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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 10 Ionawr 2023 
  
Teitl: Dyfarniad Grant Cyfalaf Chwaraeon Cymru i 

Ymddiriedolaeth Pwll Nofio Coffa a Neuadd Aberteifi 
 

Pwrpas yr adroddiad: I gytuno bod Cyngor Sir Ceredigion yn gweithredu 
mewn Rôl Gyswllt parthed Grant Cyfalaf Chwaraeon 
Cymru i Ymddiriedolaeth Pwll Nofio Coffa a Neuadd 
Aberteifi 
 

Er:  Penderfyniad  
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Catrin M.S. Davies, Aelod Cabinet dros 
Ddiwylliant, Hamdden a Gwasanaethau Cwsmeriaid 
 

 
1. Cefndir 
 
Ym mis Awst 2022 lansiodd Chwaraeon Cymru rownd ddiweddaraf ei gynllun grant 
Cyllid Cyfalaf ar gyfer Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, Awdurdodau Lleol ac 
Ymddiriedolaethau Hamdden. Gwahoddwyd datganiadau o ddiddordeb i’w cyflwyno 
erbyn 5 Medi 2022.  
 
Bu i Ymddiriedolaeth Pwll Nofio Coffa a Neuadd Aberteifi (Pwll Nofio Coffa a Neuadd 
Aberteifi) gyflwyno Datganiad o Ddiddordeb yn annibynnol oddi wrth yr awdurdod 
lleol, ond fe wnaeth y swyddogion gynorthwyo i gwblhau’r Datganiad o Ddiddordeb. 
Roedd hyn i gydnabod cyfraniad y sefydliad i roi cyfleoedd i bobl wneud ymarfer corff 
yn y sir gan gynnwys darparu sesiynau nofio i ysgolion a’r Fenter Nofio Am Ddim.  
 
Gwahoddwyd Pwll Nofio Coffa a Neuadd Aberteifi i gyflwyno cais cam 2 am y 
prosiect, ond gofynnodd Chwaraeon Cymru am i’r cais gael ei gyflwyno gan yr 
awdurdod lleol fel un o’i brosiectau cam 2 a’i fod yn gweithredu fel partner y gellir 
ymddiried ynddo. Roedd hyn am nad ystyriwyd Pwll Nofio Coffa a Neuadd Aberteifi 
yn “Ymddiriedolaeth Hamdden” yn ôl diffiniad Chwaraeon Cymru ac felly nad oedd 
yn gymwys i fanteisio yn uniongyrchol ar y cynllun grant cyfalaf.  
 
Mae hyn yn adlewyrchu’r dull a gymerwyd gan Chwaraeon Cymru ar gyfer Pwll Nofio 
Aberaeron a Chalon Tysul Cyf yn y rownd flaenorol o Gyllid Cyfalaf. (Gweler y 
Papurau Cefndirol - adroddiad ar eitem 214 yng nghyfarfod y Cabinet ar 15.03.2022) 
 
Ar 9 Rhagfyr 2022 cafwyd cynnig grant gan Chwaraeon Cymru o £470,261 tuag at y 
cyfanswm costau o £760,291 a amcangyfrifwyd ar gyfer y prosiect.  Mae’r cynnig 
grant ar gyfer y prosiectau canlynol: 
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 Cyllid Chwaraeon 

Cymru 
Arian Cyfatebol Cyfanswm Amcan 

Gostau’r Prosiectau 
1. Cae pob tywydd 

Plascrug 
£200,000 £215,000 £415,000 

2. Uwchraddio 
llifoleuadau ATP 

£45,000 £45,000 £90,000 

3. Cyrtiau Sboncen 
Plascrug 

£17,999 £7,001 £25,000 

Is-gyfanswm £262,999 £267,001 £530,000 
4. Pwll Nofio Coffa a 

Neuadd Aberteifi  
£207,262 £23,029 

(Hunan-ariannu) 
£230,291 

Cyfanswm £470,261 £290,030 £760,291 
 
£207,262 yw’r dyfarniad grant i Bwll Nofio Coffa a Neuadd Aberteifi tuag at amcan 
bris o £230,291 ar gyfer holl gostau’r prosiect. Darperir yr arian cyfatebol gan Bwll 
Nofio Coffa a Neuadd Aberteifi.  
 
Ar gyfer tri phrosiect Cyngor Sir Ceredigion, mae’r dyfarniad grant o £262,999 yn 
golygu bod angen arian cyfatebol o £267,001 ar sail y costau a amcangyfrifir.  Mae 
swyddogion y Cyngor yn ail-edrych ar fanyleb y prosiectau er mwyn lleihau 
cyfanswm y costau a amcangyfrifir.  Felly disgwylir na fydd yr arian cyfatebol terfynol 
a fydd ei angen ar y prosiectau o raglen Gyfalaf y Cyngor yn ddim mwy na 
£220,000.    
 
2. Crynodeb o gais Pwll Nofio Coffa a Neuadd Aberteifi 
 

a) Uned newydd i Drin Aer  
b) To newydd wedi'i inswleiddio uwchben pwll y plant bach/ pwll hydrotherapi  
c) Gosod Boeleri newydd  
d) Gorchudd i’r Pwll a Rholiwr â modur   
e) Gosod Clorinadur awtomatig  
f) Gosod drysau tân newydd  
g) Addurno'r ganolfan (y deunydd yn unig)   
h) Cyfnewidydd Gwres newydd ar gyfer Pwll y Plant Bach  

  
Nod y prosiect yw gwneud Pwll Nofio Coffa a Neuadd Aberteifi yn gynaliadwy at y 
dyfodol.  Mae'r prosiect yn hanfodol oherwydd bod y systemau presennol yn hen ac 
yn aneffeithlon. Bydd y prosiect yn arwain at leihau’r ynni a ddefnyddir a chostau, yn 
defnyddio adnoddau yn well, ac yn lleihau ôl-troed carbon y ganolfan. Bydd hefyd yn 
sicrhau bod y cyfleuster yn gweithredu'n ddiogel ac yn ddarbodus yn unol â'r arferion 
gorau a'r ddeddfwriaeth bresennol. 
 
Fel yn y rhan fwyaf o gyfleusterau hamdden, bu diffyg buddsoddi cyfalaf ym Mhwll 
Nofio Coffa a Neuadd Aberteifi dros y blynyddoedd diwethaf. Mae'r gwaith sydd wedi 
ei nodi yn rhoi blaenoriaeth i wella effeithlonrwydd yr adeilad o ran ynni, a fydd yn 
lleihau’r costau o’i redeg o ddydd i ddydd ac yn ei wneud yn fwy cynaliadwy.  Y nod 
yw sicrhau ei fod yn gallu parhau i ddarparu cyfleoedd i'r cyhoedd fod yn egnïol yn 
gorfforol am flynyddoedd i ddod.     
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3. Rôl Gyswllt Cyngor Sir Ceredigion  
  
Rôl yr awdurdod lleol yw derbyn grant Chwaraeon Cymru i gychwyn ac yna gwneud 
cynnig grant cyfatebol ‒ gyda Thelerau ac Amodau sy’n adlewyrchu rhai Chwaraeon 
Cymru ‒ i Bwll Nofio Coffa a Neuadd Aberteifi.  I bob pwrpas rôl banciwr fydd hon lle 
bydd y Cyngor yn ei dro yn gwneud un neu fwy o daliadau grant cyfalaf i'r endidau 
hyn ar adegau penodol. 
     
Mae'r cyfrifoldeb am gaffael y gwaith i gyflawni'r prosiectau a nodir yn gorwedd gyda 
Phwll Nofio Coffa a Neuadd Aberteifi.  Bydd swyddogion o Wasanaeth Canolfannau 
Lles y Cyngor yn sicrhau bod pob agwedd ar y prosiectau yn cael eu cyflawni a bydd 
yn rhoi cyngor a chymorth ar gais.  
  
Ni fydd yr awdurdod lleol yn atebol am y prosiectau ac ni fydd yn cyfrannu’n ariannol 
tuag atynt, a chyfrifoldeb Pwll Nofio Coffa a Neuadd Aberteifi yw cyflawni’r 
prosiectau o fewn y cyllid a ddyfarnwyd.  Byddai’n rhaid i Bwll Nofio Coffa a Neuadd 
Aberteifi ysgwyddo unrhyw gostau ychwanegol.  
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

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

Nac oes, nid yw’n 
newid polisi neu 
wasanaeth. 

Crynodeb: 
Hirdymor: Cadarnhaol: Bydd y prosiectau a nodir yn 

cynyddu hyd oes y cyfleusterau perthnasol.  
Cydweithio: Cadarnhaol: Mae'r ffaith fod yr awdurdod 

lleol yn gweithredu fel ymgeisydd grant i 
gefnogi cyfleusterau ymddiriedolaeth 
gymunedol yn enghraifft o gydweithio i 
wella cyfleusterau hamdden yn y sir.  

Cynnwys: Cadarnhaol: Nodwyd bod seilwaith 
cyfleusterau yn brif bryder i’r rheiny a 
ymatebodd i ymgysylltiad y cyngor â'r 
cyhoedd ym mis Awst 2022. 

Atal: Cadarnhaol: Bydd y prosiectau arfaethedig 
yn gwella effeithlonrwydd y ganolfan o ran 
ynni a bydd hefyd yn cefnogi’r cyfleoedd i 
bobl fod yn egnïol yn gorfforol.    

Integreiddio: Cadarnhaol: Mae’r awdurdod lleol ac 
ymddiriedolaeth gymunedol yn cydweithio i 
wella gwasanaethau i'n trigolion.  

 
Argymhellion: Bod y Cabinet yn cytuno: 

1. I nodi bod Chwaraeon Cymru yn cymeradwyo 
cyfanswm grant gwerth £470,261 gyda gofyniad ar i’r 
Cyngor gyfrannu arian cyfatebol o £220k. 
 

2. Bod y Cyngor yn gweithredu mewn rôl gyswllt fel 
banciwr ar gyfer Grant Chwaraeon Cymru o £207,262 
parthed Pwll Nofio Coffa a Neuadd Aberteifi. 
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3. Bod y Cynlluniau yn cael eu cynnwys yn y Rhaglen 
Gyfalaf. 

 
Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Galluogi buddsoddiad cyfalaf gwerth £207,262 ym Mhwll 
Nofio Coffa a Neuadd Aberteifi 

 
Trosolwg a Chraffu: Na, yn sgil amseriad derbyn y cynnig grant a’r gofyniad ar 

i’r prosiect ddechrau erbyn 31.03.2022 
 

Fframwaith Polisi: 
 

Strategaeth Gorfforaethol Ceredigion 2022-27 

Amcanion Llesiant 
Corfforaethol: 

Creu cymunedau gofalgar ac iach 
 
Creu cymunedau cynaliadwy a gwyrdd sydd wedi’u 
cysylltu’n dda â’i gilydd 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Bod y Cyngor yn gweithredu fel banciwr 
 

Goblygiadau 
cyfreithiol: 
 

Dim 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Dim 

Risg(iau): 
 

Os na chefnogir yr argymhellion byddai hyn yn gwrthdaro 
â'r penderfyniad a wnaed yng nghyfarfod y Cabinet ar 
15.03.2022, eitem 214. 
 
Mae costau’r prosiect yn seiliedig ar amcangyfrifon. Efallai 
y bydd angen cwtogi ar y prosiectau yn dilyn y broses 
gaffael. 
 

Pwerau Statudol:  
 

Papurau Cefndir: 
 

Adroddiad y Cabinet 15.03.22 – Dyfarniad Grant Cyfalaf 
Chwaraeon Cymru (Ceredigion.gov.uk) 
 

Atodiadau: Dim 
 

Swyddogion Arweiniol 
Corfforaethol: 

Elen James: Porth Cymorth Cynnar 
Duncan Hall: Cyllid a Chaffael 
 

Swyddog Adrodd: Carwyn Young: Rheolwr Corfforaethol Canolfannau Lles 
 

Dyddiad: 19.12.2022 
 

https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s2801/Adroddiad-%20Dyfarniad%20Grant%20Cyfalaf%20Chwaraeon%20Cymru.pdf?LLL=1
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s2801/Adroddiad-%20Dyfarniad%20Grant%20Cyfalaf%20Chwaraeon%20Cymru.pdf?LLL=1

