
Yr hyn y mae 
Llywodraeth Cymru yn 
ei ddisgwyl gan y rhai 
hynny sy’n derbyn grant

Mae cyllido grantiau yn un o’r ffyrdd pwysicaf o sicrhau bod blaenoriaethau Gweinidogol yn cael eu 
cyflawni, ac o wneud gwahaniaeth i fywydau pobl yng Nghymru. Nod y ddogfen hon yw dangos yr 
hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddisgwyl gan gyrff sy’n derbyn grant, a chan gyrff trydydd parti 
sy’n rheoli rhaglenni neu gynlluniau sy’n derbyn grant ar ran Llywodraeth Cymru.

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddisgwyl gan gyrff sy’n derbyn grant?

Mae Llywodraeth Cymru’n disgwyl i sefydliadau sy’n gwneud cais am nawdd grant neu y 
mae grant wedi’i ddyrannu iddynt er mwyn cyflawni eu hargymhellion, ymddwyn yn unol ag 
Egwyddorion Nolan. Yn benodol, disgwylir i’r sefydliadau hynny a’u staff ddangos y canlynol:

1. Anhunanoldeb

Dylai’r sefydliadau wneud penderfyniadau yn unig er budd y cyhoedd, sy’n cynnwys eu sefydliad, 
eu sector, etc. Ni ddylent wneud hynny er mwyn iddynt hwy, eu teulu neu eu ffrindiau, elwa’n 
ariannol neu elwa mewn ffordd arall.

2. Uniondeb

Ni ddylai’r sefydliadau roi eu hunain mewn sefyllfa o ddyled ariannol neu mewn unrhyw ddyled arall 
i unigolion neu gyrff a allai eu rhwystro rhag cyflawni gweithgareddau’r grant.

3. Gwrthrychedd

Wrth gyflawni gweithgareddau’r grant, gan gynnwys gwneud penodiadau, dyfarnu contractau, 
neu argymell unigolion ar gyfer gwobrwyon neu fuddiannau, dylai’r sefydliadau wneud 
penderfyniadau yn ôl haeddiant yn unig.

4. Atebolrwydd

Mae’r sefydliadau’n atebol i Lywodraeth Cymru ac i’r cyhoedd am eu penderfyniadau a’u 
gweithredoedd, a rhaid iddynt wneud eu hunain yn destun pa bynnag archwiliad sy’n briodol 
i’w swydd.

5. Bod yn Agored

Dylai’r sefydliadau fod mor agored â phosibl ynghylch yr holl benderfyniadau a wnânt a’r camau 
a gymerant. Dylent roi rhesymau am eu penderfyniadau i Lywodraeth Cymru yn ôl yr angen.
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6. Gonestrwydd

Mae’n ddyletswydd ar y sefydliadau i ddatgan unrhyw fuddiannau preifat sy’n berthnasol 
i weithgareddau’r grant, a dylent gymryd unrhyw gamau i ddatrys unrhyw wrthdaro a allai 
godi mewn modd sy’n diogelu buddiannau cyhoeddus.

7. Arweinyddiaeth

Dylai’r sefydliadau hyrwyddo a chefnogi’r egwyddorion hyn drwy roi arweiniad a gosod esiampl. 

Beth y mae Llywodraeth Cymru’n ei ddisgwyl gan gyrff trydydd parti sy’n 
rheoli rhaglenni neu gynlluniau sy’n derbyn grant ar ei rhan?

Disgwylir i sefydliadau sy’n rheoli rhaglenni neu gynlluniau sy’n derbyn grant ar ran Llywodraeth 
Cymru ymddwyn yn unol ag Egwyddorion Nolan fel y nodir uchod. Yn ychwanegol, mae disgwyl 
i’r sefydliadau hynny a’u staff gydymffurfio â’r canlynol:

• Bod yn gyfrifol am reoli’r holl grantiau unigol y maent yn eu dyfarnu i unigolion ac i sefydliadau 
eraill, a sicrhau bod yr holl weithdrefnau a phrosesau’n cael eu rhoi ar waith cyn i unrhyw grant 
gael ei ddyfarnu. 

• Ymgymryd â phroses briodol o ddiwydrwydd dyladwy cyn dyfarnu unrhyw grant i dderbynnydd. 

• Cynnal asesiad cynhwysfawr o raglen neu gynllun y grant, er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio 
â Rheolau Cymorth Gwladwriaethol, gan gynnwys Goblygiadau Cymorth Gwladwriaethol pob 
grant unigol, a derbyn dogfennau a gwybodaeth gan y derbynnydd yn ôl yr hyn sydd angen 
er mwyn cydymffurfio â Rheolau Cymorth Gwladwriaethol.

• Rhoi telerau ac amodau priodol ar waith ar gyfer y grant, gan sicrhau eu bod yn gyson â thelerau 
ac amodau’r llythyr neu’r contract am ddyfarnu’r grant a ddarperir gan Lywodraeth Cymru, ac nad 
ydynt yn mynd yn groes i delerau ac amodau’r llythyr neu gontract hwnnw. 

• Cytuno ar bwrpas clir ar gyfer pob grant, gan gynnwys targedau CAMPUS, a sut i fesur llwyddiant 
y derbynnydd wrth gyflawni’r pwrpas y cytunwyd arno. 

• Cynnig gwybodaeth y gofynnir amdani o bryd i’w gilydd gan Lywodraeth Cymru am raglen neu 
gynllun y grant, a/neu unrhyw nawdd grant sy’n cael ei dalu fel rhan o raglen neu gynllun y grant.  


