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Digwyddiadau Cymru: Strategaeth Digwyddiadau  

Mawr ar gyfer Cymru 2010–2020 

Nodyn Cyfarwyddyd i Berchnogion  
a Threfnwyr Digwyddiadau  

 

Cyflwyniad  

Mae'r nodyn cyfarwyddyd hwn yn cynnwys cyngor i berchnogion a threfnwyr digwyddiadau sydd 
am wneud cais am gymorth ariannol gan Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cymru.  

Ym mis Medi 2010, lansiodd Llywodraeth Cymru strategaeth gyntaf Cymru ar gyfer 
Digwyddiadau Mawr sydd a’i nod ar ychwanegu at lwyddiannau ‘Tîm Cymru’ wrth gynnal 
digwyddiadau rhyngwladol mawr fel gêm brawf cyfres y Lludw 2009 a Chwpan Ryder 2010. 
Gellir lawrlwytho copi o'r strategaeth oddi ar ein gwefan – cliciwch ar y ddolen ganlynol:  

http://gov.wales/topics/cultureandsport/major-events/event-wales-a-major-events-strategy-for-
wales-2010-2020/?lang=cy  

Mae Digwyddiadau Cymru yn nodi sut bydd y Llywodraeth yn sicrhau ffordd fwy cydgysylltiedig 
a chydlynol o gefnogi digwyddiadau mawr. Ein nod yw datblygu portffolio cytbwys a 
chynaliadwy o ddigwyddiadau mawr a fydd yn gwella lles pobl a chymunedau Cymru ac enw 
da'r wlad yn rhyngwladol. Mae'r strategaeth yn darparu'r fframwaith a fydd yn ein galluogi i 
weithio'n gallach gyda'n partneriaid i sicrhau ein bod yn buddsoddi yn effeithiol mewn 
digwyddiadau mawr i wella ffyniant a lles hir dymor pobl Cymru a chael y gwerth gorau am y 
bunt Gymreig.  

Sut byddwn yn asesu'ch cais am gyllid  

Cam 1 

Fel cam cyntaf ac yn dilyn trafodaeth gychwynnol gydag un o’n swyddogion arfarnu, gofynnir i 
chi lenwi holiadur byr a fydd yn ein galluogi i weld a fydd eich digwyddiad yn bodloni 
blaenoriaethau strategol Digwyddiadau Cymru. Caiff eich cynigion eu hasesu yn erbyn nifer o 
feini prawf sy'n briodol o ran natur a graddfa eich digwyddiad. Wrth lenwi'r holiadur mae'n 
bwysig eich bod yn cynnwys tystiolaeth gadarn i ddangos sut mae'ch digwyddiad yn bodloni'r 
meini prawf. Ar gyfer digwyddiadau cyfredol dylech ddefnyddio data o ddigwyddiadau blaenorol. 
Ar gyfer digwyddiadau newydd dylech gyfeirio at unrhyw ddigwyddiadau blaenorol tebyg o ran 
natur a graddfa. Yn ogystal bydd yn rhaid i chi gynnwys tystiolaeth bod yr Awdurdod Lleol, neu 
unrhyw bartner cysylltiedig arall, yn cytuno mewn egwyddor â'ch digwyddiad.  

Ar hyn o bryd, rydym yn canolbwyntio ar fuddsoddi mewn digwyddiadau penodol fel: 
Digwyddiadau Mawr, Digwyddiadau Unigryw a Digwyddiadau Twf. Bydd gan bob un o'r 
mathau hyn o ddigwyddiadau wahanol nodweddion a’r potensial i sicrhau llawer o wahanol 
fanteision sy'n gysylltiedig â Digwyddiadau Cymru. Felly, byddwn yn defnyddio meini prawf 
gwahanol ar gyfer y tri math gwahanol o ddigwyddiad. Bydd y tablau yn Atodiad A yn esbonio 
sut byddwn yn gwneud hyn. Mae copïau o'r holiadur asesu ar gael gyda’r nodyn cyfarwyddyd 
hwn.  
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Gellir lawrlwytho rhagor o gopïau o'n gwefan yn: http://gov.wales/topics/cultureandsport/major-
events/?lang=en. 

Dylech ddychwelyd yr holiadur i’r swyddog gwerthuso a gynhaliodd y drafodaeth gychwynnol â 
chi.  Rydym yn cynghori darpar ymgeiswyr i beidio â llenwi na chyflwyno ffurflenni cais heb gael 
trafodaeth gychwynnol. 

Cam 2 

Os byddwn o'r farn bod y digwyddiad yr ydych yn ei gynnig yn gyson iawn â blaenoriaethau 
strategol Digwyddiadau Cymru, gofynnir i chi ddarparu cynllun busnes manwl yn nodi sut y bydd 
y digwyddiad yn cael ei gyflawni. Byddwn yn defnyddio'ch cynllun busnes i asesu'ch profiad o 
reoli digwyddiadau mawr a pha mor ymarferol yw'ch cynigion yn gyffredinol o safbwynt ariannol 
ac o ran sicrhau effaith dda hirdymor i Gymru. Bydd yn rhaid i ddigwyddiadau rheolaidd 
ddangos sut bydd buddsoddiad strategol y Llywodraeth yn arwain at gynaliadwyedd ariannol o 
fewn cyfnod penodol, ar ddiwedd 3 blynedd fel arfer. 

Mae'n ofynnol i'ch cynllun busnes roi ystyriaeth i'r canlynol:  

 Nodau, amcanion a thargedau  

 Trefniadau llywodraethu a rheoli gyda gwybodaeth am eich profiad perthnasol a'ch cefndir  

 Rhagolygon cyllidebol (amcanestyniadau incwm a gwariant)  

 Cymorth gan asiantaethau sector cyhoeddus eraill er enghraifft: awdurdodau lleol a chyrff 
llywodraethu chwaraeon cenedlaethol neu gyrff celfyddydol 

 Manylion ffynonellau ariannu eraill gan gynnwys noddwyr sector preifat/masnachol  

 Rheoli risgiau  

 Cynlluniau marchnata  

 Cynlluniau etifeddiaeth 

 Polisi ar y Gymraeg 

 Polisi ar reoli digwyddiadau'n gynaliadwy  

 Polisi cyfleoedd cyfartal 

 

Mae Digwyddiadau Cymru yn tynnu sylw at bwysigrwydd partneriaethau cadarn a dylai'r cynllun 
busnes ar gyfer cynnal eich digwyddiad edrych ar gyfleoedd i feithrin cynghreiriau strategol 
newydd a datblygu ffyrdd newydd o gydweithredu gyda phartneriaid cyhoeddus a phreifat dros 
ffiniau daearyddol a sefydliadol a ffiniau sector.  

Wrth edrych gyda'n gilydd ar eich cynllun busnes byddwn hefyd yn cynnal trafodaethau gyda chi 
a phartneriaid ariannu posibl ynghylch lefel briodol o gyllid gan yr Uned Digwyddiadau Mawr a'r 
manteision a'r canlyniadau strategol y bydd yn rhaid ichi eu sicrhau i gyfiawnhau ein 
buddsoddiad yn eich digwyddiad. Nod y trafodaethau hyn hefyd yw ein helpu i gyrraedd pwynt 
lle gallwn ddweud wrthych chi a fyddwn yn fodlon argymell bod yr Uned Digwyddiadau Mawr yn 
ariannu'ch digwyddiad.  

Yr amserlen 

Nid oes unrhyw 'gyfnodau ymgeisio' penodol; fodd bynnag dylid llenwi a chyflwyno Holiaduron 
Cam Un ar gyfer arian yr Uned Digwyddiadau Mawr erbyn 30 Mehefin yn ystod y flwyddyn 
ariannol cyn blwyddyn ariannol eich digwyddiad. Mewn achosion eithriadol, gellir ystyried 
ceisiadau am gyllid ar ôl y dyddiad hwn ond bydd yn amodol ar y cyllid fydd ar gael a 
blaenoriaethau eraill sy’n berthnasol ar y pryd. 
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Gwneud penderfyniadau  

Unwaith y byddwn wedi cael yr holl ddogfennau y gofynnwyd amdanynt ac wedi’u hasesu, 
byddwn yn ceisio cysylltu â chi gyda phenderfyniad o fewn 4-6 wythnos. 

Y Gweinidogion fydd yn gwneud unrhyw benderfyniad ynghylch rhoi cymorth ariannol ai peidio.  

Os penderfynir peidio â chefnogi'ch digwyddiad, byddwn yn rhannu’r rhesymau dros hynny gyda 
chi.  

 

 

Dibenion arian grantiau'r Uned Digwyddiadau Mawr  

Mae Digwyddiadau Cymru yn nodi'n glir nad corff sy'n rhoi grantiau neu nawdd i ddigwyddiadau 
rheolaidd yw'r Uned Datblygiadau Mawr. Buddsoddwr strategol am gyfnod penodol ydyn ni er 
mwyn helpu digwyddiadau i ddatblygu a thyfu. Ni fyddwn yn rhoi cyllid grant ar gyfer costau 
prynu craidd neu gyfalaf ond gellir ei ddefnyddio i gefnogi amrywiaeth eang o weithgareddau 
sy'n ymwneud â gweithgareddau sy’n ymwneud â digwyddiadau mawr ac sy’n rhoi hwb i’r 
economi ac yn codi proffil rhyngwladol Cymru.  Er enghraifft:  

 Marchnata a hyrwyddo masnachol  

 Costau cynhyrchu a chynnal (e.e. llogi'r lleoliad a'r offer)  

 Ffioedd hawliau  

 Cyfleoedd hyfforddi a datblygu yn gysylltiedig â Digwyddiadau Mawr neu greu swyddi 
newydd  

 

 

 

 


