleusterau Gofal Preswyl ar y llawr 
gwaelod gyda fflatiau Gofal Ychwanegol uwchben 
ynghyd â chyfleusterau cymunedol. Mae hyn yn 
cynnwys cyfanswm o 70 o unedau, sef 45 uned gofal 
ychwanegol a 25 uned gofal preswyl.

Lleoliad: Heol-yr-Ysgol, Pen-y-bont ar Ogwr. 
Heol Pen-y-bont, Maesteg.
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6. Adnewyddu Priffyrdd a Throedffyrdd 
Cyllid a chyflawni
ALI £4m.

Gwybodaeth ychwanegol
Amrywiol welliannau i Seilwaith Ffyrdd ar draws 
y Fwrdeistref.

7. Ffocws Buddsoddi Cyrchfan Porthcawl 
Cyllid a chyflawni
ERDF £1.6m, LlC £0.3m, ALI £0.6m.

Gwybodaeth ychwanegol
Y prosiect yn cynnwys adeiladu Canolfan Chwaraeon 
Dŵr newydd yn Rest Bay, Porthcawl. Yn y cam 
adeiladu yn ystod 2019-20.
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Caerffili 

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Gwella Priffyrdd £2.23m 2019 2022

2.  Safon Ansawdd Tai Cymru £233m 2017 2020

3.  Adeiladau Corfforaethol £2.07m 2019 2022

4.  Grant Cyfleusterau i’r Anabl – Gorfodol £3.4m 2019 2022

5.  Grant Atgyweirio Cartref – 
unigolion bregus (Tai preifat)

£2.34m 2019 2022

6. Prosiectau Corfforaethol £10.53m 2019 2022

7. Rhaglen Goleuadau Stryd Salix £4.25m 2019 2021

8.  Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 
(ERDF) – Tŷ Du

£2.05m 2019 2021

9.  ERDF– Stad Ddiwydiannol y Lawnt – 
unedau

£2.2m 2019 2021

1. Gwella Priffyrdd
Cyllid a chyflawni
Cyllid gan yr Awdurdod Lleol (ALl) o £2.23m.

Gwybodaeth ychwanegol
Gwelliannau wedi’u cyfyngu i gynnwys dulliau ac 
arferion peirianneg modern er mwyn uchafu oes 
ffyrdd a lleihau costau cynnal a chadw i’r dyfodol i’r 
graddau mwyaf posib. Rhoddir blaenoriaeth i lwybrau 
strategol; ffyrdd gyda gwariant uchel ar atgyweirio 
dros dro a ffyrdd sy’n cynhyrchu nifer uchel o 
hawliadau trydydd parti. Gwaith ar y gweill.

2. Safon Ansawdd Tai Cymru
Cyllid a chyflawni
Gwariant yn 2019-20 yn debygol o fod yn £56.62m. 
Cyllidir gan: MRA £7.4m; cyfraniad Refeniw £17.04m 
a benthyca darbodus £32.18m.

Gwybodaeth ychwanegol
Ni fu unrhyw fenthyca go iawn ar gyfer Safon 
Ansawdd Tai Cymru (WHQS) hyd yn hyn, yr Awdurdod 
wedi benthyca’n fewnol. Gwaith ar y gweill. 

Lleoliad: Ledled y sir.
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3. Adeiladau Corfforaethol
Cyllid a chyflawni
ALl £2.07m.

Gwybodaeth ychwanegol
Rheoli Asedau Corfforaethol i wella/uwchraddio 
adeiladau’r Cyngor fel rhan o gynlluniau cynnal a 
chadw/gwella. Amrywiol adeiladau/mân-waith yn 
hytrach na phrosiect mawr. Gwaith ar y gweill. 

Lleoliad: Ledled y sir.

4. Grant Cyfleusterau i’r Anabl Gorfodol
Cyllid a chyflawni
ALl £3.40m.

Gwybodaeth ychwanegol
Grantiau i unigolion i addasu eiddo preifat. 
Disgwylir y bydd cyllideb 2019-20 wedi’i 
gwario’n llwyr. 

Lleoliad: Ledled y sir.

5. Grant Atgyweirio Cartref –  
unigolion bregus (Tai preifat)
Cyllid a chyflawni
ALl £2.34m.

Gwybodaeth ychwanegol
Grantiau i unigolion ar gyfer atgyweirio hanfodol 
neu frys. Gwaith yn mynd rhagddo.

Lleoliad: Ledled y sir.

6. Prosiectau Corfforaethol
Cyllid a chyflawni
ALl £10.53m.

Gwybodaeth ychwanegol
Cyllid wedi’i neilltuo ar gyfer prosiectau. 
Prosiectau eto i’w nodi. 

Lleoliad: Ledled y sir. 

7. Rhaglen Goleuadau Stryd Salix
Cyllid a chyflawni
Benthyciad Salix wedi’i gymeradwyo £4.14m. 
£110k Cyllid Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ei hun 
(cyllideb gyfalaf goleuadau stryd).

Gwybodaeth ychwanegol
Cynllun wedi dechrau ym Mawrth 2019. 
Adnewyddu holl oleuadau stryd presennol ar draws 
y Sir gan osod technoleg LED.

8. Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 
(ERDF) – Tŷ Du
Cyllid a chyflawni
Cyngor Caerffili £360k cyfatebol; Grant LlC £350k; 
grant ERDF £1.34m.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae Tŷ Du, Nelson, wedi ei nodi fel Safle Cyflogaeth 
Strategol gan Lywodraeth Cymru. Ym mis 
Hydref 2016, rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol 
i ddatblygu datblygiad mawr defnydd cymysg ar 
safle ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru. 
Mae’r uwchgynllun ar gyfer y safle yn cynnwys 
datblygiad defnydd cymysg o hyd at 200 o dai a hyd 
at 3.8ha o ofod llawr cyflogaeth B1. Mae cyfle wedi 
codi i’r Cyngor allu cydweithio â Llywodraeth Cymru 
(LlC) i ddarparu unedau cyflogaeth yn Nhŷ Du. 

9. ERDF – Stad Ddiwydiannol y Lawnt – 
unedau
Cyllid a chyflawni
Cyngor Caerffili £710k o arian cyfatebol;  
grant ERDF £1.49m.

Gwybodaeth ychwanegol
Adeiladu unedau diwydiannol newydd ar stad 
ddiwydiannol y Lawnt, Rhymni. Yn gyffredinol, 
bydd y prosiect arfaethedig yn canolbwyntio ar 
ddatgloi, mewn dau gam, oddeutu 1.3 hectar o dir 
llwyd, nad yw’n cael ei ddefnyddio ddigon, wedi’i leoli 
ym mhen deheuol Stad Ddiwydiannol y Lawnt, 
sy’n eiddo i’r Cyngor. Pan fydd wedi’i ddatblygu’n 
llawn, mae gan y tir botensial i ddarparu lle ar gyfer 
oddeutu 20 o unedau busnes bach, modern.
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Caerdydd

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Rhaglen Ysgolion ac Addysg y 21ain Ganrif  
Band B

£194.6m 2019 2024

2.  Adnewyddu Asedau Eiddo – Ysgolion £25.9m Ar y gweill Ar y gweill

3.  Adnewyddu Asedau Eiddo – 
Heb fod yn Ysgolion

£7m Ar y gweill Ar y gweill

4.  Addasrwydd a Digonolrwydd Ysgolion £3m Ar y gweill Ar y gweill

5. Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod £2.5m 2019 2020

6. Addysg Cyfrwng Cymraeg £3.8m 2019 2021

7. Ail-wynebu Priffyrdd a Throedffyrdd £17.3m Ar y gweill Ar y gweill

8. Strwythurau Priffyrdd £3.7m Ar y gweill Ar y gweill

9. Llwybr Troed y Mileniwm £2.2m 2019 2021

10.  Golau Stryd gan gynnwys 
Effeithlonrwydd Ynni

£8.3m Ar y gweill 2021

11.  Rheoli Traffig, Cludiant Cyhoeddus, 
Telemateg a Thwnnel Tre-biwt

£7.6m Ar y gweill Ar y gweill

12.  Grantiau trafnidiaeth gan Lywodraeth 
Cymru (LlC)

£15.1m Ar y gweill Ar y gweill

13.  Datblygu Rhwydwaith Beicio Strategol £9.8m Ar y gweill Ar y gweill

14.  Bargen Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – 
Cyfraniad y Cyngor i’r Gronfa Fuddsoddi

£5.2m Ar y gweill Ar y gweill

15. Erydu Arfordirol £2.9m Ar y gweill 2022

16.  Argae Parc y Rhath ac Ardal Parc 
y Rhath

£3m Ar y gweill 2023

17. Seilwaith Rheoli Gwastraff £3.9m Ar y gweill Ar y gweill

18. Fferm Solar   £5.2m Ar y gweill 2019

19. Mynwent Newydd £2.9m Ar y gweill 2020

20.  Cynlluniau Ynni £6.7m Ar y gweill 2024

21.  Gwasanaeth Cyfleusterau i’r Anabl 
(yn cynnwys Tai Cyhoeddus)

£20.6m Ar y gweill Ar y gweill

22.  Adfywio Cymuned/Cymdogaeth £3.5m Ar y gweill Ar y gweill

23.  Moderneiddio TGCh i Wella Prosesau 
Busnes

£3.7m Ar y gweill Ar y gweill
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Caerdydd
24.  Tai Cyhoeddus £183.2m Cynllun Busnes 

30 mlynedd
Ar y gweill 

1. Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr  
21ain Ganrif Band B
Cyllid a chyflawni
Awdurdod Lleol (ALl)/Llywodraeth Cymru (LlC) yn 
ôl cyfraddau ymyrraeth – Amcangyfrif cost amlen/
llwybr caffael heb ei gadarnhau eto.

Gwybodaeth ychwanegol
Llywodraeth Cymru, Cyllid Band B ym amodol ar 
gymeradwyaeth. Cyllid y Cyngor ei hun ar gyfer 
amrywiaeth o gynlluniau i wella cyfleusterau ysgolion 
a seilwaith yng Nghaerdydd. 

Lleoliad: Ledled y sir.

2. Adnewyddu Asedau Eiddo – Ysgolion
Cyllid a chyflawni
ALl £25.9m – Rheoli Cyfleusterau Fframwaith/
Mewnol.

Gwybodaeth ychwanegol
Rhoi sylw i gyflwr stoc eiddo’r Cyngor yn unol â 
chynlluniau a gwaith blaenoriaeth Rheoli Asedau’r 
Gyfarwyddiaeth.  

Lleoliad: Ledled y sir.

3. Adnewyddu Asedau Eiddo – Heb fod 
yn Ysgolion
Cyllid a chyflawni
ALl £7m – Yn bennaf, defnyddio adran fewnol Rheoli 
Cyfleusterau.

Gwybodaeth ychwanegol
Rhoi sylw i gyflwr stoc eiddo’r Cyngor nad ydynt yn 
ysgolion yn unol â chynlluniau a gwaith blaenoriaeth 
Rheoli Asedau’r Gyfarwyddiaeth. 

Lleoliad: Ledled y sir.

4. Addasrwydd a Digonolrwydd Ysgolion
Cyllid a chyflawni
ALl £3m – Contractwyr fframwaith.

Gwybodaeth ychwanegol
I ddarparu ar gyfer materion hygyrchedd cynyddol 
mewn ysgolion. Gwneud darpariaeth ar gyfer 
disgyblion gydag anghenion hygyrchedd, rhoi 
sylw i’r cynnydd yn niferoedd disgyblion a gwaith 
angenrheidiol i wella cyfleusterau mewn ysgolion nad 
ydynt yn rhan o’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

Lleoliad: Ledled y sir.

5. Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod
Cyllid a chyflawni
LlC £2.5m – Contractwyr Fframwaith.

Gwybodaeth ychwanegol
Creu’r gofod ychwanegol angenrheidiol i ddarparu’r 
cyfnod sylfaen mewn dosbarthiadau babanod llai 
o faint.  

6. Addysg Cyfrwng Cymraeg
Cyllid a chyflawni
LlC £3.8m – Contractwyr Fframwaith.

Gwybodaeth ychwanegol
I gefnogi buddsoddiadau cyfalaf a fydd yn hwyluso 
twf mewn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg a defnydd 
o’r iaith Gymraeg.

7. Ail-wynebu Priffyrdd a Throedffyrdd
Cyllid a chyflawni
ALl £13.9m – Contractwyr fframwaith. 
Grant LlC £3.4m.

Gwybodaeth ychwanegol
Dyraniad ar gyfer ail-wynebu ac ailadeiladu 
priffyrdd a throedffyrdd, gan gynnwys rhoi sylw 
i gyflwr gwreiddiau coed a thyllau ar gyfer coed ar 
droedffyrdd a gweithredu ymylon isel i balmentydd. 

Lleoliad: Ledled y sir.
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8. Strwythurau Priffyrdd
Cyllid a chyflawni
ALl £3.7m – Contractwyr allanol fesul prosiect, 
oherwydd gofynion arbenigol.

Gwybodaeth ychwanegol
Cryfhau ac adnewyddu pontydd, ceuffosydd 
a strwythurau priffyrdd eraill sy’n is na’r safon fel 
rhan o’r cynllun Rheoli Asedau Seilwaith Priffyrdd. 

Lleoliad: Ledled y sir.

9. Llwybr Troed y Mileniwm
Cyllid a chyflawni
ALl £2.2m – Contractwyr fframwaith.

Gwybodaeth ychwanegol
Adnewyddu arwyneb pren Llwybr Troed y 
Mileniwm, sy’n dod at ddiwedd ei oes disgwyliedig, 
gan ddefnyddio pren newydd neu ddeunyddiau 
eraill. Mae’r llwybr troed yn darparu cyswllt rhwng 
Wood Street a Heol y Bont-faen, ynghyd â mynediad 
i mewn ac allan o Stadiwm Principality.

10. Golau Stryd gan gynnwys 
Effeithlonrwydd Ynni
Cyllid a chyflawni
ALl £8.3m – Contractwyr allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Adnewyddu colofnau, gosod goleuadau LED preswyl 
newydd a gwaith trydanol fel rhan o’r cynllun Rheoli 
Asedau Seilwaith Priffyrdd.

Lleoliad: Ledled y sir.

11. Rheoli Traffig, Cludiant Cyhoeddus,  
Telemateg a Thwnnel Tre-biwt
Cyllid a chyflawni
ALl £7.6m – Contractwyr fframwaith.

Gwybodaeth ychwanegol
Gwelliannau strategol a lleol i’r rhwydwaith gan 
gynnwys gwelliannau i gyffyrdd a diogelwch 
cerddwyr, gyda ffocws ar sicrhau cyllid cyfatebol. 
Angen adnewyddu seilwaith telemateg ar gyfer 
gweithrediad parhaus y twnnel a’r seilwaith 
trafnidiaeth. Cyfnewidfa fysiau newydd yng 
Ngorllewin y Ddinas a dylunio a gweithredu cynlluniau 
blaenoriaeth o ran trafnidiaeth ac ansawdd aer. 

Lleoliad: Ledled y sir.

12. Grantiau trafnidiaeth gan Lywodraeth 
Cymru (LlC)
Cyllid a chyflawni
WG £15.1m – Contractwyr Fframwaith.

Gwybodaeth ychwanegol
Teithio llesol, lleihau anafiadau a grantiau eraill 
gan Lywodraeth Cymru. Gwneir cais am grant 
a’i ddosbarthu’n flynyddol felly amcangyfrifon yn unig 
a nodir ar gyfer blynyddoedd i’r dyfodol. 

Lleoliad: Ledled y sir.

13. Datblygu Rhwydwaith Beicio Strategol
Cyllid a chyflawni
ALl £9.8m – Contractwyr fframwaith.

Gwybodaeth ychwanegol
Gweithredu a darparu cyllid cyfatebol ar gyfer 
y strategaeth beicio. Amrywiol lwybrau beicio 
presennol a chreu gwelliannau i’r rhwydwaith neu 
ddolenni coll rhwng llwybrau. Maent yn cynnwys 
gosod mannau parcio beiciau a gwelliannau i’r 
rhwydwaith yn ogystal â chyfrannu cyllid cyfatebol 
tuag at grantiau Llywodraeth Cymru a theithio llesol. 

Lleoliad: Ledled y sir.
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14. Bargen Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
– Cyfraniad y Cyngor i’r Gronfa Fuddsoddi 
Cyllid a chyflawni
ALl £5.2m/ALl eraill/LlC/Trysorlys EM – 
Llwybrau cyflenwi i’w pennu fesul prosiect.

Gwybodaeth ychwanegol
Cyfraniad y cyngor at y Gronfa Fuddsoddi. 

Lleoliad: Rhanbarthol.

15. Erydu Arfordirol 
Cyllid a chyflawni
ALl £2.2m, LlC £0.7m.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynllun i reoli’r risg o lifogydd ac erydu yn aber Afon 
Rhymni, gan gynnwys amddiffyn deunydd tirlenwi, 
seilwaith ffyrdd allweddol, a Safle Teithwyr Rover Way 
– Grant cychwynnol gan Lywodraeth Cymru tuag at 
gostau dylunio. Gwaith cyflawni’n amodol ar ddylunio, 
amcangyfrif o gyfanswm y gost a llwyddiant i dderbyn 
grant gan Lywodraeth Cymru (LlC).

16. Argae Parc y Rhath ac Ardal Parc 
y Rhath
Cyllid a chyflawni
ALl £3m – Contractwyr fframwaith.

Gwybodaeth ychwanegol
Ystyrir y gwaith yn angenrheidiol fel rhan o Ddeddf 
Cronfeydd Dŵr 1975, yn dilyn adroddiad archwilio 
a gofynion Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae’r gost yn 
amodol ar werthuso opsiynau, dylunio manwl ar yr 
opsiwn a argymhellir ac effaith ar nodweddion eraill y 
Parc Hanesyddol rhestredig Gradd 1. Cynlluniau eraill 
i wella cynaliadwyedd ariannol 
y parc a’r adeiladau allanol.

17. Seilwaith Rheoli Gwastraff  
Cyllid a chyflawni
ALl £3.9m – Contractwyr allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Datblygu Canolfan Newydd i Ailgylchu Gwastraff 
Cartrefi, Cyfleuster Ailgylchu Deunyddiau a 
seilwaith arall o ran rheoli a chasglu gwastraff. 
Ehangu’r gwasanaeth casglu gwydr ar wahân ar 
draws y ddinas yn amodol ar berfformiad boddhaol 
y cynllun peilot presennol.

18. Fferm Solar   
Cyllid a chyflawni
ALl £5.2m – Contractwyr allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Datblygu cyfleuster yng nghyn-safle tirlenwi 
Lamby Way a chyfle i fuddsoddi ymhellach i ddarparu 
cyflenwad ynni uniongyrchol i sefydliad cyfagos gan 
wella hyfywedd presennol y fferm Solar a galluogi 
fferm solar fawr 7.5MW. 

Lleoliad: Dwyrain Caerdydd.

19. Mynwent Newydd  
Cyllid a chyflawni
ALl £2.9m – Contractwyr allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Datblygu cyfleuster newydd i ddiwallu’r gofynion 
am fannau claddu.  

Lleoliad: Gogledd Caerdydd.

20. Cynlluniau Ynni
Cyllid a chyflawni
ALl £6.7m – Contractwyr fframwaith.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynllun i osod mesurau effeithlonrwydd ynni 
yn adeiladau presennol y Cyngor. Creu seilwaith 
i gynorthwyo rhwydwaith gwres ardal.

Lleoliad: Ledled y sir.
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21. Gwasanaeth Cyfleusterau i’r Anabl 
(yn cynnwys Tai Cyhoeddus)
Cyllid a chyflawni
ALl £20.6m – Contractwyr fframwaith.

Gwybodaeth ychwanegol
I ddarparu addasiadau fel cawodydd, lifftiau grisiau 
a newidiadau mewnol i alluogi’r derbynnydd i fyw’n 
annibynnol yn ei gartref ei hun.

Lleoliad: Ledled y sir.

22. Adfywio Cymuned/Cymdogaeth
Cyllid a chyflawni
ALl £3.5m – Contractwyr Allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Gweithredu gwelliannau i ganolfannau siopa lleol 
ac ardaloedd cyhoeddus cysylltiedig, gan gynnwys 
gwelliannau o ran hygyrchedd, gyda’r nod o 
ddarparu amgylchedd manwerthu gwell a gwelliant 
mewn gweithgareddau busnes. Gwelliannau i 
stoc tai hynaf y ddinas, sydd yn y cyflwr gwaethaf, 
gan gynnwys effeithlonrwydd ynni. Hefyd i ariannu 
costau perchen-feddianwyr o ran gwelliannau i dai 
ac waliau terfyn. 

Lleoliad: Ledled y sir.

23. Moderneiddio TGCh i Wella Prosesau 
Busnes
Cyllid a chyflawni
ALl £3.7m – Contractwyr allanol/staff mewnol fesul 
prosiect.

Gwybodaeth ychwanegol
Buddsoddi mewn prosiectau technoleg gan gynnwys: 
Diweddaru Gweinyddion, Gwytnwch, System Rheoli 
Dogfennau Electronig, a Digideiddio, gan alluogi’r 
Cyngor i wneud gwelliannau i brosesau busnes 
a thrwy hynny wella darpariaeth gwasanaeth y 
gyfarwyddiaeth. 

Lleoliad: Ledled y sir.

24. Tai Cyhoeddus
Cyllid a chyflawni
ALl £146.6m Grant LlC a Chyfraniadau £36m – 
Contractwyr Allanol a’r gwasanaeth Cynnal 
a Chadw Tai.

Gwybodaeth ychwanegol
Buddsoddi i adfywio’r ystad, ail-fodelu stoc, 
cynnal Safonau Ansawdd Tai Cymru a rhaglen 
adeiladu o’r newydd. 

Lleoliad: Ledled y sir.
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Sir Gaerfyrddin

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Ysgolion yr 21ain ganrif Band A £86.7m 2013 2021

2.  Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B £129.5m 2019 2026

3.  Gwella Priffyrdd £5.99m 2018 2024

4.  Cryfhau Pontydd Rheilffordd £2m 2019 2024

5.  Ffordd Gyswllt Economaidd Cross Hands 
Cam 2

£14.7m 2015 2021

6. Cysyniad Coridor Cludiant Dyffryn Tywi £7.5m 2015 2022

7. Cysylltiadau Cerdded a Beicio £6.5m 2015 2022

8. Cronfa Menter Wledig £4m 2016 2021

9.  Cronfa Ddatblygu Gweddnewid Eiddo 
Masnachol

£6.66m 2016 2021

10.  Cronfa Adfywio’r Sir £22.5m 2019 2024

11.  Bargen Ddinesig Bae Abertawe – 
Pentref Llesiant Llanelli

£40m 2019 2022

12. Canolfan Hamdden Llanelli £16.5m 2019 2022

13. Adolygiad Ardal Llanelli £7m 2019 2022

14.  Amgueddfa Sir Gaerfyrddin Abergwili £2.28m 2015 2021

15. Cyfrif Refeniw Tai £89.4m 2019 2022

16. Cynnal a Chadw Cyfalaf £14.6m 2019 2024

17. Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl £10.2m 2019 2024

18. Datblygiadau Strategaeth TG £2.5m 2019 2024

19. Adleoli Archifau Sir Gaerfyrddin £2.62m 2016 2020
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1. Ysgolion yr 21ain ganrif Band A
Cyllid a chyflawni
Awdurdod Lleol (ALl) £43.35m a Llywodraeth Cymru 
(LlC) £43.35m.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

2. Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B
Cyllid a chyflawni
ALl £40m a LlC £89.5m.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

3. Gwella Priffyrdd
Cyllid a chyflawni
ALl £3m (5 mlynedd) a Chyllid Grant LlC £2.99m 
(2018-19 a 2019-20) – Amrywiol – contractwyr 
mewnol ac allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Ail-adeiladu ac ail-wynebu priffyrdd er mwyn mynd 
i’r afael ag ôl-groniad o waith atgyweirio sy’n aros 
i’w wneud.

Lleoliad: Ledled y sir.

4. Cryfhau Pontydd Rheilffordd
Cyllid a chyflawni
ALl £2m – Amrywiol – contractwyr mewnol ac allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Adeiladu ac uwchraddio pontydd rheilffordd.

Lleoliad: Ledled y sir.

5. Ffordd Gyswllt Economaidd Cross 
Hands Cam 2
Cyllid a chyflawni
ALl £3.08m, Cyllid Grant £11.62m.

Gwybodaeth ychwanegol
Ffordd newydd o Heol y Llew Du, Gorslas, i’r A476 
i’r Gogledd Ddwyrain o Gorslas. Bydd y ffordd yn 
lleihau tagfeydd wrth gylchfan yr A48, Cross Hands 
a’r gyffordd 6-ffordd yng Ngorslas ac yn darparu 
mynediad uniongyrchol i Safle Cyflogaeth Strategol 
Dwyrain Cross Hands.

Lleoliad: Cross Hands. SA14.

6. Cysyniad Coridor Cludiant Dyffryn Tywi
Cyllid a chyflawni
ALl £2.85m, Cyllid Grant £4.65m.

Gwybodaeth ychwanegol
Mynediad gwell ar gyfer beicwyr a cherddwyr i 
atyniadau twristaidd ar hyd rhan isaf Dyffryn Tywi 
(Caerfyrddin i Landeilo). 

Lleoliad: Rhan isaf Dyffryn Tywi.

7. Cysylltiadau Cerdded a Beicio
Cyllid a chyflawni
ALl £0.43m, Cyllid Grant LlC £6.07m.

Gwybodaeth ychwanegol
Datblygu rhwydwaith o gysylltiadau cerdded 
a beicio i wella mynediad at gyflogaeth, 
addysg a gwasanaethau eraill.

Lleoliad: Ledled y sir.

8. Cronfa Menter Wledig
Cyllid a chyflawni
ALl £2.m, Cyllid Grant £2m.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd y grant yn darparu cymorth i fentrau a 
masnachwyr unigol ar gyfer datblygu eiddo busnes 
presennol a newydd.

Lleoliad: Ledled y sir.
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9. Cronfa Ddatblygu Gweddnewid Eiddo 
Masnachol
Cyllid a chyflawni
ALl £3m, Grant £3.66m.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd y cyllid ar gael i alluogi datblygwyr i lenwi’r 
bwlch ariannol rhwng costau adeiladu a gwerth yr 
eiddo ar y farchnad wedi i’r gwaith gael ei gwblhau.

Lleoliad: Ledled y sir.

10. Cronfa Adfywio’r Sir
Cyllid a chyflawni
ALl £7.5m, Cyllid allanol £15m – amrywiol – 
contractwyr mewnol ac allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Prosiect cydweithredu gyda’r sectorau preifat, 
cyhoeddus a’r trydydd sector yn cydweithio i gyflawni 
adfywiad economaidd safleoedd cyflogaeth strategol 
y Sir, canol prif drefi, trefi marchnad, ardaloedd twf y 
dyffryn a’r ardal arfordirol.

Lleoliad: Ledled y sir.

11. Bargen Ddinesig Bae Abertawe – 
Pentref Llesiant Llanelli
Cyllid a chyflawni
ALl £40m. Potensial ar gyfer buddsoddiad 
gan y sector preifat, ond heb ei sicrhau. 
Contractwyr allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Prosiect iechyd a hamdden £200m sydd wedi 
cael caniatâd cynllunio. Cafodd y pentref llesiant a 
gwyddor bywyd yn Llanelli ei gefnogi gan gynghorwyr 
Sir Gaerfyrddin ym mis Ionawr. £40m o gyllid 
cyhoeddus ar gael.

Lleoliad: Llanelli.

12. Canolfan Hamdden Llanelli
Cyllid a chyflawni
ALl £12m, LlC/Menter ar y Cyd £4.5m. 
Dylunio’n fewnol, gyda phartneriaid a chontractwyr 
fframwaith.

Gwybodaeth ychwanegol
Adeiladu Canolfan Hamdden yn Llanelli ar y cyd 
â Phentref Llesiant Llanelli.

Lleoliad: Llanelli.

13. Adolygiad Ardal Llanelli
Cyllid a chyflawni
ALl £7m.

Gwybodaeth ychwanegol
Adolygiad o ddarpariaeth gofal yn ardal Llanelli ar y 
cyd â Phentref Llesiant Llanelli.

Lleoliad: Llanelli.

14. Amgueddfa Sir Gaerfyrddin Abergwili
Cyllid a chyflawni
ALl £0.25m, Grant a chyllid arall £2.03m.

Gwybodaeth ychwanegol
Dan arweiniad Ymddiriedolaeth Hanesyddol Cymru, 
bydd y cynllun yn cyflawni gwelliannau ar safle 
Amgueddfa Sir Gaerfyrddin a’r ardd furiog ym Mhalas 
yr Esgob gerllaw. Gwneir gwelliannau i adeiladau 
allanol a thiroedd yr amgueddfa.

Lleoliad: Abergwili.

15. Cyfrif Refeniw Tai
Cyllid a chyflawni
ALl £70.8m a LlC £18.6m – Contractwyr mewnol 
ac allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Gwelliannau i stoc dai’r Cyngor dros gyfnod o dair 
blynedd gan gynnwys gwaith i gyflawni Safon Cartrefi 
Sir Gaerfyrddin.

Lleoliad: Ledled y sir.
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16. Cynnal a Chadw Cyfalaf
Cyllid a chyflawni
ALl £14.60m – Amrywiol – contractwyr mewnol 
ac allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynnal a chadw cyfalaf ar holl adeiladau’r Awdurdod 
gan gynnwys swyddfeydd, ysgolion a sefydliadau 
gofal cymdeithasol.

Lleoliad: Ledled y sir.

17. Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl 
Cyllid a chyflawni
ALl £10.2m – Contractwyr allanol a’r asiantaeth 
Gofal a Thrwsio.

Gwybodaeth ychwanegol
Gofyniad statudol i ddarparu’r grantiau hyn dan 
ddeddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996.

Lleoliad: Ledled y sir.

18. Datblygiadau Strategaeth TG
Cyllid a chyflawni
ALl £2.5m – Arweinir gan yr adran TG corfforaethol 
gyda mewnbwn adrannol.

Gwybodaeth ychwanegol
Gwella a chynnal darpariaeth TG o fewn yr awdurdod 
yn unol â gofynion cenedlaethol a’r strategaeth TG 
corfforaethol. 

Lleoliad: Ledled y sir.

19. Adleoli Archifau Sir Gaerfyrddin
Cyllid a chyflawni
ALl £2.5m, Cyllid Grant £0.12m. Contractwyr Allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Adleoli dogfennau a archifwyd i adeilad priodol.

Lleoliad: Ledled y sir.



Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru – Diweddariad ar y Llif Prosiectau |  53

Ceredigion

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Rhaglen Adnewyddu Cerbydau £3.5m 2019 2020

2.  Rhaglen Adnewyddu Priffyrdd £2.1m 2019 2020

3.  Rhaglen Rheoli Risgiau Arfordirol £19m 2019 2020

4.  Rhaglen Gwella Gweithfeydd Trin 
Carthion 

£6m 2011 2021

5.  Cylch Caron – Canolfan Adnoddau 
Cymunedol Integredig Tregaron

£13m 2013 2021

6.  Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band B £13m 2019 2024

7.  Grant Cyfalaf Gofal Plant Llywodraeth 
Cymru

£3.26m 2019 2021

1. Rhaglen Adnewyddu Cerbydau 
Cyllid a chyflawni
Rhaglen Gyfalaf yr Awdurdod Lleol (ALl).

Gwybodaeth ychwanegol
Dyma gynllun cam wrth gam dros nifer o flynyddoedd 
i gyflawni arbedion refeniw cysylltiedig â rheoli 
fflyd. Bydd y fflyd casglu gwastraff yn cael ei 
hadnewyddu’n llwyr yn ystod 2019-20 a bydd 
rhaglenni yn y blynyddoedd dilynol yn canolbwyntio 
ar adnewyddu cerbydau llai, gan ystyried cerbydau 
mwy cynaliadwy/trydan.

2. Rhaglen Adnewyddu Priffyrdd
Cyllid a chyflawni
Rhaglen adnewyddu priffyrdd a gyllidir gan 
Lywodraeth Cymru (LlC).

Gwybodaeth ychwanegol
Mae angen buddsoddiad parhaus yn y rhwydwaith 
priffyrdd er mwyn i’w cyflwr barhau’n addas 
i’r pwrpas ac er mwyn eu gwella yn unol â 
gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod yr angen/
gofyniad hwn drwy fuddsoddiad cyfalaf i adnewyddu’r 
rhwydwaith priffyrdd.

3. Rhaglen Rheoli Risgiau Arfordirol
Cyllid a chyflawni
Dau o gynlluniau’r Awdurdod Lleol yn y rhaglen ar hyn 
o bryd sy’n golygu cyllid 75% gan Lywodraeth Cymru 
a 25% gan yr Awdurdod Lleol.

Gwybodaeth ychwanegol
Cyllid ar gyfer cyflawni cynlluniau amddiffynfeydd 
rhag llifogydd ac erydu arfordirol yn Aberaeron 
ac Aberystwyth dan Raglen Rheoli Risg Arfordirol 
Llywodraeth Cymru.

4. Rhaglen Gwella Gweithfeydd Trin 
Carthion 
Cyllid a chyflawni
ALl £4.25m, Tai Ceredigion £1.85m – Gwaith yn cael 
ei gyflawni mewn pecynnau fesul cam.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae gan y Cyngor 27 o weithfeydd trin carthion, 
yn cynnwys gorsaf bwmpio a etifeddwyd yn y 
trosglwyddiad stoc tai a wnaed ym mis Tachwedd 
2009. Mae’r Cyngor yn uwchraddio pob safle i safon 
Dŵr Cymru ac yna mynd drwy’r broses fabwysiadu 
er mwyn i bob un gael eu mabwysiadu’n ffurfiol a’u 
trosglwyddo i Ddŵr Cymru.
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5. Cylch Caron – Canolfan Adnoddau 
Cymunedol Integredig Tregaron
Cyllid a chyflawni
Cyllid y prosiect (i’w gymeradwyo’n ffurfiol) yn 
cynnwys cyllid cyfalaf tai ac iechyd Llywodraeth 
Cymru. Gweddill y cyllid gan y Partner Cyflawni 
(Cymdeithas Dai Canolbarth Cymru), Llywodraeth 
Cymru, yr ALl a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. 
Cyfanswm gwerth y cynllun yn yr Achos Busnes 
Llawn, oddeutu £13m.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae Cylch Caron yn brosiect blaenoriaeth gan Fwrdd 
Gwasanaethau Lleol Ceredigion ac yn cael ei arwain 
gan Gyngor Sir Ceredigion mewn partneriaeth â 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Tir wedi’i brynu, 
Partner Cyflawni wedi’i benodi (Cymdeithas Tai 
Canolbarth Cymru – MWHA) Proses dendro ar gyfer 
adeiladu wedi’i chwblhau a’r achos busnes llawn 
drafft wedi’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru (LlC) i’w 
ystyried. 

Lleoliad: Tregaron.

6. Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band B
Cyllid a chyflawni
Cyllid LlC ar gyfer 65% o’r rhaglen, a’r gweddill gan 
yr Awdurdod Lleol (ALI). Prosiectau’n cael eu datblygu 
ar hyn o bryd.

Gwybodaeth ychwanegol
Dyma brosiect fesul cam yn ymestyn dros nifer o 
flynyddoedd ariannol a blynyddoedd academaidd. 
Defnyddir y grant hwn i ariannu estyniad a gwaith 
adnewyddu yn Ysgol Uwchradd Aberteifi, adnewyddu 
Ysgol Gynradd Aberteifi ac i ariannu’r ysgol newydd 
ar gyfer Ardal Dyffryn Aeron.

7. Grant Cyfalaf Gofal Plant Llywodraeth 
Cymru
Cyllid a chyflawni
Cyllid yn 100% grant LlC.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae‘r rhaglen Grant Cyfalaf Gofal Plant yn anelu 
at ddarparu hyd at £200k mewn cynlluniau grant 
bychain ar gyfer gofalwyr plant a darparwyr gofal 
plant. Bydd y grant hefyd yn cynorthwyo gyda 
darpariaeth gofal plant a gofal cofleidiol ar gyfer 
ysgol newydd Dyffryn Aeron, estyniad i Ysgol Cenarth 
i wneud darpariaeth gofal plant ac adeilad pwrpasol 
newydd yn lle’r ddarpariaeth symudol ar gyfer 
Henry Richard a Ffrindiau bach yr Eos, Penparcau 
ar gyfer y ddarpariaeth gofal plant cyfredol a’r gofal 
cofleidiol.
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Conwy

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – 
Ysgol yr Enfys

£4m 2017 2019

2.  Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif –  
Band B – Ariennir gan y Model 
Buddsoddi Cydfuddiannol

£38.67m 2017 2024

3.  Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – 
Band B – Cyllid Cyfalaf

£4.43m 2019 2024

4.  Cynnal a Chadw/Gwella Cyflwr 
Rhwydwaith Ffyrdd y Sir

£7.11m 2013 Ar y gweill

5.  Cyllid Cyfatebol i Brosiectau £8.31m 2013 Ar y gweill

6.  Rhaglen Adnewyddu Cerbydau 
a Pheiriannau

£10.71m 2013 Ar y gweill

7. Cynllun Rheoli Carbon £2.44m 2013 2019

8. Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff Newydd £2.48m 2017 2021

9.  Prosiect Moderneiddio Conwy £10.50m 2014 2020

10.  Darparu Addasiadau mewn Tai Sector 
Preifat

£10.20m 2013 Ar y gweill

11.  Cyd-leoli’r Ganolfan Ddiwylliannol yn y 
Llyfrgell Ardal ac Estyniad i’r Archifdy

£3.88m 2015 2019

12.  Cynllun Treftadaeth Treflun Bae Colwyn £3m 2013 2019

13.  Llety – Gweithfeydd Adeiladu Mochdre £4.3m 2015 I’w gadarnhau

14.  Datblygiad Parc Eirias Cam 2 £2.70m 2015 2020

15.  Ail-leoli Safle Amwynder Dinesig/ 
Depo Priffyrdd

£3.80m 2017 2021

16.  Adnewyddu Polion Goleuadau Stryd £1.58m 2012 Ar y gweill

17.  Rhaglen i Gryfhau Pontydd 
a Strwythurau sy’n Is na’r Safon

£3.08m Rhaglen barhaus.
Cyllid wedi’i 

gynnwys o 
2026/17 ymlaen

Rhaglen barhaus

18.  Safle Cyflogaeth Ffordd Penmaen £4.03m 2018 2021

19.  Grant Gofal Plant 30 awr a Grant 
Darpariaeth Gofal Plant Cyfrwng 
Cymraeg 

£5.43m 2019 2021

20.  Ailstrwythuro Venue Cymru £2.80m 2017 2019
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Conwy
21.  Rheoli Risg Arfordirol yn Llanfairfechan £1.89m 2019 2021

22.  Rheoli Risg Arfordirol ym Mae Penrhyn £3.13m 2019 2021

23.  Glan y Dŵr Bae Colwyn Cam 2B £14.23m 2019 I’w gadarnhau ond 
gobeithir cwblhau 
o fewn 3 blynedd 

i’r dyddiad 
cychwyn

24.  Glan y Dŵr Bae Colwyn Cam 3 – 
Rhaglen Gwelliannau Arfordirol 
Gogledd Cymru

£31.97m 2019 I’w gadarnhau ond 
gobeithir cwblhau 
o fewn 3 blynedd 

i’r dyddiad 
cychwyn

25.  Cynlluniau Lliniaru Llifogydd – 
Cam Adeiladu

£2m 2019 2020

26.  Grant Cynnal Adeiladau Addysgol £1.42m 2019 2020

27.  Unioni Pontydd a Strwythurau yn dilyn 
Digwyddiadau Niweidiol

£4.50m 2019 Ar y gweill 

28.  Rhaglen o Gynnal a Chadw Pontydd 
a Strwythurau

£1.14m 2019 2020

1. Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – 
Ysgol yr Enfys
Cyllid a chyflawni
Llywodraeth Cymru (LlC) £1.87m, Awdurdod Lleol 
(ALl) £2.09m: Cymorth refeniw Cynllun Benthyca 
Llywodraeth Leol (LGBI)/benthyca darbodus/
derbyniadau cyfalaf.

Gwybodaeth ychwanegol
Rhan o’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Yn unol 
â tharged diwygiedig.

Lleoliad: Caerhun.

2. Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – 
Band B – Ariennir gan y Model Buddsoddi 
Cydfuddiannol
Cyllid a chyflawni
Cyllid y Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) 81%, 
Cyllid LlC £29.75m a 19% Cyllid ALl £6.98m. Pryniant 
Tir wedi’i ariannu ar 65% LlC £1.26m a 35% ALl 
£0.68m.

Gwybodaeth ychwanegol
Capelulo, Abergele, Llanfairfechan, Tywyn/Bae 
Cinmel, Llandrillo yn Rhos, Llanddulas. Pob prosiect 
yn y cam dylunio a chymeradwyo. Proffil gwariant i’w 
gadarnhau. Yn cynnwys £1.94m gofyniad Prynu Tir ar 
65% Cyllid Llywodraeth Cymru. 
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3. Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – 
Band B – Cyllid Cyfalaf
Cyllid a chyflawni
Ariannu drwy Gyllid Cyfalaf Traddodiadol 75% cyllid 
LlC ar gyfer Uned Cyfeirio Disgyblion/arbennig a 65% 
ar gyfer Prif ffrwd £3.05m grant LlC a £1.38m cyllid 
ALl.

Gwybodaeth ychwanegol
Deganwy, Llandudno, lleoliad yr Uned Cyfeirio 
Disgyblion i’w gadarnhau. Pob prosiect yn y 
cam dylunio a chymeradwyo. Proffil gwariant 
i’w gadarnhau.

4. Cynnal a Chadw/Gwella Cyflwr 
Rhwydwaith Ffyrdd y Sir
Cyllid a chyflawni
ALl £4.21m benthyca â chefnogaeth, 
£0.07m Wrth Gefn, £1.13m Benthyca Darbodus, 
£1.69m Grant LlC.

Gwybodaeth ychwanegol
Gwaith cynnal a chadw Priffyrdd Conwy. Gwella cyflwr 
rhwydwaith ffyrdd Conwy a rhoi wyneb newydd ar y 
rhwydwaith ffyrdd presennol.

Lleoliad: Ledled y sir.

5. Cyllid Cyfatebol i Brosiectau
Cyllid a chyflawni
Awdurdod Lleol (ALl) £8.31m o gyllid cyfatebol i 
ddwyn i mewn ffrydiau cyllido eraill. Contractwyr 
unigol wedi’u penodi ar gyfer cynlluniau neu gwneir 
cyfraniadau tuag at gynlluniau cymunedol.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae darpariaeth cyllid cyfatebol y Prosiectau yn 
ddarpariaeth y gellir gwneud cais amdani lle bo 
cyllid cyfatebol yn ofynnol ar gyfer grantiau gan gyrff 
allanol. Gall y ddarpariaeth hefyd ddarparu cyllid 
i grwpiau cymunedol ar gyfer amrywiol brosiectau. 

Lleoliad: Ledled y sir.

6. Rhaglen Adnewyddu Cerbydau 
a Pheiriannau
Cyllid a chyflawni
Benthyca darbodus ALl £9.88m a £0.83m Cyfalaf 
wrth gefn cyngor Conwy.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

7. Cynllun Rheoli Carbon
Cyllid a chyflawni
Benthyca darbodus ALl £2.44m. Contractwyr unigol 
wedi’u penodi ar gyfer pecynnau gwaith.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynllun gwreiddiol 4 blynedd gwerth oddeutu £2m 
i gael ei ymestyn. Cyfanswm y cyllid ychwanegol drwy 
fenthyca darbodus i’w gadarnhau. 

Lleoliad: Canolfan Hamdden Bae Colwyn Uned 
Gwres a Phŵer Cyfun, Goleuadau LED mewn 
Adeiladau Corfforaethol ac Addysgol. Effeithlonrwydd 
Thermol mewn Adeiladau Corfforaethol ac Addysgol. 
Mesuryddion Clyfar. Adnewyddu Llusernau Goleuo 
Strydoedd. Gwelliannau Adnewyddu Ynni.

8. Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff Newydd
Cyllid a chyflawni
£0.55m Benthyca â Chymorth, £0.66m Benthyca 
Darbodus £1.26m Cyllid Partneriaeth Ranbarthol.

Gwybodaeth ychwanegol
Oedi ar hyn o bryd er mwyn cael eglurder ar y 
manylion terfynol.

Lleoliad: Mochdre.
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9. Prosiect Moderneiddio Conwy
Cyllid a chyflawni
Cyllid – £1.10m derbyniadau cyfalaf, £7.83m Wrth 
Gefn/Benthyca a £1.57m Benthyciad Buddsoddi 
i Arbed (LlC.)

Gwybodaeth ychwanegol
Prosiect a reolir yn gorfforaethol. Mae hyn yn 
cynnwys y strategaeth gofod swyddfa ar gyfer Cyngor 
BS Conwy i leihau nifer yr adeiladau a ddefnyddir 
fel gofod swyddfa i 3 adeilad allweddol addas i’r 
pwrpas a’u sefydlu yn dilyn y model ‘desgiau poeth’ 
ac arferion gwaith modern.

Lleoliad: Ledled y sir.

10. Darparu Addasiadau mewn Tai Sector 
Preifat
Cyllid a chyflawni
ALl £9.61m a £0.59m LlC – Dim contract yn 
gysylltiedig. Taliadau grant unigol i berchnogion eiddo 
ar gyfer cyfleusterau i’r anabl. Gofyniad statudol – 
addasiadau i alluogi unigolion i aros yn eu cartrefi 
eu hunain.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

11. Canolfan Ddiwylliannol, Cyd-leoli 
Llyfrgell Ardal ac Estyniad i’r Archifdy
Cyllid a chyflawni
£0.74m Benthyca â Chymorth, £0.83m Benthyca 
Darbodus, £0.53m Cyllid Cyfatebol Mewnol, 
£0.5m Derbyniadau Cyfalaf, £0.01m Adran 106, 
£0.75m grant HLF, £0.3m grant Amgueddfeydd, 
Archifau a Llyfrgelloedd, £0.04m grant WCVA, 
£0.12m grant Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig, 
£0.05m Rhoddion Preifat.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Conwy.

12. Cynllun Treftadaeth Treflun Bae Colwyn
Cyllid a chyflawni
LlC £1.13m, HLF £0.8m, ALl £0.43m, 
Grant Cadw £0.06m, cyfraniadau Perchnogion 
Preifat £0.6m. Taliadau grant ar gyfer gwaith 
gan gontractwyr unigol.

Gwybodaeth ychwanegol
Cyfraniad Perchnogion Preifat yn cael ei dalu’n 
uniongyrchol i gontractwyr. 

Lleoliad: Bae Colwyn.

13. Llety – Gweithfeydd Adeiladu Mochdre
Cyllid a chyflawni
£2.7m Benthyca Darbodus, 
£0.98m Derbyniadau Cyfalaf, 
£0.3m Cronfa Gyfalaf, 
£0.29m Arbedion Lleihau Carbon, 
£0.04m Cyfraniad Partner.

Gwybodaeth ychwanegol
Prosiect wedi’i ohirio. Manylion llawn ac ail-broffilio 
i’w cadarnhau.

14. Datblygiad Parc Eirias Cam 2
Cyllid a chyflawni
£0.15m Benthyca â Chymorth, £0.62m Benthyca 
Darbodus, £0.5m Cyfraniad Refeniw, 
£0.30m Grant Cronfa Gydweithredu, £0.34m LlC 
Benthyciadau Cyfalaf ar gyfer Cynllun Cyfleusterau 
Chwaraeon, £0.05m Adran 106, £0.05m Undeb 
Rygbi Cymru, £0.15m Lleoedd Llewyrchus Llawn 
Addewid, £0.52m grant Chwaraeon Cymru, 
£0.01m BIP Betsi Cadwaladr.

Gwybodaeth ychwanegol
Y prosiectau cyfredol a gymeradwywyd wedi’u 
cwblhau ac eithrio lloriau’r Ysgubor a’r Gampfa sydd 
i’w cwblhau yn 2019-20. Prosiectau pellach yn y cam 
datblygu ar gyfer 2020-21 ac ymhellach.



Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru – Diweddariad ar y Llif Prosiectau |  59

15. Ail-leoli Safle Amwynder Dinesig/ 
Depo Priffyrdd
Cyllid a chyflawni
£0.25m Benthyca â Chymorth, 
£3.07m Benthyca heb Gymorth, 
£0.48m Derbyniadau Cyfalaf.

Gwybodaeth ychwanegol
Oedi ar hyn o bryd tra ceir eglurder ar faterion 
yn ymwneud â phryniant safle.

Lleoliad: Llanrwst.

16. Adnewyddu Polion Goleuadau Stryd 
Cyllid a chyflawni
£1.58m Benthyca â Chymorth.

Gwybodaeth ychwanegol
Wedi’i raglennu ochr yn ochr ag adnewyddu llusernau 
o fenthyciad Salix a rhan o’r Strategaeth Rheoli 
Carbon.

Lleoliad: Ledled y sir.

17. Rhaglen i Gryfhau Pontydd 
a Strwythurau sy’n Is na’r Safon 
Cyllid a chyflawni
£3.08m Benthyca â Chymorth.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

18. Safle Cyflogaeth Ffordd Penmaen
Cyllid a chyflawni
£1.5m Grant ERDF a £2.53m Benthyca Darbodus.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Conwy. Prosiect parhaus gydag amserlen 
ddiwygiedig.

19. Grant Gofal Plant 30 awr a Grant 
Darpariaeth Gofal Plant Cyfrwng Cymraeg 
Cyllid a chyflawni
£0.30m grant LlC ar gyfer Cynnig Grantiau Bach, 
£1.23m ar gyfer Cynnig Grant Gofal Plant Cyfrwng 
Cymraeg, £3.9m ar gyfer Cynnig Grant Gofal Plant 
30 Awr. Cyllid ar gyfer mân waith/estyniadau 
i adeiladau ysgolion presennol i hwyluso’r cynnig o 
30 awr ychwanegol o ofal plant. 

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Llanfairtalhaiarn, Cyffordd Llandudno, 
Bae Colwyn, Conwy, Llandudno, Glan Conwy, 
Capelulo, Llanddulas, Llanfairfechan, Bae Cinmel, 
Tywyn.

20. Ailstrwythuro Venue Cymru
Cyllid a chyflawni
LlC Cyllid Arian Cyfatebol a Dargedir (TMF) £0.6m, 
Cyllid ERDF £0.8m, Cyllid Mewnol ALl £1.4m.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Llandudno.

21. Rheoli Risg Arfordirol 
yn Llanfairfechan
Cyllid a chyflawni
£1.41m Grant LlC a £0.47m Benthyca Darbodus.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Llanfairfechan.

22. Rheoli Risg Arfordirol ym Mae Penrhyn
Cyllid a chyflawni
£2.35m Grant LlC a £0.78m Benthyca Darbodus.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Bae Penrhyn.
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23. Glan y Dŵr Bae Colwyn Cam 2B
Cyllid a chyflawni
£3.55m Benthyca Darbodus, £1.79m Benthyca 
â Chymorth, ceisiwyd am grant o £10.5m gan 
Lywodraeth Cymru. Pecyn cyllido llawn ac amserlen 
y prosiect yn y broses cymeradwyo.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Llandrillo yn Rhos.

24. Glan y Dŵr Bae Colwyn Cam 3 – 
Rhaglen Gwelliannau Arfordirol Gogledd 
Cymru
Cyllid a chyflawni
£0.12m Benthyca â Chymorth, £2.0m Benthyca 
Darbodus, £0.28m Grant LlC, £29.56m cyfraniadau 
trydydd parti i’w cadarnhau. Cyllid cyflawn i’r prosiect 
a chymeradwyaeth ar y gweill.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Hen Golwyn.

25. Cynlluniau Lliniaru Llifogydd – 
Cam Adeiladu
Cyllid a chyflawni
£0.21m Benthyca Darbodus a £1.19m Grant LlC 
grant ar gyfer Rhodfa Eldon. £0.09m Benthyca 
Darbodus a £0.51m grant LlC ar gyfer Maes Hyfryd.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Rhodfa Eldon, Abergele a Maes Hyfryd, 
Glan Conwy.

26. Grant Cynnal Adeiladau Addysgol
Cyllid a chyflawni
£1.42m grant Llywodraeth Cymru (LlC).

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

27. Unioni Pontydd a Strwythurau yn dilyn 
Digwyddiadau Niweidiol
Cyllid a chyflawni
£4.5m Benthyca Darbodus.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd yn rhaglen waith i unioni seilwaith yn dilyn 
digwyddiadau niweidiol/tywydd garw ayb.

Lleoliad: Ledled y sir.

28. Rhaglen o Gynnal a Chadw Pontydd 
a Strwythurau
Cyllid a chyflawni
£0.40m Benthyca â Chymorth i gael ei ganfod wrth 
i’r flwyddyn ariannol fynd rhagddi, £0.50m Benthyca 
â Chymorth ar gyfer Adnewyddu Pont Gynhaliol ar 
yr A470, £0.1m Grant LlC ar gyfer Atgyweirio Pont 
Hendre Ddu, £0.15m Benthyca â Chymorth ar gyfer 
Atgyweirio Pont Coed Cochion.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.
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Sir Ddinbych

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band A £91.41m 2013 2019

2.  Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band B £80.50m 2019 2026

3.  Cynnal a Chadw Cyfalaf Ysgolion £4.06m 2019 Ar y gweill

4. Cynnal a Chadw Priffyrdd £8.57m 2019 2021

5. Amddiffynfeydd Arfordirol Dwyrain y Rhyl £29.17m 2017 2021

6.  Cyfrif Refeniw Tai (HRA) – 
Gwelliannau a Gynlluniwyd

£14.20m 2019 Ar y gweill

7. Gofal ychwanegol £6.00m 2014 2021

8. Ail-fodelu’r Gwasanaeth Gwastraff £14.77m 2018 2021

9.  Ailddatblygu Marchnad y Frenhines, 
y Rhyl

£5.00m 2018 2020

10.  Canol Tref y Rhyl – Bywyd Cyfoes 
a Manwerthu Annibynnol

£2.34m 2018 Ar y gweill

11. Prosiect Tai Gorllewin y Rhyl, Cam 1 £4.63m 2018 Ar y gweill

1. Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band A
Cyllid a chyflawni
Mae’r Rhaglen Moderneiddio Addysg wedi’i chynnwys 
gyda’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, gyda chyllid 
ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.

Gwybodaeth ychwanegol
Chwe ysgol yn y rhaglen wedi’u cwblhau, gyda gwaith 
adeiladu ar gyfer y ddwy sydd ar ôl i’w gwblhau 
yn 2019.

Lleoliad: Ledled y sir.

2. Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band B
Cyllid a chyflawni
Cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru mewn egwyddor. 
Gwaith dichonolrwydd cychwynnol yn mynd rhagddo.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

3. Cynnal a Chadw Cyfalaf Ysgolion
Cyllid a chyflawni
Gwaith parhaus. Cyllid gan yr Awdurdod Lleol (ALl).

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

4. Cynnal a Cadw Priffyrdd
Cyllid a chyflawni
Rhaglen Cynnal a Chadw Priffyrdd yn cael ei ariannu 
gan Gyngor Sir Ddinbych. Mae £2.38m ychwanegol 
wedi ei ddyfarnu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y 
cyfnod 2018-2021.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae cynllun corfforaethol newydd ar gyfer 
2017-2022 wedi ei gymeradwyo’n ddiweddar gan y 
Cyngor.Mae’r gwaith o lunio manylion y cynlluniau i’w 
cynnwys yn y cynllun yn mynd rhagddo.  

Lleoliad: Ledled y sir.
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5. Amddiffynfeydd Arfordirol Dwyrain 
y Rhyl
Cyllid a chyflawni
Y cam dylunio bellach wedi’i gwblhau. Cam adeiladu’n 
amodol ar gyllid.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynllun £29m. Cyllido: 75% LlC, 25% Cyngor Sir 
Ddinbych.

6. Cyfrif Refeniw Tai (HRA) – Gwelliannau 
a Gynlluniwyd
Cyllid a chyflawni
Tybiaeth o £2.41m Lwfans Atgyweiriadau Mawr 
(MRA).

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

7. Gofal ychwanegol
Cyllid a chyflawni
Trafodaethau’n mynd rhagddynt ar hyn o bryd 
rhwng y Cyngor a Phartneriaid yn y Sector Preifat. 
Dim cynlluniau wedi’u cymeradwyo hyd yma.

Gwybodaeth ychwanegol
Rhan o Gynllun Corfforaethol y Cyngor sy’n nodi 
blaenoriaethau’r Cyngor am y pum mlynedd nesaf. 
£6m yw cyfraniad y Cyngor.

8. Ail-fodelu’r Gwasanaeth Gwastraff
Cyllid a chyflawni
Cyllid Llywodraeth Cymru wedi’i gymeradwyo £7.9m. 
Y cam dylunio yn mynd rhagddo.

Gwybodaeth ychwanegol
Gwasanaeth ailgylchu wythnosol ar wahân wrth ymyl 
y ffordd.

9. Ailddatblygu Marchnad y Frenhines, 
y  Rhyl
Cyllid a chyflawni
Y Cyngor wedi prynu Marchnad y Frenhines ym 
Mawrth 2019. Grantiau LlC/WEFO, cyfanswm £5m.

Gwybodaeth ychwanegol
Ar hyn o bryd yn gweithio ar gynlluniau ar gyfer y safle 
gyda Phartner Datblygu.

10. Canol Tref y Rhyl – Bywyd Cyfoes 
a Manwerthu Annibynnol
Cyllid a chyflawni
LlC Buddsoddiad Adfywio a Dargedir £1.32m, 
Cyngor Sir Ddinbych £1.02m.

Gwybodaeth ychwanegol
Caffael, ailddatblygu llawn ac adnewyddu tri eiddo 
hyn yng nghanol y dref i ddarparu gofod busnes 
a thai.

11. Prosiect Tai Gorllewin y Rhyl, Cam 1
Cyllid a chyflawni
LlC Buddsoddiad Adfywio a Dargedir £0.91m, 
Cyngor Sir Ddinbych £3.2m, Grŵp Tai £0.52m.

Gwybodaeth ychwanegol
Ailddatblygu ac Adnewyddu eiddo yng Ngorllewin 
y Rhyl.
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Sir y Fflint

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Adeiladau Hamdden a Llyfrgelloedd £3.9m 2015 2019

2.  Adeiladau Ysgolion – Atgyweirio a 
Chynnal a Chadw 

£4.5m 2016 2020

3.  Cynlluniau Buddsoddi – 
Addysg ac Ieuenctid

£7.3m 2019 2021

4. Cynnal a Chadw Eiddo Corfforaethol £2.4m 2016 2020

5.  Cartref Henoed Marleyfield £7m 2020 2022

6.  Cartref Henoed Croes Atti £10m 2021 2023

7.  Theatr Clwyd £25m 2021 2023

8.  Rhaglen y Blynyddoedd Cynnar £5.3m 2020 2022

9.  Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B £84m 2019 2024

10.  B5129 – Mesurau Blaenoriaeth o ran 
Bysiau a Seilwaith Cludiant Arfaethedig  

£4.2m 2019 2021

11.  Cysylltiadau beicio, teithio llesol 
a seilwaith bysiau  

£3m 2018 2020

12.  Cysylltiadau cerdded a beicio Tref 
Treffynnon/Dyffryn Maes Glas

£2m 2018 2021

1. Adeiladau Hamdden a Llyfrgelloedd
Cyllid a chyflawni
ALl £3.9m.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Gwahanol Ganolfannau Hamdden 
a Llyfrgelloedd Sir y Fflint.

2. Adeiladau Ysgolion – 
Atgyweirio a Chynnal a Chadw 
Cyllid a chyflawni
ALl £4.5m.

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaglen barhaus o oddeutu £1.5m y flwyddyn i fynd 
i’r afael ag ôl-groniad o ran cynnal a chadw ysgolion.

Lleoliad: Ledled y sir.

3. Cynlluniau Buddsoddi – Addysg ac 
Ieuenctid
Cyllid a chyflawni
Cais am gyllid ychwanegol i Lywodraeth Cymru dan 
y Grant Lleihau Dosbarthiadau Babanod wedi’i 
gymeradwyo.

Gwybodaeth ychwanegol
Estyniadau ac ail-fodelu – Ysgol Uwchradd Castell 
Alun, Yr Hôb £5m. Ysgol Gynradd Glan Aber, 
Bagillt £2.3m.
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4. Cynnal a Chadw Eiddo Corfforaethol
Cyllid a chyflawni
ALI £2.4m.

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaglen barhaus o oddeutu £0.3m y flwyddyn i fynd 
i’r afael â gofynion Statudol/Rheolaethol. Rhaglen 
barhaus o oddeutu £0.3m y flwyddyn fynd i’r afael 
ag ôl-groniad Atgyweirio a Chynnal a Cadw mewn 
adeiladau corfforaethol. 

Lleoliad: Ledled y sir.

5. Cartref Henoed Marleyfield
Cyllid a chyflawni
ALI £7m.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Bwcle.

6. Cartref henoed Croes Atti
Cyllid a chyflawni
ALI £10m.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Y Fflint.

7. Theatr Clwyd
Cyllid a chyflawni
ALI/LlC/Cyngor Celfyddydau Cymru (ACW) £25m.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Yr Wyddgrug.

8. Rhaglen y Blynyddoedd Cynnar
Cyllid a chyflawni
LlC £5.3m.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Amrywiol Ysgolion yn Sir y Fflint.

9. Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B
Cyllid a chyflawni
ALI/LlC £84m.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Amrywiol Ysgolion yn Sir y Fflint.

10. B5129 – Mesurau Blaenoriaeth o ran 
Bysiau a Seilwaith Cludiant Arfaethedig 
Cyllid a chyflawni
LlC £4.2m.

Gwybodaeth ychwanegol
Cylchfan Queensferry i Ffiniau Sir Ddinbych.

11. Cysylltiadau beicio, teithio llesol 
a seilwaith bysiau  
Cyllid a chyflawni
LlC £3m.

Gwybodaeth ychwanegol
Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy.

12. Cysylltiadau cerdded a beicio Tref 
Treffynnon/Dyffryn Maes Glas
Cyllid a chyflawni
LlC £2m.

Gwybodaeth ychwanegol
Adeiladu llwybrau teithio llesol, darparu cysylltiadau 
rhwng Treffynnon a Maes Glas gan hwyluso 
mynediad at ardaloedd hamdden a chyflogaeth.
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Gwynedd

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band A £12.73m 2018 2021

2.  Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band B £56.14m 2019 2025

3.  Grantiau Tai £3.9m 2019 2022

4.  Atgyweirio a Chynnal a Chadw Cyfalaf £3.58m 2019 2020

5.  Hwb Iechyd a Gofal Penygroes £3.5m 2019 2023

1. Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band A
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru (LlC) yn cwrdd ag oddeutu 
50% o gyfanswm cost y cynllun.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn fuddsoddiad 
mewn prosiectau strategol ar draws yr ystâd ysgolion 
yn ardal pob Awdurdod Lleol (ALl). Mae’r ffigurau a 
nodir ar gyfer ychwanegiad at y cynlluniau gwreiddiol 
a ddechreuodd yn 2018.

Lleoliad: Bangor.

2. Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band B
Cyllid a chyflawni
Bydd Llywodraeth Cymru (LlC) yn cwrdd ag oddeutu 
65% o gyfanswm cost y cynllun.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae ail gyfran rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn 
fuddsoddiad mewn prosiectau strategol ar draws 
yr ystâd ysgolion yn ardal pob Awdurdod Lleol (ALl) 
Mae’r ffigurau a nodir ar gyfer cyfnod o 3 blynedd 
2019-22. 

Lleoliad: Ledled y sir.

3. Grantiau Tai
Cyllid a chyflawni
ALl £3.9m – Taliadau i berchnogion eiddo unigol 
ar gyfer cyfleusterau i’r anabl ayb.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

4. Atgyweirio a Chynnal a Chadw Cyfalaf
Cyllid a chyflawni
ALl £3.58m – Contractwyr unigol wedi’u penodi 
ar gyfer pecynnau gwaith.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

5. Hwb Iechyd a Gofal Penygroes
Cyllid a chyflawni
ALl £3.5m – Contractwyr unigol wedi’u penodi 
ar gyfer pecynnau gwaith.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Penygroes.
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Ynys Môn

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band A £33.44m 2013 2021

2.  Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band B £52.41m 2018 2026

3.  Rhaglen Buddsoddi Mewn Adfywio wedi’i 
Dargedu (TRIP)

£3.25m 2018 2021

4.  Cyfrif Refeniw Tai (HRA) – 
Amrywiol gynlluniau

£13.79m Ar y gweill Ar y gweill

5.  Safleoedd Cyflogaeth Strategol £3.87m 2017 2021

1. Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band A
Cyllid a chyflawni
Awdurdod Lleol (ALl) a Llywodraeth Cymru (LlC), 
cyllid (50%:50%) Gwaith ar y gweill.

Gwybodaeth ychwanegol
Band A y rhaglen ysgolion yr 21ain ganrif, 
yn canolbwyntio ar 4 prosiect ar draws yr ynys.

Lleoliad: Amrywiol ysgolion ar Ynys Môn.

2. Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band B
Cyllid a chyflawni
Cylllid ALl a LlC (35%-65%) – gwaith ar y gweill.

Gwybodaeth ychwanegol
Band B y rhaglen ysgolion yr 21ain ganrif, 
yn canolbwyntio ar 6 prosiect ar draws yr ynys. 

Lleoliad: Amrywiol ysgolion ar Ynys Môn.

3. Rhaglen Buddsoddi Mewn Adfywio 
wedi’i Dargedu (TRIP)
Cyllid a chyflawni
70% LlC 30% Sector Preifat neu ALl.

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaglen yn targedu eiddo gwag er mwyn gallu 
eu defnyddio eto. Cyngor Sir Ynys Môn yw’r corff 
arweiniol dros Fôn a Gwynedd.

4. Cyfrif Refeniw Tai (HRA) – Amrywiol 
gynlluniau
Cyllid a chyflawni
Grant Lwfans Atgyweiriadau Mawr (MRA) – £2.65m 
Cyfrif Refeniw Tai – £11.14m – gwaith ar y gweill.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae nifer o gynlluniau cysylltiedig â’r HRA yn cynnwys 
Adnewyddu Tai Cyngor a Gynlluniwyd, Caffael Eiddo 
Presennol ac Addasiadau’r Sector Cyhoeddus. 
Mae’r gyllideb HRA yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn. 

Lleoliad: Ynys Môn.

5. Safleoedd Cyflogaeth Strategol
Cyllid a chyflawni
Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) – 
£2.27m, LlC – £1.6m.

Gwybodaeth ychwanegol
Darparu unedau diwydiannol newydd.

Lleoliad: Caergybi.
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Merthyr Tudful 

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Ysgolion yr 21ain Ganrif Band A £18.82m 2013 2020

2.  Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B £53.61m 2020 2026

3.  Prosiect Glan yr Afon £13.65m 2014 2020

4. Gwella Priffyrdd £4.13m 2019 2023

5.  Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl £3.4m 2019 2023

6. Rhaglen Adfywio Canol Trefi £11.28m 2019 2023

7. Treftadaeth Parc Cyfarthfa £28.62m 2019 2023

8. Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid £7.55m 2019 2023

9. Gorsaf Fysiau £10.65m 2019 2023

10. Prosiectau Seilwaith £1.68m 2019 2023

11. Amrywiol Diroedd ac Adeiladau £5.26m 2019 2023

1. Ysgolion yr 21ain Ganrif Band A
Cyllid a chyflawni
Cyllid Awdurdod Lleol (ALl) a Llywodraeth Cymru (LlC).

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Merthyr Tudful.

2. Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALl a LlC.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Merthyr Tudful.

3. Prosiect Glan yr Afon
Cyllid a chyflawni
£6.95m ALl, £6.7m LlC.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Merthyr Tudful.

4. Gwella Priffyrdd
Cyllid a chyflawni
£4.13m ALl.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Merthyr Tudful – Ledled y sir.

5. Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl
Cyllid a chyflawni
£3.4m ALl.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Merthyr Tudful – Ledled y sir.

6. Rhaglen Adfywio Canol Trefi
Cyllid a chyflawni
£0.78m ALl. £10.5m Cyllid allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Merthyr Tudful.
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7. Treftadaeth Parc Cyfarthfa
Cyllid a chyflawni
£1.62m ALl. £27m Cyllid allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Merthyr Tudful.

8. Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid
Cyllid a chyflawni
£1.55m ALl. £6m Cyllid allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Merthyr Tudful.

9. Gorsaf Fysiau
Cyllid a chyflawni
£0.65m ALl. £10m Cyllid allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Merthyr Tudful.

10. Prosiectau Seilwaith
Cyllid a chyflawni
£1.68m ALl.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Merthyr Tudful – Ledled y sir.

11. Amrywiol Diroedd ac Adeiladau
Cyllid a chyflawni
£5.26m ALl.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Merthyr Tudful – Ledled y sir.
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Sir Fynwy

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Ysgol Gyfun Mynwy – 
Ysgolion yr 21ain Ganrif

£45.8m 2015 2020

2.  Ysgol Gyfun Cil-y-coed –  
Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

£38.1m 2015 2019

3.  Cynnal a Chadw Eiddo £7.72m 2018 2022

4. Cynnal a Chadw Seilwaith £8.96m 2018 2022

1. Ysgol Gyfun Mynwy – 
Ysgolion yr 21ain Ganrif
Cyllid a chyflawni
Gwaith ar y gweill. 2015-16 £3.99m, 
2016-17 £5.89m, 2017-18 £22.88m, 
2018-19 £12.3m, 2019-20 £0.75m.

Gwybodaeth ychwanegol
Ysgol Gyfun Mynwy. Ariennir gan Dderbyniadau 
Cyfalaf, Benthyca Darbodus ac Arian Cyfatebol 
Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

2. Ysgol Gyfun Cil-y-coed –  
Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif
Cyllid a chyflawni
Gwaith ar y gweill. 2015-16 £4.24m, 
2016-17 £20.33m, 2017-18 £11.38m, 
2018-19 £2.16m.

Gwybodaeth ychwanegol
Ysgol Gyfun Cil-y-coed. Ariennir gan Dderbyniadau 
Cyfalaf, Benthyca Darbodus ac Arian Cyfatebol 
Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

3. Cynnal a Chadw Eiddo
Cyllid a chyflawni
£1.93m y flwyddyn. Cyfuniad o gyllid Awdurdod Lleol 
(ALl) a Grant Cyfalaf Cyffredinol.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynnal a chadw a gwella’r sylfaen asedau Eiddo 
presennol.

Lleoliad: Ledled y sir.

4. Cynnal a Chadw Seilwaith
Cyllid a chyflawni
£2.24m y lwyddyn. Cyllid ALl a Llywodraeth Cymru. 
Caiff gwaith ei gaffael yn bennaf drwy gontract 
Fframwaith De Ddwyrain Cymru.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynnal a chadw a gwella’r sail a Cynnal a chadw 
a gwella’r sylfaen asedau Priffyrdd presennol.

Lleoliad: Ledled y sir.
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Castell-nedd Port Talbot

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Ysgol Gyfun Cefn Saeson £29m 2019 2021

2.  Ysgol Gynradd Abbey £9.2m 2019 2021

3.  Safle Cyflogaeth Strategol Glannau’r 
Harbwr

£5m 2019 2020

4.  Adfywio Canol Tref Castell-nedd – Cam 2 £12.5m 2018 2021

5. Prosiect Llifogydd/Arfordirol Aberafan £5.3m 2018 2022

6. Hen Sinema’r Plaza £6.5m 2019 2021

7.  Cyn Adeilad Crown, Castell-nedd £6.2m 2019 2020

1. Ysgol Gyfun Cefn Saeson
Cyllid a chyflawni
Awdurdod Lleol (ALl) a Llywodraeth Cymru (LlC). 
(Ysgolion yr 21ain Ganrif).

Gwybodaeth ychwanegol
Ysgol cyfrwng-Saesneg yn cael ei hadeiladu o’r 
newydd ar gyfer 900 o ddisgyblion 11-16 oed yn lle 
ysgol uwchradd bresennol a aseswyd fel adeilad yng 
nghategori cyflwr D. Bydd yr ysgol newydd yn parhau 
i wasanaethu’r dalgylch presennol ac yn ogystal 
yn cyflwyno darpariaeth arbenigol, gan dderbyn 
disgyblion o bob rhan o’r Fwrdeistref Sirol.

2. Ysgol Gynradd Abbey
Cyllid a chyflawni
ALl a LlC. (Ysgolion yr 21ain Ganrif).

Gwybodaeth ychwanegol
Ysgol newydd cyfrwng Saesneg ar gyfer 450 o 
ddisgyblion (gan gynnwys Meithrinfa) ar un safle yn 
lle’r adeiladau presennol sydd wedi’u lleoli ar 3 safle. 
Mae’n cynnwys canolfan asesu arbenigol ar gyfer 
disgyblion y Blynyddoedd Cynnar o bob rhan o’r 
Fwrdeistref Sirol. Byddai’r ysgol newydd yn cynnwys 
y ddarpariaeth arbenigol hon. Bydd yr ysgol yn 
parhau i wasanaethu ei dalgylch presennol.

3. Safle Cyflogaeth Strategol Glannau’r 
Harbwr
Cyllid a chyflawni
Ariennir gan Grant Cydgyfeiriant Ewropeaidd 
a chyllid ALl.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd y datblygiad yn cynnwys adeiladu rhwydwaith 
trafnidiaeth ffyrdd a safleoedd cyflogaeth newydd i 
weithredu fel catalydd ar gyfer adfywio economaidd 
a ffisegol yn yr hen ardal ddiwydiannol.

4. Adfywio Canol Tref Castell-nedd –  
Cam 2
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALl.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r prosiect hwn yn ail gam yn natblygiad 
Canol Tref Castell-nedd a bydd yn cynnwys gofod 
ar gyfer unedau manwerthu a chanolfan hamdden. 
Gwaith paratoi eisoes wedi dechrau.
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5. Prosiect Llifogydd/Arfordirol Aberafan
Cyllid a chyflawni
Cyllid yr Awdurdod Lleol a Grant Erydu Arfordirol 
Llywodraeth Cymru.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynllun rheoli risg arfordirol i leihau’r risg o erydiad 
arfordirol i eiddo, gan gynnwys cartref gofal. 
Bydd hefyd yn diogelu ac yn gwella’r promenâd 
a mynediad at Draeth Aberafan. Gwaith dylunio 
yn mynd rhagddo.

6. Hen Sinema’r Plaza
Cyllid a chyflawni
Cyllid yr Awdurdod Lleol a Grant Adeiladu ar gyfer 
y Dyfodol (BFF) Llywodraeth Cymru.

Gwybodaeth ychwanegol
Ail-ddatblygu safle segur Sinema’r Plaza a leolir 
yng nghanol tref Port Talbot – i adeiladu cyfleuster 
a fydd yn creu swyddi a thwf a chyfrannu at yr 
agenda trechu tlodi. Bydd yn darparu cyfleusterau 
busnes hyblyg (swyddfeydd/ystafelloedd cyfarfod/
hyfforddi ayb) yn ogystal ag ardal amlbwrpas ar 
gyfer y gymuned, a chaffi/cyfleuster cegin hyfforddi. 
Gwaith dylunio yn mynd rhagddo.

7. Cyn Adeilad Crown, Castell-nedd
Cyllid a chyflawni
Cyllid yr Awdurdod Lleol, Rhaglen Buddsoddi Mewn 
Adfywio wedi’i Dargedu (TRI) Grant Llywodraeth 
Cymru a Benthyciad LlC.

Gwybodaeth ychwanegol
Caffael ac ail-ddatblygu cyn-safle Crown Foods 
yng Nghastell-nedd. Bydd y cynnig hwn yn cyflawni 
buddsoddiad sylweddol ac yn creu swyddi o fewn 
y Fwrdeistref Sirol. Mae’r prosiect hwn yn cael ei 
ddatblygu fel Hwb Strategol ar gyfer y Cymoedd. 
Prynwyd y safle Mawrth 2019, dechreuodd gwaith 
datblygu yn syth ar ôl y pryniant.
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Casnewydd

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band A £11m 2014 2019

2.  Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band B £70m 2018 2025

3. Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg £5.8m 2019 2024

4.  Grantiau Adnewyddu 
(Cyfleusterau i’r Anabl)

£1.3m Ar y gweill

5.  Rhaglen Rheoli Asedau £1.5m Ar y gweill

6. Pont Droed Gorsaf Casnewydd £3m 2018 2022

7. Goleuadau stryd LED £3.2m 2018 2019

1. Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band A
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALl £5.5m, LlC £5.5m – Gwaith ar y gweill. 
Rhai contractwyr wedi’u penodi, cynlluniau eraill 
yn y cam dylunio.

Gwybodaeth ychwanegol
Darpariaeth Feithrin wedi’i chwblhau; darpariaeth 
Gynradd wedi’i chwblhau; darpariaeth Anhwylder y 
Sbectrwm Awtistaidd (ASD) bron yn barod, elfennau 
Symudol ac Ad-drefnu’n mynd rhagddynt. £4m wedi’i 
ddargyfeirio i’r prosiect Ysgol Uwchradd Cyfrwng 
Cymraeg.

Lleoliad: Amrywiol, Casnewydd.

2. Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band B
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALl £24.5m a Grant LlC £45.5m.

Gwybodaeth ychwanegol
Cymeradwywyd yr elfen cyllid grant o’r cyllid 
cyffredinol yn 2018.

3. Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg
Cyllid a chyflawni
Cyllid grant LlC.

Gwybodaeth ychwanegol
I greu rhagor o ddarpariaeth addysg gynradd cyfrwng 
Cymraeg yng Nghasnewydd.

Lleoliad: Casnewydd.

4. Grantiau Adnewyddu 
(Cyfleusterau i’r Anabl)
Cyllid a chyflawni
ALl – Tendrwyd fel contractau unigol, wrth i 
gynlluniau penodol gael eu nodi. Oddeutu £1.3m y 
flwyddyn, yn cael ei addasu ar gyfer llithriadau pan fo 
angen.

Gwybodaeth ychwanegol
Yr awdurdod yn gweithredu opsiwn o gynllun 
asiantaeth ar gyfer deiliaid tai.

Lleoliad: Amrywiol, Casnewydd.
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5. Rhaglen Rheoli Asedau
Cyllid a chyflawni
ALl – Tendrwyd fel contractau unigol, wrth i 
gynlluniau penodol gael eu nodi.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynnal a chadw cyfalaf ar holl adeiladau’r 
Awdurdod Lleol.

Lleoliad: Amrywiol, Casnewydd.

6. Pont Droed Gorsaf Casnewydd
Cyllid a chyflawni
Cyllid grant LlC (dangosol).

Gwybodaeth ychwanegol
Adeiladu Pont Teithio Llesol a rennir dros y brif 
reilffordd.

Lleoliad: Casnewydd – Devon Place i Queensway.

7. Goleuadau stryd LED
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALl.

Gwybodaeth ychwanegol
Adnewyddu holl oleuadau stryd Casnewydd i fod 
yn LED.

Lleoliad: Amrywiol, Casnewydd.
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Sir Benfro

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Ysgolion yr 21ain Ganrif Yn Cynnwys 
Band A 

£121.59m 2012 2021

2.  Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B £106.4m 2018 2025

3. PFI – Prynu Allan Gwirfoddol £6.34m 2019 2021

4.  Gwelliannau i Briffyrdd, Traffig a Meysydd 
Parcio Ceir yn Hwlffordd 

£1.99m 2012 2020

5. Gwella Priffyrdd Abergwaun £3.98m 2016 2020

6.  Grant Cynnal a Chadw Priffyrdd 
a Thrafnidiaeth

£2.12m 2018 2020

7.  Cronfa Trafnidiaeth Leol, Diogelwch 
ar y Ffyrdd, Llwybrau Diogel mewn 
Cymunedau

£2.75m 2019 2020

8.  Parc Bwyd Llwyn Helyg £2.03m 2018 2020

9.  Adolygiad o’r Gwasanaeth Gwastraff – 
Cerbydau

£5.66m 2018 2020

10.  Adolygiad o’r Gwasanaeth Gwastraff – 
Offer 

£3.34m 2018 2020

11. Gweddnewid y Gweithlu £6.4m 2019 2020

12. Datblygu TG £2.6m 2019 2022

13. Adnewyddu Cerbydau a Pheiriannau £5.07m 2019 2022

14. Cyfrif Refeniw Tai £59.26m 2018 2022

1. Ysgolion yr 21ain Ganrif Yn Cynnwys 
Band A 
Cyllid a chyflawni
Band A Llywodraeth Cymru (LlC) 50%. 
Awdurdod Lleol (ALl) 50% Cyfuniad o wasanaethau 
proffesiynol mewnol ac allanol. Cyfuniad o gaffael 
traddodiadol a dylunio ac adeiladu. 

Gwaith ar y gweill. 

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

2. Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B
Cyllid a chyflawni
Band B 65%/75% (LlC, ALl) 35%/25%. 
Cyfuniad o wasanaethau proffesiynol mewnol 
ac allanol. Cyfuniad o gaffael traddodiadol a dylunio 
ac adeiladu. Disgwyl cymeradwyaeth ar gyfer 
Band B. 

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.
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3. PFI – Prynu Allan Gwirfoddol
Cyllid a chyflawni
ALl £6.34m.

Gwybodaeth ychwanegol
Terfynu gwirfoddol er mwyn creu arbedion. 

Lleoliad: Doc Penfro.

4. Gwelliannau i Briffyrdd, Traffig a 
Meysydd Parcio Ceir yn Hwlffordd 
Cyllid a chyflawni
Adran 106 £0.03m, ALl £1.7m. Dylunio allanol. 
Caffael traddodiadol. Cam 1 wedi’i gyflawni. 
Cam 2 yn mynd rhagddo.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynllun ffyrdd, gwelliannau i feysydd parcio. 

Lleoliad: Hwlffordd.

5. Gwella Priffyrdd Abergwaun
Cyllid a chyflawni
LlC £2.53m, ALl £1.45m.

Gwybodaeth ychwanegol
Darparu ffordd gyswllt newydd yng nghanol y dref 
a fydd yn galluogi ailddatblygu tir.  

Lleoliad: Abergwaun.

6. Grant Cynnal a Chadw Priffyrdd 
a Thrafnidiaeth
Cyllid a chyflawni
Cyllid gan Llywodraeth Cymru.

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaglen o waith wedi’i nodi o ôl-groniad SLA 
i’w gwblhau’n fewnol yn 2019-20.

7. Cronfa Trafnidiaeth Leol, Diogelwch ar y 
Ffyrdd, Llwybrau Diogel mewn Cymunedau
Cyllid a chyflawni
LlC £2.52m, Cyngor Sir Penfro £0.23m.

Gwybodaeth ychwanegol
Prosiectau amrywiol i greu ardaloedd/llwybrau 
penodol a ystyrir yn risg uchel ar hyn o bryd. 

8. Parc Bwyd Llwyn Helyg
Cyllid a chyflawni
ERDF £1m. ALl £1.03m. Contractwr dylunio 
ac adeiladu.

Gwybodaeth ychwanegol
Creu unedau busnesau bwyd ar raddfa fechan ac 
unedau deor ar gyfer microfusnesau yn y sector 
bwyd.

Lleoliad: Hwlffordd.

9. Adolygiad o’r Gwasanaeth Gwastraff – 
Cerbydau
Cyllid a chyflawni
LlC/Rhaglen Weithredu Gwastraff ac Adnoddau 
WRAP £2.63m, ALl £3.03m.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynllun ar gyfer darparu gwasanaethau gwastraff ac 
ailgylchu i drigolion a busnesau yn ardal yr awdurdod. 

Lleoliad: Ledled y sir.

10. Adolygiad o’r Gwasanaeth Gwastraff – 
Offer  
Cyllid a chyflawni
WRAP £0.01m, ALl £3.24m.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynllun ar gyfer darparu gwasanaethau gwastraff ac 
ailgylchu i drigolion a busnesau yn ardal yr awdurdod.  

Lleoliad: Ledled y sir.

11. Gweddnewid y Gweithlu  
Cyllid a chyflawni
ALl £2.5m.

Gwybodaeth ychwanegol
Ailstrwythuro i weddnewid strwythur staffio’r 
Awdurdod sydd wedi golygu costau diswyddo a fydd 
yn cael eu hariannu o Dderbyniadau Cyfalaf.
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12. Datblygu TG
Cyllid a chyflawni
ALl £2.6m.

Gwybodaeth ychwanegol
Gwella a chynnal darpariaeth TG o fewn y strategaeth 
TG gorfforaethol. 

Lleoliad: Ledled y sir.

13. Adnewyddu Cerbydau a Pheiriannau
Cyllid a chyflawni
ALl £5.07m.

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaglen dreigl o adnewyddu cerbydau. 
Caffael traddodiadol.

Lleoliad: Ledled y sir.

14. Cyfrif Refeniw Tai
Cyllid a chyflawni
LlC Lwfans Atgyweiriadau Mawr £12m, ALl £47.26m.

Gwybodaeth ychwanegol
Gwelliannau i stoc tai’r Cyngor. 5 datblygiad adeiladu 
newydd.

Lleoliad: Ledled y sir.
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Powys

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band A £67.57m 2013 2019

2.  Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band B £113m 2019 2025

3. Gwelliannau Mawr i Ysgolion £7.54m 2013 Ar y gweill

4. Gwella Priffyrdd £15.8m 2017 2020

5. Cynnal a Chadw Strwythurol (Ffyrdd) £7.3m 2014 2019

6. Mesurau Effeithlonrwydd Ynni Tai £2.63m 2017 2020

7. Canolfan Ailgylchu £4.05m 2017 2019

8. Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl £7.4m Ar y gweill Ar y gweill

9. Adnewyddu Cerbydau a Pheiriannau £16.79m 2013 Ar y gweill

10. Safon Ansawdd Tai Cymru £42.92m 2013 2021

11. Gwelliannau Tai £3.5m 2015 2020

12. Ail-brynu Tai ac Adeiladau o’r Newydd £12.13m 2015 2025

13. Gwaith Cymunedol Tai £3.16m 2018 2020

14. Depo Fflyd £3.94m 2016 2020

15. Strategaeth TGCh £4.05m Ar y gweill Ar y gweill

16. Canolfannau Hamdden £2m 2019 2023

17. Cronfa Adfywio £2.07m 2016 Ar y gweill
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1. Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band A 
Cyllid a chyflawni
Cyllid Awdurdodau Lleol (ALl) a Llywodraeth Cymru 
(LlC). Contractwr wedi’i benodi ar gyfer Ysgol Newydd 
Cyfrwng Cymraeg. Prosiectau eraill yn y cam Achos 
Busnes Amlinellol.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynllun – Ysgol Cyfrwng Cymraeg Newydd. 
Lleoliad: Y Drenewydd.

Cynllun – Ysgolion Cynradd Gwernyfed.  
Lleoliad: Y Gelli Gandryll, Cleirwy (Clyro), a Thalgarth, 
Llyswen a Llangors.

Cynllun – Ysgol Uwchradd Aberhonddu. 
Lleoliad: Aberhonddu. 

Cynllun – Adnewyddu Glantwymyn. 
Lleoliad: Glantwymyn. 

Cynllun – Adolygiad y Trallwng. 
Lleoliad: Y Trallwng Cynllun Ysgol Machynlleth.

2. Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band B
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALl a LlC i’w gadarnhau.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliadau i’w cadarnhau.

3. Gwelliannau Mawr i Ysgolion  
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALl.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

4. Gwella Priffyrdd
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALl.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

5. Cynnal a Chadw Strwythurol (Ffyrdd)
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALl.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynllun i sicrhau y caiff y ffyrdd eu cynnal i safon 
cytunedig.

Lleoliad: Ledled y sir.

6. Mesurau Effeithlonrwydd Ynni Tai 
Cyllid a chyflawni
Cyllid y Cyfrif Refeniw Tai.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

7. Canolfan Ailgylchu
Cyllid a chyflawni
ALl £0.28m Benthyca â Chymorth, 
£2.99m Benthyca Darbodus 
a £0.05m Derbyniadau Cyfalaf, Grant LlC £0.74m.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Abermiwl. 

8. Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl
Cyllid a chyflawni
ALl Benthyca â Chymorth. Tendr Ymgeisydd 
am Grantiau Darparu.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

9. Adnewyddu Cerbydau a Pheiriannau
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALl.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.



Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru – Diweddariad ar y Llif Prosiectau |  79

10. Safon Ansawdd Tai Cymru
Cyllid a chyflawni
LA £20.42m Benthyca Darbodus, Cronfeydd Wrth 
Gefn £11.4m LIC £11.1m. Cyflawni: Fframweithiau 
Presennol.

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaglen Cynllun i uwchraddio tai Cyngor dan 
gontractau fframwaith presennol.

Lleoliad: Ledled y sir.

11. Gwelliannau Tai
Cyllid a chyflawni
Cyllid y Cyfrif Refeniw Tai.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynllun i wella tai Cyngor Pobl Hŷn. 

Lleoliad: Ledled y sir.

12. Ail-brynu Tai ac Adeiladu o’r Newydd
Cyllid a chyflawni
Cyllid y Cyfrif Refeniw Tai.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynllun i greu 250 yn fwy o dai cyngor.

Lleoliad: Ledled y sir.

13. Gwaith Cymunedol Tai
Cyllid a chyflawni
Cyllid y Cyfrif Refeniw Tai.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

14. Depo Fflyd
Cyllid a chyflawni
ALI Benthyca Darbodus.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Llandrindod.

15. Strategaeth TGCh
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALI.

Gwybodaeth ychwanegol
Amrywiol brosiectau cysylltiedig â’r Awdurdod Lleol 
megis y system gyllid newydd yn neuadd y sir yn 
Llandrindod a’r system seilwaith TG sydd yn holl 
Swyddfeydd y Sir. 

Lleoliad: Ledled y sir.

16. Canolfannau Hamdden
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALI.

Gwybodaeth ychwanegol
Adnewyddu Canolfannau Hamdden.

17. Cronfa Adfywio
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALI.

Gwybodaeth ychwanegol
Amrywiol brosiectau ledled yr Awdurdod Lleol.

Lleoliad: Ledled y sir.
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Rhondda Cynon Taf

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif £173m 2013 2020

2. Adnewyddu Toeau £2.1m 2019 2022

3. Gwella Priffyrdd £19.57m 2019 2022

4. Seilwaith Trafnidiaeth £11.91m 2019 2022

5. Strwythurau £6.49m 2019 2022

6. Datblygiad Cwm Taf £50.87m 2017 2021

7.  Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl/
Addasiadau

£12m 2019 2022

8. Cynllun Grant Eiddo Gwag £2.2m 2019 2022

9. Rhaglen Foderneiddio (Oedolion) £6.59m 2019 2022

10. Cerbydau £9.14m 2019 2022

11. Strategaeth Wastraff £5.87m 2019 2021

12. Grant Cyfalaf Cyfrwng Cymraeg £3.57m 2019 2020

13. Datblygiad Tresalem £4.96m 2019 2020

14. Datblygiad Coed Elái £3.53m 2019 2020

1. Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif
Cyllid a chyflawni
Ffynonellau Cyllid: Cod Darbodus £86.5m, 
Grant Llywodraeth Cymru (LlC) £86.5m.

Statws Cyflawni: Gwaith ar y gweill.

Gwybodaeth ychwanegol
11 cynllun: Ysgol a Chanolfan Hamdden Aberdâr, 
Ysgol Gyfun Y Pant, Ysgol Gynradd Treorci, Adolygiad 
Cwmaman a’r Rhondda sy’n cynnwys Tonyrefail, 
Tonypandy, Ysgol Uwchradd Treorci, Ysgol Sir Porth, 
Ysgol Gynradd Cymer, Llwyncelyn ac YGG Tonyrefail.

Lleoliad: Aberdâr, Pontyclun, Treorci, Porth, Tonyrefail 
a Thonypandy.

2. Adnewyddu Toeau
Cyllid a chyflawni
Ffynhonnell Ariannu: Awdurdod Lleol (ALl) £2.1m. 

Statws Cyflawni: Gwaith ar y gweill drwy gontractwyr 
ar dendr.

Gwybodaeth ychwanegol
Dyraniad ar gyfer 8 cynllun toeau mewn ysgolion 
yn 2019-20. Ysgol Gynradd Cwmclydach, 
Ysgol Arbennig Park Lane, Ysgol Gynradd Caegarw, 
Ysgol Gynradd Darren-las, Ysgol Gyfun Bryncelynnog, 
Ysgol Gynradd Penywaun, Ysgol Gynradd Parc 
Aberdâr, Ysgol Gynradd Cwmdâr. 

Lleoliad: Ledled y sir.
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3. Gwella Priffyrdd
Cyllid a chyflawni
Ffynonellau Cyllid: ALI £17.07m, Grant LlC £2.5m.

Statws Cyflawni: Cyfuniad o ddarpariaeth fewnol 
a chontractwyr fframwaith yr Awdurdod Lleol.

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaglen o waith gwella priffyrdd wedi’i chynllunio. 

Lleoliad: Ledled y sir.

4. Seilwaith Trafnidiaeth
Cyllid a chyflawni
Ffynhonnell Ariannu: ALI £11.91m.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynlluniau mawr yn cynnwys: Parcio a theithio Porth, 
A4119 Creu ffordd ddeuol – Coed Elái, Ffordd Gyswllt 
ar Draws Cwm Aberpennar, Ffordd Osgoi Llanharan a 
gwaith Gwneud Gwell Defnydd.  

Lleoliad: Ledled y sir.

5. Strwythurau
Cyllid a chyflawni
Ffynonellau Cyllid: ALI £6.49m.

Statws Cyflawni: Cynlluniau ar wahanol gamau 
dylunio, tendro, darparu.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynlluniau: Aberaman, pont droed Tyntyla, 
Pont Brook St., Pont Sant Alban a gwaith paratoi 
ymlaen llaw dros wahanol ardaloedd yn y sir. 

Lleoliad: Ledled y sir.

6. Datblygiad Cwm Taf
Cyllid a chyflawni
Ffynonellau Cyllid: Grant LlC/Swyddfa Cronfeydd 
Ewropeaidd Cymru (WEFO) £12.27m, ALI £38.60m.

Statws Cyflawni: Gwaith ar y gweill gan gontractwr.

Gwybodaeth ychwanegol
Ailddatblygu safle Cwm Taf.

Lleoliad: Pontypridd.

7. Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl/
Addasiadau
Cyllid a chyflawni
Ffynhonnell Ariannu: ALI £12m. 

Statws Cyflawni: Gwaith ar y gweill drwy gontractwyr 
fframwaith yr Awdurdod Lleol.

Gwybodaeth ychwanegol
Gwaith addasu ar gyfer trigolion anabl sy’n byw yn eu 
cartrefi eu hunain.

Lleoliad: Ledled y sir.

8. Cynllun Grant Eiddo Gwag
Cyllid a chyflawni
Ffynhonnell Ariannu: ALI £2.2m.

Statws Cyflawni: Gwaith ar y gweill drwy gontractwyr 
fframwaith yr Awdurdod Lleol.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae ailddefnyddio eiddo gwag yn cael effaith 
gadarnhaol sylweddol ar y gymuned drwy ddarparu 
llety gwerthfawr ond mae hefyd yn golwg y stryd ac 
yn gwella amodau amgylcheddol a chymdeithasol y 
gymdogaeth.

9. Rhaglen Foderneiddio (Oedolion)
Cyllid a chyflawni
Ffynhonnell Ariannu: ALI £6.59m. 

Statws Cyflawni: Gwaith ar y gweill drwy gontractwyr 
fframwaith yr Awdurdod Lleol.

Gwybodaeth ychwanegol
Buddsoddi yn y Rhaglen Gofal Oedolion yn cynnwys 
Cyfleuster Gofal Ychwanegol a Byw â Chymorth.

10. Cerbydau
Cyllid a chyflawni
Ffynhonnell Ariannu: ALI £9.14m.

Statws Cyflawni: Parhaus.

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaglen adnewyddu barhaus ar gerbydau fflyd drwy 
fframwaith cyflenwyr yr Awdurdod Lleol.

Lleoliad: Ledled y sir.
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11. Strategaeth Wastraff
Cyllid a chyflawni
Ffynhonnell Ariannu: ALI £3.65m, 
Cyfraniad arall £2.22m. 

Statws Cyflawni: Ar y gweill. 

Gwybodaeth ychwanegol
Buddsoddi mewn Cyfleuster Adennill Deunyddiau.

12. Grant Cyfalaf Cyfrwng Cymraeg
Cyllid a chyflawni
Ffynhonnell Ariannu: LlC £3.57m.

Statws Cyflawni: Ar y gweill.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynyddu Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg – 11 cynllun: 
YGG Aberdâr, Ysgol Llanhari, YGG Evan James, 
YGG Abercynon, YGGG Llantrisant, YGG Ynyswen. 

Lleoliad: Aberdâr, Pontyclun, Pontypridd, Aberpennar 
a Threorci.

13. Datblygiad Tresalem
Cyllid a chyflawni
Ffynhonnell Ariannu: ALI £2.69m, WEFO/LlC £2.27m.

Gwybodaeth ychwanegol
Datblygu gofod busnes modern yn Nhresalem 
(Robertstown), Aberdâr.

14. Datblygiad Coed Elái 
Cyllid a chyflawni
Ffynhonnell Ariannu: ALI £1.21m, WEFO/LlC £2.32m.

Gwybodaeth ychwanegol
Datblygu gofod busnes modern yng Nghoed Elái, 
Tonyrefail.
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Abertawe

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band A) £51.46m 2014 2020

2.  Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) £149.95m 2018 2025

3. Priffyrdd – Cynnal a Chadw Cyfalaf £17.7m 2019 2023

4. Adnewyddu depo Glanfa Pipehouse £2.43m 2016 I’w gadarnhau

5.  Tomen wastraff Tir John – 
cau a gwaith adfer

£7.25m 2014 2027

6. Cynnal a Chadw Cyfalaf – Adeiladau £19m 2019 2023

7.  Ailddatblygu Canol Dinas Abertawe 
(cynlluniau’r Fargen Ddinesig – Cam 1)

£24.2m 2016 2021

8.  Ailddatblygu Canol Dinas Abertawe 
(cynlluniau’r Fargen Ddinesig – Cam 2)

£3.2m 2018 I’w gadarnhau

9.  Datblygiad Seilwaith Ffordd y Brenin £12.2m 2017 2021

10. Pwerdy Gwaith Copr Hafod-Morfa £5m 2018 2023

11.  Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl a 
Grantiau/Benthyciadau Gwella Eraill

£20.8m 2019 2023

12.  Rhaglen drawsnewid ddigidol 
‘Agile and Mobile’

£10m 2017 2022

13.  Gwelliannau i Ganolfannau Hamdden 
(contract Freedom Leisure)

£4m 2018 2020

14. Cynlluniau’r Cyfrif Refeniw Tai (HRA) £225.75m 2019 2023
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1. Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band A)
Cyllid a chyflawni
Cyllid Awdurdod Lleol (ALl) a Llywodraeth Cymru (LlC) 
– Cynllun terfynol wedi cychwyn cyflawni, yn dilyn 
problemau gyda chontractwyr. Contractwyr allanol yn 
bennaf gyda rhai prosiectau mewnol.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

2. Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B)
Cyllid a chyflawni
Cynlluniau band B cychwynnol yn cael eu datblygu, 
gyda rhai cynlluniau’n dechrau yn 2019-20.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

3. Priffyrdd – Cynnal a Chadw Cyfalaf 
Cyllid a chyflawni
Cyllid yr Awdurdod Lleol gan ddefnyddio contractwyr 
allanol a mewnol.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

4. Adnewyddu depo Glanfa Pipehouse
Cyllid a chyflawni
Cyllid LA £2.43m.

Gwybodaeth ychwanegol
Symud ymlaen gydag opsiynau safle.

5. Tomen wastraff Tir John – cau a gwaith 
adfer
Cyllid a chyflawni
LA £7.25m – elfennau capio’n mynd rhagddynt.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: St Thomas, Abertawe, SA1 8NS.

6. Cynnal a Chadw Cyfalaf – Adeiladau
Cyllid a chyflawni
Cyllid yr Awdurdod Lleol gan ddefnyddio contractwyr 
mewnol ac allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

7. Ailddatblygu Canol Dinas Abertawe 
(cynlluniau’r Fargen Ddinesig – Cam 1)
Cyllid a chyflawni
Gwaith cychwynnol ar y safle wedi dechrau gyda’r 
contractwr, ac yn aros am sicrwydd cost. Ariennir gan 
Ddinas a Sir Abertawe (DSA) a’r Fargen Ddinesig.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Abertawe SA1.

8. Ailddatblygu Canol Dinas Abertawe 
(cynlluniau’r Fargen Ddinesig – Cam 2)
Cyllid a chyflawni
Cam datblygu a ariennir gan DSA.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

9. Datblygiad Seilwaith Ffordd y Brenin
Cyllid a chyflawni
Y cynllun yn cael ei gyflawni. Ariennir gan DSA 
a Swyddfa Gyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Abertawe.

10. Pwerdy Gwaith Copr Hafod-Morfa
Cyllid a chyflawni
Cyllid cyfatebol yr Awdurdod Lleol a chyllid 
gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 
wedi’i sicrhau.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Safle Gwaith Copr Hafod-Morfa, Abertawe.
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11. Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl a 
Grantiau/Benthyciadau Gwella Eraill
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALI– contractwyr amrywiol.

Gwybodaeth ychwanegol
Mân waith i eiddo trydydd parti a chynlluniau 
benthyciadau eiddo. 

Lleoliad: Ledled y sir.

12. Rhaglen drawsnewid ddigidol  
‘Agile and Mobile’
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALI.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Abertawe.

13. Gwelliannau i Ganolfannau Hamdden 
(contract Freedom Leisure)
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALI.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

14. Cynlluniau’r Cyfrif Refeniw Tai (HRA)
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALI a LlC – amrywiol gontractwyr mewnol 
ac allanol.

Gwybodaeth ychwanegol
Gwelliannau i dai cyngor a chyfleusterau allanol 
i gyflawni WHQS a’r rhaglen Mwy o Dai.

Lleoliad: Ledled y sir.
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Torfaen

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Ysgolion yr 21ain Ganrif £86.08m 2013 2020

2. Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg £6m 2019 2021

3. Cynllun Triongl Antur £2.5m 2019 2021

4. Seilwaith Priffyrdd £3m 2019 2019

5. Ailddatblygu’r British £3.7m 2017 2021

1. Ysgolion yr 21ain Ganrif
Cyllid a chyflawni
Cyllid Awdurdod Lleol (ALl) a Llywodraeth Cymru 
(LlC) – Gwaith ar y gweill. Contractwr wedi’i benodi 
ar gyfer cam 1b – adeiladu 3 ysgol gynradd newydd 
wedi’i gwblhau, ail-ddatblygu 2 ysgol gynradd 
wedi’i gwblhau. Adeiladu ysgol uwchradd newydd a 
chanolfan ôl-16 yn mynd rhagddynt.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

2. Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg
Cyllid a chyflawni
Adeiladu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd 
a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

3. Cynllun Triongl Antur
Cyllid a chyflawni
Ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 
(ERDF) a TMF.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynllun cydweithredol gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol 
Caerffili i adfywio Camlas Mynwy ac Aberhonddu.

4. Seilwaith Priffyrdd  
Cyllid a chyflawni
Cymysgedd o gyllid craidd, grant priffyrdd 
ychwanegol gan LICa chynlluniau grant trafnidiaeth 
penodol.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynnal a chadw priffyrdd ar draws y fwrdeistref 
a chynlluniau penodol fel Cynllun Llwybrau Diogel 
mewn Cymunedau (SRIC).

5. Ailddatblygu’r British   
Cyllid a chyflawni
Cyllid LIC Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid  
a chyllid craidd Torfaen.

Gwybodaeth ychwanegol
Ailddatblygu safle hen faes glo.
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Bro Morgannwg 

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Ysgolion Fictoriaidd £2.17m 2014 2019

2.  Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B £134.94m 2018 2024

3.  Adnewyddu asedau ysgolion £5.24m 2019 2024

4. Lôn Pum Milltir £25.8m Ar y gweill Ar y gweill

5.  Adnewyddu Asedau Gwasanaethau 
Gweladwy

£6.24m 2019 2024

6. Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl £5.95m 2019 2024

1. Ysgolion Fictoriaidd 
Cyllid a chyflawni
Cyllid Awdurdod Lleol (ALl) £2.17m – 
Gwaith ar y gweill.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ysgolion Fictoraidd ledled Bro Morgannwg.

2. Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALI, Llywodraeth Cymru (LlC) a Adran 106 – 
Contractwr i’w gytuno.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Gwahanol leoliadau ledled Bro Morgannwg.

3. Adnewyddu asedau ysgolion
Cyllid a chyflawni
Cyllid ALI ac Adran 106.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Gwahanol leoliadau ledled Bro Morgannwg.

4. Lôn Pum Milltir
Cyllid a chyflawni
Cynllun a ariennir gan LIC ac ALI.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Lôn Pum Milltir.

5. Adnewyddu Asedau Gwasanaethau 
Gweladwy
Cyllid a chyflawni
LA £5.79m – Contractwr i’w gytuno. Yn cynnwys 
Grant Adnewyddu Priffyrdd Ychwanegol ALI £758k 
a £749k.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Gwahanol leoliadau ledled Bro Morgannwg 
Yn cynnwys Gwella Priffyrdd ac Amddiffynfeydd 
Arfordirol a rhag Llifogydd.

6. Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl
Cyllid a chyflawni
ALI £5.95m – Contractwyr Niferus.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Gwahanol leoliadau ledled Bro Morgannwg.
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Wrecsam 

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – 
Ysgol Gynradd Gwersyllt 

£3.2m 2018 2020

2.  Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band B £36.66m 2019 2026

3. Cyfrif Refeniw Tai – Uwchraddio Tai Cyngor £160.7m Ar y gweill 2023

4. Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl £4.7m Ar y gweill 2023

5. Cynnal a Chadw Strwythurol – Priffyrdd £5m Ar y gweill 2023

6. Gwella Asedau Eiddo £3m 2019 2020

7. Cynlluniau’r Cynnig Gofal Plant £4.6m 2019 2021

1. Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – 
Ysgol Gynradd Gwersyllt 
Cyllid a chyflawni
Cyllid Awdurdod Lleol (ALl) £1.6m a Llywodraeth 
Cymru (LlC) £1.6m.

Gwybodaeth ychwanegol
Estyniad i’r ysgol i gyfuno’r adran Babanod ac Iau 
mewn un adeilad. 

Lleoliad: Wrecsam.

2. Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – 
Band B
Cyllid a chyflawni
ALI £10.25m Esgobaeth £2.42m, LIC £23.99m.

Gwybodaeth ychwanegol
Ysgolion Newydd, Estyniadau ac Adnewyddu ar 
draws ysgolion Ffydd, cyfrwng Cymraeg a chyfrwng 
Saesneg mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws 
y Sir. Cymeradwywyd y Rhaglen Amlinellol Strategol 
Gorffennaf 2018. 

3. Cyfrif Refeniw Tai – Uwchraddio Tai 
Cyngor  
Cyllid a chyflawni
LIC £30.3m, £107.3m benthyca darbodus ALI 
£23.1m – Gwaith ar y gweill – contractwyr niferus.

Gwybodaeth ychwanegol
Uwchraddio tai cyngor yn cynnwys gwres canolog, 
ail-doi, gwaith trydanol, ceginau, ystafelloedd ymolchi 
ac atgyweiriadau mawr eraill. 

Lleoliad: Ledled y sir.

4. Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl
Cyllid a chyflawni
LIC benthyca â chymorth – Gwaith ar y gweill – 
contractwyr niferus.

Gwybodaeth ychwanegol
Gofyniad statudol – addasu eiddo i alluogi unigolion 
i aros yn eu cartrefi eu hunain e.e. cawodydd, lifftiau 
grisiau, addasiadau mewnol. 

Lleoliad Ledled y sir. 
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5. Cynnal a Chadw Strwythurol – Priffyrdd 
Cyllid a chyflawni
ALl £4.3m a LlC £0.7m – gwaith ar y gweill – 
contractwyr niferus.

Gwybodaeth ychwanegol
Lleoliad: Ledled y sir.

6. Gwella Asedau Eiddo
Cyllid a chyflawni
ALI benthyca â chymorth – Gwaith ar y gweill – 
contractwyr niferus.

Gwybodaeth ychwanegol
Mynd i’r afael â’r problemau sylweddol y nodwyd 
sydd angen buddsoddiad cyfalaf i gynnal asedau 
eiddo i safon boddhaol.

Lleoliad: Ledled y sir.

7. Cynlluniau’r Cynnig Gofal Plant
Cyllid a chyflawni
Grant LIC £4.6m y Cynnig Gofal Plant – 
darpariaeth barhaus.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynorthwyo’r awdurdod i ddarparu llefydd gofal plant 
digonol i gwrdd â’r galw.   

Lleoliad: Ledled y sir.
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Fel rhan o’n gwaith yn datblygu darlun cyflawn o fuddsoddiadau mewn seilwaith 
strategol ledled Cymru, mae’r adran ganlynol yn cynnwys disgrifiad manwl o 
fuddsoddiadau’r sector preifat gan y sectorau Ynni, Dŵr a Rheilffyrdd. Er mai ein 
prosiectau blaenoriaethol yw’r cynlluniau a gyflwynir, a’i bod yn debygol iawn 
y byddant yn cael eu cyflawni, nid yw hyn yn golygu ymrwymiad ffurfiol gan 
y cwmnïau na’u partneriaid isod.

Dŵr

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

Hafren Dyfrdwy (DDD) ccc (yn eiddo i Severn Trent)

1.  Buddsoddiadau 
rhwydwaith integredig 
er mwyn gwella 
cadernid ac ansawdd 
dŵr ar draws ardal 
gyflenwi DDD

£17m Buddsoddiad gan y 
sector preifat, does 
dim disgwyl cyllid gan 
Lywodraeth Cymru.

Ar y gweill  Ar y gweill  

2.  Cronfeydd dŵr 
gwasanaeth

£9m Buddsoddiad gan y 
sector preifat, does 
dim disgwyl cyllid gan 
Lywodraeth Cymru.

Ar y gweill Ar y gweill 

3.  Gosod pibellau newydd 
yn lle hen rai

£4m Buddsoddiad gan y 
sector preifat, does 
dim disgwyl cyllid gan 
Lywodraeth Cymru.

Ar y gweill Ar y gweill

4.  Ffynnon Oerog – 
gwaith adnewyddu

£1m Buddsoddiad gan y 
sector preifat, does 
dim disgwyl cyllid gan 
Lywodraeth Cymru.

Ar y gweill Ar y gweill 

5.  Uwchraddio gorsaf 
bwmpio Wrecsam

£1m Buddsoddiad gan y 
sector preifat, does 
dim disgwyl cyllid gan 
Lywodraeth Cymru.

Ar y gweill Ar y gweill 

6.  Gwaith parhaus i 
gynnal a chadw asedau 
gweithredol eraill

£1m Buddsoddiad gan y 
sector preifat, does 
dim disgwyl cyllid gan 
Lywodraeth Cymru.

Ar y gweill Ar y gweill 

7.  Uwchraddio gwaith trin £0.5m Buddsoddiad gan y 
sector preifat, does 
dim disgwyl cyllid gan 
Lywodraeth Cymru.

Ar y gweill Ar y gweill 

Atodiad 3 – Llif Prosiectau’r Sector Preifat
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Dŵr
Severn Trent

8.  Cynlluniau Buddsoddi 
Severn Trent (Powys)

£85m Amh. 2015 2020

Dŵr Cymru

9.  Casglu, Storio a 
Throsglwyddo Dŵr Crai

£65.9m Amh. 2017 2020

10.  Trin Dŵr ar gyfer Iechyd 
y Cyhoedd

£85.1m Amh. 2017 2020

11.  Darparu Cyflenwad 
Dibynadwy o Ddŵr 
Yfed Diogel

£239.5m Amh. 2017 2020

12.  Casglu Dŵr Gwastraff 
i Ddiogelu Iechyd

£54.1m Amh. 2017 2020

13.  Trosglwyddo a Thrin 
Dŵr Gwastraff i 
Ddiogelu’r Amgylchedd

£235.4m Amh. 2017 2020

14.  Trin Dŵr a 
Ddefnyddiwyd i 
Ddiogelu’r Amgylchedd

£93m Amh. 2017 2020

15.  Rheoli effeithiau 
amgylcheddol yn ardal 
Porth Tywyn ac Aber 
Afon Llwchwr

£77m Amh. 2017 2020

16.  Mynd ati’n Ddiogel 
i Waredu Slwtsh 
Carthion a Chynhyrchu 
Ynni Adnewyddadwy

£143.2m Amh. 2017 2020

17.  Sicrhau Cadernid £16.6m Amh. 2017 2020

18.  Cynllunio Strategol, 
Ymchwil a 
Gweithgareddau 
ar draws Cwmnïau

£109.6m Amh. 2017 2020

1. Buddsoddiadau rhwydwaith integredig 
er mwyn gwella cadernid ac ansawdd dŵr 
ar draws ardal gyflenwi DDD
Cyllid a chyflawni
Buddsoddiad dan arweiniad y sector preifat.

Gwybodaeth ychwanegol
Datgomisiynu hen weithfeydd trin a gosod 
gorsafoedd pwmpio a phibellau newydd yn eu lle.

2. Cronfeydd dŵr gwasanaeth
Cyllid a chyflawni
Buddsoddiad dan arweiniad y sector preifat.

Gwybodaeth ychwanegol
Amnewid tair cronfa ddŵr gwasanaeth yn 
Wrecsam (1) a Llangollen (2) ac adnewyddu 
cronfeydd dŵr eraill.
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3. Gosod pibellau newydd yn lle hen rai
Cyllid a chyflawni
Buddsoddiad dan arweiniad y sector preifat.

Gwybodaeth ychwanegol
Newid pibellau (7.5 milltir/blwyddyn) er mwyn lleihau 
nifer yr achosion o bibellau’n hollti a dŵr yn gollwng, 
a sicrhau cyflenwad da i gwsmeriaid.

4. Ffynnon Oerog – gwaith adnewyddu
Cyllid a chyflawni
Buddsoddiad dan arweiniad y sector preifat.

Gwybodaeth ychwanegol
Uwchraddio gwaith trin i wella ansawdd y dŵr 
i gwsmeriaid yn ardal Llangollen.

5. Uwchraddio gorsaf bwmpio Wrecsam
Cyllid a chyflawni
Buddsoddiad dan arweiniad y sector preifat.

Gwybodaeth ychwanegol
Adnewyddu gorsaf bwmpio Wrecsam i sicrhau bod 
45,000 o gwsmeriaid yn ardal Wrecsam yn cael 
cyflenwad da o ddŵr.

6. Gwaith parhaus i gynnal a chadw 
asedau gweithredol eraill
Cyllid a chyflawni
Buddsoddiad dan arweiniad y sector preifat.

Gwybodaeth ychwanegol
Gwaith cynnal a chadw cyffredinol i sicrhau bod 
yr asedau’n dal i wneud eu gwaith.

7. Uwchraddio gwaith trin
Cyllid a chyflawni
Buddsoddiad dan arweiniad y sector preifat.

Gwybodaeth ychwanegol
Gwella prosesau trin.

8. Cynlluniau Buddsoddi Severn Trent 
(Powys)
Cyllid a chyflawni
Cynllun Buddsoddi ar y Cyd – Dŵr a Charthffosiaeth.

Gwybodaeth ychwanegol
Rhaglen fuddsoddi ar y cyd ar gyfer ardal Severn 
Trent ym Mhowys. Mae’n cynnwys tri chynllun sy’n 
ymwneud â Thraphont Cwm Elan.

9. Casglu, Storio a Throsglwyddo Dŵr Crai
Cyllid a chyflawni
Wedi’i gyllido drwy Dŵr Cymru gan gwsmeriaid, 
marchnadoedd cyfalaf a chyllid gan y banc. Bydd y 
gwaith yn cael ei wneud drwy ddefnyddio adnoddau 
mewnol y cwmni a’r gadwyn gyflenwi.

Gwybodaeth ychwanegol
Pwrpas y buddsoddiad hwn yw gwella’r dull o 
storio dŵr crai, ansawdd y dŵr, a diogelwch y 
cyflenwad, er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaethau 
deddfwriaethol, gan gynnwys: y Rhaglen 
Amgylcheddol Genedlaethol, y Rheoliadau 
Llyswennod, y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, 
a dyletswyddau sydd wedi’u cynnwys yn Neddf 
y Diwydiant Dŵr 1991.

10. Trin Dŵr ar gyfer Iechyd y Cyhoedd
Cyllid a chyflawni
Wedi’i gyllido drwy Dŵr Cymru gan gwsmeriaid, 
marchnadoedd cyfalaf a chyllid gan y banc. Bydd y 
gwaith yn cael ei wneud drwy ddefnyddio adnoddau 
mewnol y cwmni a’r gadwyn gyflenwi.

Gwybodaeth ychwanegol
Pwrpas y buddsoddiad hwn yw sicrhau y cydymffurfir 
â safonau dŵr yfed, a bod gwaith yn cael ei wneud 
mewn amrywiol weithfeydd trin i wella prosesau er 
mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd hyn yn arwain 
at wella ansawdd dŵr yfed a darparu gwasanaeth 
sefydlog. Bydd y buddsoddiad hefyd yn helpu 
i fodloni rhwymedigaethau statudol y Rheoliadau 
Dŵr Yfed.
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11. Darparu Cyflenwad Dibynadwy o Ddŵr 
Yfed Diogel
Cyllid a chyflawni
Wedi’i gyllido drwy Dŵr Cymru gan gwsmeriaid, 
marchnadoedd cyfalaf a chyllid gan y banc. Bydd y 
gwaith yn cael ei wneud drwy ddefnyddio adnoddau 
mewnol y cwmni a’r gadwyn gyflenwi.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae angen buddsoddi yn seilwaith ardal ddosbarthu 
Dŵr Cymru er mwyn diwallu anghenion poblogaeth 
sy’n tyfu a diogelu lefelau’r gwasanaeth presennol. 
Bydd y gwaith yn cynnwys gwella cyflwr y prif bibellau 
a’r pibellau dosbarthu fel bod llai ohonynt yn hollti 
ac yn gollwng dŵr, ac er mwyn lleihau achosion o liw 
od ar y dŵr. Bydd hyn hefyd yn gwella dibynadwyedd 
a defnyddioldeb y pibellau. Bydd y gwaith hefyd 
yn cynnwys gosod a newid mesuryddion dŵr, 
mesuryddion mawr a theclynnau cofnodi data, 
er mwyn gwella cywirdeb a gwelededd data llif 
y rhwydwaith.

12. Casglu Dŵr Gwastraff i Ddiogelu 
Iechyd
Cyllid a chyflawni
Wedi’i gyllido drwy Dŵr Cymru gan gwsmeriaid, 
marchnadoedd cyfalaf a chyllid gan y banc. Bydd y 
gwaith yn cael ei wneud drwy ddefnyddio adnoddau 
mewnol y cwmni a’r gadwyn gyflenwi.

Gwybodaeth ychwanegol
Bwriad y buddsoddiad yw gwella asedau dŵr 
gwastraff fel bod modd delio â’r capasiti sydd ei 
angen ar gyfer poblogaeth sy’n tyfu. Bydd hefyd 
yn sicrhau bod ceisiadau carthffosiaeth tro cyntaf 
yn cael eu hasesu a’u cyflawni pan fo modd.

13. Trosglwyddo a Thrin Dŵr Gwastraff 
i Ddiogelu’r Amgylchedd
Cyllid a chyflawni
Wedi’i gyllido drwy Dŵr Cymru gan gwsmeriaid, 
marchnadoedd cyfalaf a chyllid gan y banc. Bydd y 
gwaith yn cael ei wneud drwy ddefnyddio adnoddau 
mewnol y cwmni a’r gadwyn gyflenwi.

Gwybodaeth ychwanegol
Bwriad y buddsoddiad hwn yw gwneud gwelliannau 
i asedau er mwyn bodloni’r Gyfarwyddeb Fframwaith 
Dŵr a ffactorau cadwraeth (fel y nodir yn y Rhaglen 
Amgylcheddol Genedlaethol). Bydd y gwaith y 
bwriedir ei wneud mewn gweithfeydd trin dŵr yn 
helpu i leihau effaith ein gweithgareddau ar yr 
amgylchedd. Bydd gwella asedau yn helpu i ateb 
gofynion y gyfarwyddeb ar gyfer Dŵr Ymdrochi 
a Dŵr Pysgod Cregyn drwy leihau’r achosion o 
ollyngiadau a gorlifiant o’r rhwydwaith carthffosiaeth, 
ac yn helpu i wneud yn siŵr bod y cwmni’n parhau i 
gydymffurfio â thrwyddedau rheoliadol. Bydd gosod 
systemau monitro a rhoi rhaglenni ymchwilio i effaith 
ar waith yn sicrhau bod buddsoddiad yn y dyfodol 
yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn a thechnolegau 
cynaliadwy. Drwy gynnal a chadw carthffosydd 
a’u hadfer, bydd llai o adeiladau’n cael problemau 
gorlifo o’r rhwydwaith carthffosydd, a bydd effaith 
amgylcheddol gollyngiadau o’r rhwydwaith yn cael 
ei lleihau.

14. Trin Dŵr a Ddefnyddiwyd i Ddiogelu’r 
Amgylchedd
Cyllid a chyflawni
Wedi’i gyllido drwy Dŵr Cymru gan gwsmeriaid, 
marchnadoedd cyfalaf a chyllid gan y banc. Bydd y 
gwaith yn cael ei wneud drwy ddefnyddio adnoddau 
mewnol y cwmni a’r gadwyn gyflenwi.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae angen buddsoddi mewn gwaith trin dŵr 
gwastraff er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd a 
sicrhau ein bod yn cydymffurfio â thrwyddedau 
rheoliadol, yn rhoi sylw i risgiau o ran gweithredu, 
llygredd a iechyd a diogelwch, ac yn cynyddu’r 
capasiti i ddelio â thwf hefyd, yn ôl awgrymiadau’r 
Awdurdodau Cynllunio Lleol. Bydd buddsoddiadau 
mewn cynlluniau adfer arllwysfeydd yn cyfrannu at 
sicrhau nad yw gollyngiadau’n cael unrhyw effeithiau 
niweidiol ar yr amgylchedd, a bod y cwmni’n 
cydymffurfio â thrwyddedau.
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15. Rheoli effeithiau amgylcheddol yn 
ardal Porth Tywyn ac Aber Afon Llwchwr
Cyllid a chyflawni
Wedi’i gyllido drwy Dŵr Cymru gan gwsmeriaid, 
marchnadoedd cyfalaf a chyllid gan y banc. Bydd y 
gwaith yn cael ei wneud drwy ddefnyddio adnoddau 
mewnol y cwmni a’r gadwyn gyflenwi.

Gwybodaeth ychwanegol
Bwriad y rhaglen hon yw rheoli pa mor aml y ceir 
gollyngiadau o’r rhwydwaith carthffosydd, ac am ba 
mor hir y maent yn para, er mwyn lleihau’r effaith 
amgylcheddol ar ddyfroedd arfordirol yn ardal Porth 
Tywyn ac Aber Afon Llwchwr (gan gynnwys dyfroedd 
Pysgod Cregyn dynodedig ac ardaloedd cadwraeth) 
a chyflawni’r amcanion a nodir yn y Rhaglen 
Amgylcheddol Genedlaethol.

16. Mynd ati’n Ddiogel i Waredu 
Slwtsh Carthion a Chynhyrchu Ynni 
Adnewyddadwy
Cyllid a chyflawni
Wedi’i gyllido drwy Dŵr Cymru gan gwsmeriaid, 
marchnadoedd cyfalaf a chyllid gan y banc. Bydd y 
gwaith yn cael ei wneud drwy ddefnyddio adnoddau 
mewnol y cwmni a’r gadwyn gyflenwi.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae angen buddsoddiad i wneud yn siŵr bod slwtsh 
carthion yn cael eu rheoli mewn ffordd gynaliadwy, 
i leihau costau gweithredol ac i gydymffurfio â 
gofynion rheoliadol. Mae angen buddsoddi mewn 
cynlluniau effeithlonrwydd ynni er mwyn cynhyrchu 
rhagor o ynni adnewyddadwy, gwella effeithlonrwydd 
ynni, lleihau carbon gweithredol a sicrhau arbedion 
o ran costau gweithredol.

17. Sicrhau Cadernid
Cyllid a chyflawni
Wedi’i gyllido drwy Dŵr Cymru gan gwsmeriaid, 
marchnadoedd cyfalaf a chyllid gan y banc. Bydd y 
gwaith yn cael ei wneud drwy ddefnyddio adnoddau 
mewnol y cwmni a’r gadwyn gyflenwi.

Gwybodaeth ychwanegol
Buddsoddi mewn rhaglenni cynllunio ar gyfer 
argyfwng a rheoli risgiau er mwyn cydymffurfio 
â’r Cyfarwyddyd Diogelwch (Mesurau Brys), 
cefnogi cadernid gwasanaethau amgylcheddol 
a dŵr hanfodol, lleihau’r risg o fethu gwasanaethu 
mewn safleoedd sy’n wynebu risg o lifogydd ac 
erydu arfordirol, a sicrhau’r amseroedd ymateb 
gorau posibl mewn digwyddiadau difrifol.

18. Cynllunio Strategol, Ymchwil a 
Gweithgareddau ar draws Cwmnïau
Cyllid a chyflawni
Wedi’i gyllido drwy Dŵr Cymru gan gwsmeriaid, 
marchnadoedd cyfalaf a chyllid gan y banc. Bydd y 
gwaith yn cael ei wneud drwy ddefnyddio adnoddau 
mewnol y cwmni a’r gadwyn gyflenwi.

Gwybodaeth ychwanegol
Buddsoddi mewn seilwaith galluogi fel cludiant, 
systemau TG, labordai a chyfleusterau er mwyn 
cynnal defnyddioldeb asedau, gwerth asedau 
a chydymffurfio â gofynion rheoliadol. Mae hyn 
hefyd yn cynnwys buddsoddiad ychwanegol i 
ddiogelu iechyd a diogelwch ein gweithwyr, i fodloni 
rhwymedigaethau i’r gymuned drwy addysg, 
cadwraeth a mynediad, ac i gyflwyno gwaith ymchwil 
a datblygu a phrosiectau arloesol.
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Ynni

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Adweithyddion Modiwlar 
Bach/Adweithyddion 
Modiwlar Uwch 

£1.5bn Amh. 2013 2033

2. Gwynt ar y Tir £100m Amh. 2019 2025

3. Solar £35m Amh. 2018 Ar y gweill

4.  Ynni o Wastraff – 
Parc Adfer

£180m – 2017 2020

5. Storfeydd Pwmpio Hydro £250m Amh. 2014 2019+

6.  Ynni Morol – 
Ffrwd Llanw a Thonnau

£200m Rhaglenni Cronfeydd 
Strwythurol 
Ewropeaidd 
2014-2020.

2014 2020

7.  Western Power 
Distribution (WPD)

£90m Amh. 2015 2023

8.  Scottish Power Electricity 
Networks

£855.8m Amh. 2015 2023

9.  Bargen Ddinesig 
Bae Abertawe

I’w gadarnhau Disgwylir cyllid gan 
Lywodraeth Cymru/
WEFO

2018 2023

10.  Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd

I’w gadarnhau Disgwylir cyllid gan 
Lywodraeth Cymru/
WEFO

2018 2023

11. Byw yn Glyfar £10m Ychydig o 
ddatblygiadau drwy 
arian sefydlu, a rhai 
prosiectau i roi atebion 
arloesol a chlyfar ar 
waith. Bwrdd Prosiect 
Byw yn Glyfar.

2015 Ar y gweill

12. Ynni Lleol I’w gadarnhau I’w gadarnhau 2010 Ar y gweill

13.  Ynni Lleol – 
Ynni Adnewyddadwy 
ar Raddfa Fach

£25m Hyd at £15 miliwn – 
ERDF.

2018 Ar y gweill

14. Nwy £1.5bn Amh. 2015 Ar y gweill
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1. Adweithyddion Modiwlar Bach/
Adweithyddion Modiwlar Uwch 
Cyllid a chyflawni
Mae’n debygol y bydd angen arian sefydlu gan 
Lywodraeth Cymru, gyda’r sector preifat yn 
ysgwyddo mwy o rôl a pherchnogaeth ar ôl dewis y 
gwerthwr(wyr) technoleg llwyddiannus.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r posibilrwydd ar gyfer darparu cyfleusterau 
niwclear newydd – y rhai cyntaf o’r fath – yn cael 
ei ystyried yn Nhrawsfynydd.

2. Gwynt ar y Tir
Cyllid a chyflawni
Mae ynni o wynt ar y tir yn dal wedi’i eithrio o’r 
system Contractau Gwahaniaeth (CfD). Mae ambell 
brosiect a gafodd ganiatâd wedi cael ei adeiladu 
erbyn hyn, ond mae rhai eraill yn dal heb symud 
ymlaen ar ôl cael eu heithrio o systemau cymorth 
refeniw (CfD/ROC). Mae’n debyg y gallai cynlluniau 
ar y tir gael eu hail-gyflwyno i arwerthiannau yn y 
dyfodol (2019+) ond nid oes sicrwydd ynglŷn â hyn. 
Gallent gael eu strwythuro fel cymhorthdal “heb fod 
yn CfD”, neu lwybr cyllido Pryniant Ynni o ryw fath. 
Mae datblygwyr yn fwyfwy cadarnhaol yn ddiweddar, 
gyda thystiolaeth yn dangos cynnydd mewn 
prosiectau “cyd-berchnogaeth” (Ionawr-Mawrth 18) 
i gynyddu’r budd i Gymru.

Gwybodaeth ychwanegol
Bydd pob prosiect yn dod o dan bwerau cydsynio 
Llywodraeth Cymru (mae cysylltiadau’r grid yn 
dal yn nwylo’r DU ar hyn o bryd). Mae dros 2GW 
prosiectau ynni gwynt ar raddfa fasnachol wedi’u 
hystyried yn bosibl yng Nghymru yn y gorffennol. 
Rhoddodd Regeneris amcangyfrif o tua £1.1 miliwn 
am bob gwariant MW yn y cyfnod datblygu/adeiladu, 
gan ddweud y byddai 35 y cant o’r gwariant hwn 
yn cael ei gadw’n lleol. Mae’r trafodaethau gyda 
datblygwyr a rhanddeiliaid yn parhau.

3. Solar
Cyllid a chyflawni
Dan arweiniad y sector preifat. Prosiect solar 
mawr (70MW) wedi’i gymeradwyo yn Ynys Môn 
(Tachwedd 17). Wedi’i symud ymlaen gan 
Gytundeb Prynu Ynni yn hytrach na chynlluniau 
cymorthdaliadau.

Gwybodaeth ychwanegol
Yn dilyn y symudiad blaenorol at brosiectau bach, 
rydym i bob golwg yn mynd yn ôl at brosiectau solar 
mawr iawn ar y tir erbyn hyn, er mwyn elwa o’r gost 
isaf am bob MW. Mae £4.5 miliwn wedi’i fuddsoddi 
mewn fferm solar yn Sir Fynwy, a £3 miliwn yn 
Flintshire LED.

4. Ynni o Wastraff – Parc Adfer
Cyllid a chyflawni
Mae 10 o brosiectau caffael, a fydd yn cynnwys 
gwastraff gweddilliol a threulio anaerobig ar gyfer 
gwastraff bwyd – gan ddarparu dros 75MW – 
wedi cael eu cynnig, wedi cael caniatâd neu wrthi’n 
cael eu hadeiladu. Buddsoddiad sector preifat gyda 
benthyciad am 23 mlynedd gan y Banc Buddsoddi 
Gwyrdd/Siemens. Cyllid Llywodraeth Cymru – 
£5.56 miliwn o refeniw y flwyddyn (25 mlynedd). 
Mae cyllid Parc Adfer yn gyllid i gefnogi’r pum 
Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru, ar gyfer oes 
y prosiect, sef 25 mlynedd.

Gwybodaeth ychwanegol
Cychwynnodd gwaith adeiladu’r cyfleuster ynni-o-
wastraff newydd ar gyfer Gogledd Cymru (Parc Adfer) 
sy’n werth £180 miliwn, ddechrau 2017. Bydd yn 
cymryd oddeutu tair blynedd i’w gwblhau. Pan fydd 
yn dechrau gweithio yn 2019, bydd gwastraff 
busnesau a gwastraff preswyl sydd wedi cael ei 
ailgylchu – o bum awdurdod sy’n gweithio mewn 
partneriaeth yng Ngogledd Cymru – yn cael ei 
ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi i gynhyrchu ynni 
glân a chynaliadwy ar gyfer cartrefi a busnesau lleol. 
Bydd Parc Adfer hefyd yn gallu darparu gwres a stêm 
i ddiwydiannau lleol a chartrefi cyfagos, sy’n gyfle y 
mae Wheelabrator Technologies yn ei hybu’n frwd 
ymhlith awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru. 
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Nod y cyfleuster yw defnyddio cyflenwyr lleol pryd 
bynnag y bydd modd drwy gydol y broses adeiladu 
a phan fydd y cyfleuster yn weithredol. 

5. Storfeydd Pwmpio Hydro
Cyllid a chyflawni
Dan arweiniad y sector preifat. Mae prosiect 
Glyn Rhonwy wedi cael caniatâd datblygu. Mae cyllid 
yn her erbyn hyn yn sgil newidiadau i iawndaliadau 
cynhyrchu, ac mae’r prosiect ar stop ar hyn o bryd. 
Wrth edrych ar y ffigurau amlinellol, mae disgwyl 
y bydd y prosiect yn costio oddeutu £200 miliwn. 
Mae Dinorwig wedi cyhoeddi y bydd yn uwchraddio 
dau o’r pedwar tyrbin presennol ar gost o £50 miliwn, 
a fydd yn ymestyn oes y safle.

Gwybodaeth ychwanegol
Cais unigol yng Ngogledd Cymru am gynllun pwmpio 
hyd at 100MW. Os bydd hwn yn mynd yn ei flaen yn 
llwyddiannus, mae’n debyg bod safleoedd eraill wedi 
cael eu nodi ar gyfer cynlluniau tebyg. Mae storio 
yn amlwg yn allweddol er mwyn cael cydbwysedd ar 
y grid ar gyfer ynni adnewyddadwy mwy ysbeidiol, 
ond ymddengys fod prosiectau batri’n cael eu ffafrio. 

6. Ynni Morol – Ffrwd Llanw a Thonnau
Cyllid a chyflawni
Prosiectau dan arweiniad y sector preifat sy’n cael eu 
hariannu’n rhannol gan Raglen Cronfeydd Strwythurol 
Ewropeaidd 2014-2020. €100 miliwn i gynyddu nifer 
y dyfeisiau ynni sy’n defnyddio’r llanw a thonnau sy’n 
cael eu profi yn nyfroedd Cymru ac oddi ar arfordir 
Cymru, gan gynnwys gosodiadau aml-ddyfais, 
gan wneud Cymru’n ganolbwynt i gynhyrchu ynni 
morol. O ran Morlais, mae datblygiadau o safbwynt 
caniatâd ynghylch yr ardal. Bydd seilwaith y grid yn 
dilyn yn 2019 ar yr amod bod datblygwyr y ddyfais 
yn cael CfD neu Gytundeb Prynu Ynni Arloesol, 
neu ffordd arall o gael marchnad ar gyfer eu 
prosiectau. Ar hyn o bryd, mae’r Cyngor Ynni Morol 
yn cael trafodaethau gyda’r Adran Busnes, Ynni a 
Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) i ddod o hyd i ffordd 
ymlaen ar gyfer y dechnoleg hon. 

Gwybodaeth ychwanegol
Aeth Tidal Energy Ltd i ddwylo’r gweinyddwyr ar 
17 Hydref 2016. Llwyddodd prosiect datblygu 
technolegau DeltaStream i gyflawni ei brif amcan, 
ac mae wedi darparu llawer iawn o ddysg i’r sector 
ac i’r gadwyn gyflenwi leol. Mae prosiectau ynni 
morol yn cael eu cyflwyno gan Minesto, Marine Power 
Systems a Wave-tricity, gyda chymorth gan gyllid 
yr Undeb Ewropeaidd. Mae ardal arddangos llanw 
Morlais (Gorllewin Ynys Môn) wedi denu 10 o 
ddatblygwyr ffrwd llanw, ynghyd â £4.5 miliwn gan 
yr Undeb Ewropeaidd a £200k gan Lywodraeth 
Cymru. Mae cynllun Morlais Menter Môn wedi 
cael ei sefydlu i helpu i gyflymu’r datblygiad a 
masnacheiddio amryfal dechnolegau ffrwd llanw 
yn Ardal Arddangos Morlais, a ddynodwyd yn ardal 
addas gan Ystâd y Goron. Mae Wave Hub yn cynnal 
astudiaeth ddichonoldeb dechnegol a masnachol 
o ardal arddangos tonnau de Sir Benfro, ac mae 
wedi llwyddo i gael caniatâd ar gyfer ei ardaloedd 
arddangos cam 1, ar gyfer profi offer a dyfeisiau 
bach am 6 mis. Mae’n gweithio ar gam 2 erbyn hyn, 
ar gyfer dyfeisiau mwy. 

7. Western Power Distribution (WPD)
Cyllid a chyflawni
Buddsoddiad dan arweiniad y sector preifat.

Gwybodaeth ychwanegol
Cynllun Busnes RIIO wedi’i gymeradwyo gan OFGEM. 
Mae’n cynnwys ardal De Cymru WPD.

8. Scottish Power Electricity Networks
Cyllid a chyflawni
Buddsoddiad dan arweiniad y sector preifat.

Gwybodaeth ychwanegol
Buddsoddiad ar gyfer ardal SP Manweb.
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9. Bargen Ddinesig Bae Abertawe
Cyllid a chyflawni
Cyfuniad o arian gan y sector preifat a’r sector 
cyhoeddus.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r Fargen Ddinesig yn cynnwys sawl elfen sy’n 
ymwneud ag ynni, gan gynnwys Cartrefi yn Orsafoedd 
Pŵer ac Ardal Forol Doc Penfro.

10. Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Cyllid a chyflawni
Cyfuniad o arian gan y sector preifat a’r sector 
cyhoeddus.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae’r Fargen Ddinesig yn cynnwys sawl elfen 
sy’n ymwneud ag ynni, gan gynnwys themâu 
Tai ac Arloesi.

11. Byw yn Glyfar
Cyllid a chyflawni
Gweithio ar lefel ranbarthol ac ar lefel Awdurdod Lleol 
i ddatblygu cynigion Byw yn Glyfar ar gyfer Cymru 
gyfan, gan ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau 
cyllid. Mae’n creu llwyfan dysgu arloesol i fod 
yn sail ar gyfer polisïau yn y dyfodol ac i ddenu 
atebion arloesol a chlyfar i Gymru. Mae Grŵp 
Technegol Byw yn Glyfar wedi cael ei sefydlu er 
mwyn cynnig arbenigedd ac edrych i’r dyfodol am 
atebion arloesol ar gyfer Cymru. Mae’r Grŵp Cyfeirio 
Hydrogen a Nwyon Gwyrdd Cysylltiedig wedi rhoi 
cymorth. Hyd yn hyn, mae arddangoswyr wedi denu 
£15 miliwn o fuddsoddiad a £30 miliwn o gymorth 
ategol gan y DU a ffynonellau arloesi preifat.

Gwybodaeth ychwanegol
O fewn Fframwaith Byw yn Glyfar cymeradwy, 
mae ton gyntaf o saith prosiect arddangos wedi 
cael eu rhoi ar waith, a’r rheini’n cynnig gwahanol 
gyfleoedd dysgu. 

Mae’r prosiectau arddangos yn cynnwys:
• cynllun peilot Cerrynt Uniongyrchol Foltedd Ganolig 

(Angle DC) yn Ynys Môn, sy’n cael ei ddwyn ymlaen 
gan Scottish Power Energy Networks i wella’r 
ffordd mae capasiti’r rhwydweithiau lleol yn cael 
ei reoli

• mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr yn gweithio gyda’r Energy Technologies 
Institute a nawr yr Energy Systems Catapult i 
dreialu ac arddangos Systemau Clyfar a Gwres, 
gan ddefnyddio technolegau, systemau a 
phrosesau newydd sy’n ymwneud â Gwres.

12. Ynni Lleol
Cyllid a chyflawni
Mae Gwasanaeth Ynni Lleol Llywodraeth Cymru 
yn rhoi cyngor, cymorth a chyllid galluogi i hybu’r 
gwaith o ddatblygu ynni ar raddfa fach a chynhyrchu 
gwasgaredig (trydan a gwres). Mae’n cefnogi’r 
prosiectau sydd wrthi’n cael eu datblygu ar gyfer 
y rhaglen sy’n cael ei chyllido gan ERDF. Mae 16 o 
brosiectau cymunedol wedi cael eu ffurfio a’u rhoi 
ar waith yng Nghymru erbyn hyn, gyda chymorth 
Llywodraeth Cymru. Amcangyfrifir y byddant 
yn darparu £18 miliwn o enillion dros eu hoes. 
Fodd bynnag, mae gostyngiad mewn Tariffau Bwydo 
i Mewn yn golygu ei bod yn llai tebygol o lawer y 
bydd datblygiadau nad ydynt wedi cael eu hachredu 
ymlaen llaw yn mynd yn eu blaen. Mae gwaith yn 
cael ei wneud i ddatblygu modelau busnes sy’n 
gweithio mewn amgylchedd sydd ddim yn cynnwys 
cymorthdaliadau. Mae’n debygol y bydd angen 
cyfalaf tymor estynedig gan y bydd prosiectau’n 
hyfyw dros gyfnod hwy. Mae Cronfa Ynni Lleol 
Llywodraeth Cymru yn rhoi mynediad at oddeutu 
£5 miliwn o gyfalaf ailgylchu. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi cyhoeddi targedau ar gyfer cynhyrchu 
1GW o drydan dan berchnogaeth leol erbyn 2030. 
Ar hyn o bryd, mae 397MW o drydan a 177MW o 
gapasiti gwres dan berchnogaeth leol. Cynhaliwyd 
galwad am dystiolaeth rhwng Ionawr a Mawrth 2018 
a chyhoeddwyd y crynodeb o ymatebion 
fis Rhagfyr 2018.
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13. Ynni Lleol – Ynni Adnewyddadwy 
ar Raddfa Fach
Cyllid a chyflawni
Prosiectau sy’n cael eu harwain gan y sector preifat, 
y trydydd sector a’r sector cyhoeddus.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae un wedi cael ei gymeradwyo, gyda swm o 
£6.5 miliwn gan ERDF. Yn gynharach yn 2017, 
bu ‘Cais’ am gynigion fel rhan o Amcan Penodol 
ERDF ar gyfer Ynni Adnewyddadwy ar Raddfa Fach, 
ac roedd llawer o ddiddordeb. Gwahoddwyd naw i 
‘gynllunio busnes’, ac mae’r rheini’n cael eu datblygu 
ar hyn o bryd. Bydd y cynigion hyn yn ceisio defnyddio 
buddsoddiad o hyd at £9 miliwn gan ERDF, gan 
gyflwyno’r dangosyddion perthnasol a’r manteision 
ehangach i’r gymuned gydag amrywiol dechnolegau, 
gan gynnwys rhai solar, ffotofoltäig, batri, hydro a 
geothermol. 

14. Nwy
Cyllid a chyflawni
Prosiectau dan arweiniad y sector preifat.

Gwybodaeth ychwanegol
Mae nifer o brosiectau seilwaith o arwyddocâd 
cenedlaethol yn cael eu hystyried gan yr Arolygiaeth 
Gynllunio, gyda chyfanswm o tua 1.5GW. Os bydd 
y cynlluniau hyn yn cael caniatâd datblygu, fe allai’r 
buddsoddiad i gyd gyda’i gilydd fod yn £1.5 biliwn.
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Network Rail

Prosiect/Rhaglen
Cyfanswm gwerth 

y cynllun 
(amcangyfrif)

Cymorth gan 
Lywodraeth Cymru 
(amcangyfrif)

Dyddiad 
dechrau

Dyddiad 
gorffen

1.  Trydaneiddio Prif Lein 
y Great Western 
i Dde Cymru

£2.8bn Ar y gweill Ar y gweill

2.  Cynlluniau ar gyfer 
adnewyddu Llwybr 
Cymru – Cyfnod Rheoli 6 
(2019-24)

£1.7bn Ar y gweill Ar y gweill

3.  Cyllid Mynediad i Bawb – 
Cymru

£35m Ar y gweill Ar y gweill

1. Trydaneiddio Prif Lein y Great Western 
i Dde Cymru
Gwybodaeth ychwanegol
Cwblhau’r cynllun trydaneiddio i Gaerdydd. 

2. Cynlluniau ar gyfer adnewyddu Llwybr 
Cymru – Cyfnod Rheoli 6 (2019-24)
Gwybodaeth ychwanegol
Adnewyddu asedau’r rheilffyrdd, gan gynnwys 
signalau, traciau, strwythurau ac asedau eraill, 
ac adnewyddu bron i 250 milltir o draciau a 
thraphont Gradd II restredig yn y Bermo.  

3. Cyllid Mynediad i Bawb – Cymru
Gwybodaeth ychwanegol
Gwella hygyrchedd 11 o orsafoedd ar hyd y llwybr, 
gydag arian cyfatebol gan Lywodraeth Cymru. 
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ALl  Awdurdod Lleol

BEIS  Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

BIP Bwrdd Iechyd Prifysgol

CE  y Comisiwn Ewropeaidd

CfD  Contract Gwahaniaeth

ERDF  Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

GIG  y Gwasanaeth Iechyd Gwladol

HFG  Grant Cyllid Tai

HRA  Cyfrif Refeniw Tai

HLF Cronfa Dreftadaeth y Loteri

LCC  Landlord Cymdeithasol Cofrestredig 

LSVT Trosglwyddiad Gwirfoddol ar Raddfa Fawr

LlC  Llywodraeth Cymru

MIM Model Buddsoddi Cydfuddiannol

OFGEM Swyddfa Marchnadoedd Nwy a Thrydan

OJEU  Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd

PAG Grant Addasiadau Corfforol

RIIO  Refeniw = Cymhelliad + Arloesi + Allbynnau

ROC Tystysgrif Rhwymo i Ynni Adnewyddadwy 

RSL Landlord Cymdeithasol Cofrestredig

SHG Grant Tai Cymdeithasol

TLP Pŵer Ynni Llanw

UE  yr Undeb Ewropeaidd

WEFO  Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

WHQS Grant Ansawdd Tai Cymru 

Geirfa
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I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Is-adran Cyllidebu Strategol 
Llywodraeth Cymru drwy

WIIPMailbox@llyw.cymru
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