
Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd 
 

Asesiad Cais am Grant – Meini Prawf a Phwysoliad 

 
 
Y Grant Diogelwch Ffyrdd 
 

Meini Prawf Pwysoliad (P) 

Egwyddor Datblygu Cynaliadwy – a yw'r cynllun wedi'i ddatblygu 
a'i arfarnu gan ddefnyddio egwyddorion y pum ffordd o weithio? 

5 

Achos Strategol – a yw'r cynllun yn ymddangos achos cadarn 
dros newid? A yw'n ffitio gyda'r amcanion llesiant? A yw'n bodloni 
amcanion perthnasol y grant cyfalaf yn y canllawiau? 

 Lleihau nifer y bobl sy'n cael eu lladd a'u hanafu'n 
ddifrifol yng Nghymru 

 Targedu grwpiau mewn perygl uchel ac yn agored i gael 
eu niweidio fel y'u diffinnir yn Fframwaith Diogelwch ar y 
Ffyrdd Cymru 

 Gwella teithio llesol 

10 

Achos Trafnidiaeth – a yw'r cynllun yn cynnig gwerth am arian? 5 

Achos Trafnidiaeth  – a yw’r cynllun yn gwneud y cyfraniad uchaf 

at yr holl nodau llesiant? 
4 

Achos Cyflawni  – a ellir darparu’r cynllun ac a yw unrhyw gerrig 

milltir wedi’u hesbonio? A yw'r risgiau darparu wedi’u nodi a’u 
lliniaru? 

5 

Achos Ariannol – arian cyfatebol  3 
Achos Masnachol  – sut bydd y cynllun yn cael ei gaffael? A yw 

hyd y contract yn unol â thelerau ac amodau'r grant? 
3 

Monitro a Gwerthuso  – a yw’r cynnig yn cynnwys cynllun ar gyfer 

monitro a gwerthuso? 
3 

 
Nodiadau 

a) Sgorio 

5 = Rhagorol 

4 = Da Iawn 

3 = Da 

2 = Boddhaol 

1 = Gwael 

0 = Dim neu Ddim Tystiolaeth 

b) Cyfrifo – Lluosir y pwysoliad â’r sgôr ar gyfer gwerthoedd yr asesiadau, ac maent i 

gyd yn cael eu hadio i roi’r gwerth terfynol. 

c) Arian cyfatebol – argymhellir cyfraniad o 10%. Bydd cynlluniau sy’n cynnwys arian 

cyfatebol yn denu sgoriau ychwanegol. 



Y Grant Refeniw Diogelwch Ffyrdd – Meini Prawf 

Mae awdurdodau lleol wedi cael dyraniad dangosol er mwyn ariannu mentrau 

addysgol. Y dyraniad dangosol yw’r uchafswm a roddir.   

Byddwn yn penderfynu ar gymhwystra fel a ganlyn: 

1. Mae’r cyllid ar gyfer ymyriadau sy’n cael blaenoriaeth (Pass Plus Cymru; 

Megadrive; hyfforddiant ar gyfer gyrwyr beiciau modur; Kerbcraft; Hyfforddiant 

Safonau Beicio Cenedlaethol); 

 

2. Mae cyllid ar gyfer ymyriadau eraill sydd wedi’u profi neu ar gyfer ymyriadau 

newydd sy’n bodloni’r gofynion ar gyfer gwybodaeth ategol, fel a ganlyn: 

 

 

• Data i ddangos pam y mae angen ymyriad ar gyfer grŵp targed penodedig 

yn yr awdurdod;  

• Tystiolaeth a ddefnyddiwyd er mwyn penderfynu pam mai’r ymyriad a 

ddewiswyd yw’r ffordd priodol o weithredu;  

• Disgrifiad o’r dull cyflawni a sut y nodwyd bod y dull gweithredu hwnnw’n 

briodol; 

• Tystiolaeth sydd wedi'i defnyddio i ddangos bod yr ymyriad wedi cael ei 
ddatblygu a'i arfarnu gan ddefnyddio egwyddor datblygiad cynaliadwy 
egwyddorion y pum ffordd o weithio. 

• Costau datblygu a/neu gyflawni’r ymyriad ac asesiad sy’n dangos a yw’r 

rhain yn cynnig gwerth am arian. Dylech egluro pa wahaniaeth y bydd y 

buddsoddiad yn ei wneud gan gyfeirio at eich tystiolaeth werthuso ar 

leihau nifer yr achosion lle mae pobl yn cael eu lladd neu eu hanafu’n 

ddifrifol; 

• Cadarnhad fod yr ymyriad yn mwyafu ei gyfraniad at yr holl nodau llesiant. 
• Tystiolaeth o gydweithio â rhanddeiliaid a phartneriaid wrth gynllunio’r 

gwaith; 

• Ar gyfer ymyriadau sy’n bodoli eisoes, adroddiadau gwerthuso a’r 

cynlluniau ar gyfer monitro ac adolygu’n barhaus;   

• Ar gyfer ymyriadau newydd, disgrifiad o sut y bydd gwaith gwerthuso 

cadarn yn cael ei gynnwys wrth gynllunio’r ymyriad.  


