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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 15 Mawth 2022 
  
Teitl:  Dyfarniad Grant Cyfalaf Chwaraeon Cymru ar gyfer 

Pwll Nofio Aberaeron a Calon Tysul Cyf 
 
Pwrpas yr Adroddiad: 

 
Cytuno bod Cyngor Sir Ceredigion yn gweithredu 
mewn rôl gyfryngol sy'n ymwneud ag arian cyfalaf 
Chwaraeon Cymru ar gyfer Pwll Nofio Aberaeron a 
Calon Tysul Cyf 

 
Er: 

 
Penderfyniad 

 
Aelod Cabinet a 
Porffolio: 

 
Y Cynghorydd Catherine Hughes, Porth Gofal, Porth 
Cymorth Cynnar, Canolfannau Lles a Diwylliant  

 
1. Cefndir 
 
Ddiwedd mis Tachwedd 2021, lansiodd Chwaraeon Cymru gynllun grant cyllid 
cyfalaf ar gyfer Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, Awdurdodau Lleol ac 
Ymddiriedolaethau Hamdden. Gwahoddwyd Datganiadau o Ddiddordeb (DoDd) i'w 
cyflwyno erbyn y 10fed Rhagfyr 2021. 
 
Cyflwynodd Pwll Nofio Aberaeron a Calon Tysul Ddatganiadau o Ddiddordeb yn 
annibynnol o’r awdurdod lleol i'r cynllun cronfa gyfalaf.  Rhoddodd swyddogion y 
Cyngor adborth i Chwaraeon Cymru ar y DoDd a datganiad ategol yn cydnabod y 
cyfraniad a chwaraeodd y ddau sefydliad wrth ddarparu cyfleoedd i ddinasyddion 
fod yn gorfforol egnïol yn y sir gan gynnwys darparu nofio i’r ysgolion a'r Fenter Nofio 
am Ddim. 
 
Ar y 19eg o Ionawr 2022, cysylltodd Chwaraeon Cymru â swyddogion y cyngor yn 
gofyn a fyddai'r awdurdod lleol yn fodlon gweithredu fel partner dibynadwy a 
chyflwyno cais am gyllid cam 2 ar ran Pwll Nofio Aberaeron a Calon Tysul gan nad 
ystyriwyd eu bod yn "Ymddiriedolaethau Hamdden" gan ddiffiniad Chwaraeon 
Cymru ac felly nid oeddent yn gymwys i gael mynediad uniongyrchol i'r cynllun grant 
cyfalaf. 
 
Cadarnhaodd trafodaethau rhwng swyddogion Porth Cymorth Cynnar a Chyllid a 
Chaffael fod hyn yn briodol a chyflwynwyd cais am gyllid cam 2 i Chwaraeon Cymru 
ar y 3ydd o Chwefror 2022. 
 
2. Crynodeb o'r cais am gyllid Cam 2 
 
a) Pwll Nofio Aberaeron Cais am grant o £200,000 tuat at: 
 

1. Osod system wresogi newydd i gynyddu effeithlonrwydd ynni ledled yr 
adeiladu a gwaith ar beiriannau Ystafell Berianyddol. 
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2. Gwelliannau i fynedfa a derbynfa'r cyfleuster, gan gynnwys gosod drws 
awtomatig, gwella hygyrchedd ac addurno a dodrefn newydd ar gyfer y 
dderbynfa. 
 
3.Uwchraddio mannau cawod, toiledau a chyfleusterau newid babanod 
mewn Ystafelloedd Newid Gwryw a Benyw 
 
4.Gosod goleuadau LED newydd yn Ystafell y Pwll i gynyddu effeithlonrwydd 
ynni 

 
b) Calon Tysul Cais am grant o £80,000 tuat at: 

 
1.Gosod system wresogi Thermodynamig newydd i leihau costau ynni ac 
allyriadau carbon yn y cyfleuster 
 
2.Gosod / atgyweirio drysau tân ardystiedig ledled y ganolfan 
 
3.Gosod goleuadau argyfwng, goleuadau ychwanegol mewn meysydd parcio 
ac ardaloedd allanol 
 

Cyfanswm y ceisiadau am grant: £280,000 
 
Mae Pwll Nofio Aberaeron a Calon Tysul yn ddau gyfleuster a weithredir gan 
ymddiriedolaeth gymunedol sy'n chwarae rhan bwysig wrth ategu darpariaeth 
gweithgarwch corfforol y cyngor yng Ngheredigion. 
 
Mae'r awdurdod lleol yn eu comisiynu i ddarparu gwasanaethau Nofio am Ddim a 
Nofio ar gyfer Ysgolion ar eu rhan mwyn sicrhau bod y gweithgareddau hyn yn cael 
eu darparu ar draws y ris.  Mae'r ddau sefydliad hefyd yn gweithredu eu rhaglenni 
dysgu i nofio eu hunain sy'n bwysig fel sir arfodrirol.  Fe'u defnyddir hefyd i gyflawni 
mentrau fel 60+ a'n Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff 
(CCAC). 
 
Bu diffyg buddsoddiad cyfalaf yn y blynyddoedd diwethaf ym Mhwll Nofio Aberaeron 
a Calon Tysul. Mae’r prosiectau a nodwyd yn blaenoriaethu gwella effeithlonrwydd 
ynni'r adeiladau, a fydd yn lleihau eu costau rhedeg ac yn eu gwneud yn fwy 
cynaliadwy.  Y nod yw sicrhau eu bod yn gallu parhau i ddarparu cyfleoedd i'r 
cyhoedd fod yn gorfforol egnïol am flynyddoedd i ddod.  Mae agweddau hefyd o’r 
prosiectau a fydd yn gwella profiad y cwsmer yn y ddau gyfleuster. 
 
3. Cynnig o Grant 
 
Ar y 1af o Fawrth 2022 hysbyswyd yr awdurdod lleol bod y ddau gais wedi bod yn 
llwyddiannus a derbyniwyd cynnig o grant gyda chyfanswm o £280,000 gan 
Chwaraeon Cymru yn erbyn cyfanswm costau o £390,000; gyda'r elfen arian 
cyfatebol yn dod o'r sefydliadau allanol.   Mae angen derbyn y cynnig grant erbyn 
16 Mawrth 2022, er bod dyddiad cwblhau'r prosiect yn ymestyn tan 01/02/2023. 
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4. Rôl Gyfryngol Cyngor Sir Ceredigion 
 
Rôl yr awdurdod lleol yw gweithredu fel y derbynnydd grant cychwynnol gan 
Chwaraeon Cymru ac yna gwneud cynnig grant cyfochrog gyda Thelerau ac 
Amodau sy'n adlewyrchu rhai Chwaraeon Cymru i Bwll Nofio Aberaeron a Calon 
Tysul.  Mewn gwirionedd, rôl banciwr yw hon, lle bydd y Cyngor wedyn yn ei dro yn 
gwneud 1 neu fwy o daliadau grant cyfalaf i'r endidau hynny ar bwyntiau cerrig milltir 
allweddol. 
 
Pwll Nofio Aberaeron a Calon Tysul sy'n gyfrifol am gaffael y gwaith i gyflawni'r 
prosiectau a nodwyd.   Bydd swyddogion o Wasanaeth Canolfan Lles y Cyngor yn 
sicrhau bod pob agwedd ar y prosiectau wedi'u cyflawni a bydd yn rhoi cyngor a 
chymorth ar gais. 
 
Nid oes unrhyw atebolrwydd ariannol na chyfraniad gan yr awdurdod lleol tuag at y 
prosiectau a chyfrifoldeb Pwll Nofio Aberaeron a Calon Tysul yw cyflawni'r 
prosiectau o fewn y cyllid a ddyfarnwyd.  Byddai'n rhaid i unrhyw gostau ychwanegol 
gael eu talu gan y sefydliadau perthnasol hynny. 
 

 
 
Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol 

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os nad oes, 
esboniwch pam 

 

Crynodeb: 
Hirdymor: Cadarnhaol: Bydd y prosiectau a 

nodwyd yn cynyddu hyd oes y 
cyfleusterau perthnasol 
 

Cydweithio: 
 

Cadarnhaol: Mae'r awdurdod lleol yn 
gweithredu fel ymgeisydd am grant i 
gefnogi 
 cyfleusterau ymddiriedolaethau 
cymunedol yn enghraifft o gydweithio i 
wella cyfleusterau hamdden yn y sir 
 

Cynnwys: 
 

Cadarnhaol: Nodwyd seilwaith 
cyfleusterau fel prif bryder ymatebwyr i 
ymarfer ymgysylltu cyhoeddus 
diweddar y cyngor ar ei Gynllun 
Datblygu Gweithgarwch Corfforol 
newydd. 

 
Atal: 

 
Cadarnhaol: Bydd y prosiectau 
arfaethedig yn gwella effeithlonrwydd 
ynni'r cyfleusterau a bydd hefyd yn 
cefnogi cyfleoedd i ddinasyddion fod 
yn gorfforol egnïol   

 
Integreiddio: 

 
Cadarnhaol: Mae'r ymddiriedolaethau 
awdurdod lleol a chymunedol yn 
cydweithio i wella gwasanaethau i'n 
dinasyddion 
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Argymhelliad: Fod Cabinet yn cytuno: 
 

1. Bod Cynnig Grant Chwaraeon Cymru o £280k 
mewn perthynas â chyllid cyfalaf ar gyfer Pwll 
Nofio Aberaeron a Calon Tysul Ltd yn cael ei 
dderbyn a bod y Cyngor yn gweithredu mewn rôl 
gyfryngol fel banciwr. 
 

2. Bod y cynllun wedi'i gynnwys yn y Rhaglen Gyfalaf 
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Galluogi buddsoddiad Cyfalaf Gwerth £280,000 gan 
Chwaraeon Cymru ym Mhwll Nofio Aberaeron a Calon 
Tysul. 
 

Trosolwg a Chraffu: AMH 
 

Fframwaith Polisi: 
 

Bydd Ceredigion yn darparu gwasanaethau sy'n cyfrannu 
at amgylchedd iach, bywydau iachach ac yn amddiffyn y 
rhai sy'n agored i niwed yn y sir. 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Galluogi cydnerthedd unigolion a theuluoedd 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Cyngor i gyflawni rôl banciwr 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

AMH 
 

Goblygiadau Staffio: 
 

AMH 
 

Goblygiadau Eiddo / 
Asedau  
 

Gwelliannau i gyfleusterau hamdden ar dir sy'n eiddo i'r 
cyngor 

Risg(au):  
 

Fod costau'r prosiect yn seiliedig ar amcangyfrifon, a gall 
fod angen graddio prosiectau lawr yn dilyn proses gaffael. 

 
Pwerau Statudol: 
 

 
AMH 
 

Papurau Cefndir: 
 

Dim 

Atodiadau: 
 

AMH 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Elen James a Stephen Johnson 

Swyddog Adrodd: Carwyn Young a Duncan Hall 
 

Dyddiad: 04/03/2022 
 


