
Ffurflenni enghreifftiol 
 

Mae’r ffurflenni hyn yn enghreifftiau a allai fod o gymorth i chi gyda’ch cais i 
Drosglwyddo Asedau Cymunedol. Mae’r templedi cyllid a chynllun busnes a 
ddarperir yn ddetholiadau o ‘Camu i Fyny: Pecyn cymorth ar gyfer datblygu a 
rheoli gwasanaethau ac asedau.’ Cafodd y pecyn ei ddatblygu gan Gyngor 
Dinas Caerdydd fel rhan o’i raglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol strategol 
parhaus. 

 

Achos Busnes Amlinellol ar gyfer Trosglwyddo 
Asedau Cymunedol – Mynegiant o Ddiddordeb Cyn-
Cais 

Templed yw hwn y gellir ei ddefnyddio i ddangos pa wybodaeth sydd ei angen i ystyried 
ceisiadau am drosglwyddo asedau ar gyfer ddefnydd cymunedol. Gellir newid y templed 
neu ei ddiwygio os ystyrir fod hynny’n briodol a hefyd gynnwys gwybodaeth ychwanegol 
yn ôl y gofyn. 

Cwblhewch y ffurflen hon, atodwch wybodaeth ychwanegol a’i hanfon i’w gwerthuso, 
at, yn gyntaf: 

Y Corff Trosglwyddo 
 

 

Sefydliad 
 

 

Ymgeisydd 
 

 

Manylion Cyswllt 
 

 

Dyddiad 
 

 
 

1. Cyflwyniad 

 

Cynllun Busnes Amlinellol 

a. Ai cais i gymryd meddiant o ased penodol yw hwn? 

Os ‘Ie’, rhowch fanylion. 

b. Ydych chi wedi derbyn gwahoddiad gan yr awdurdod lleol 

i gyflwyno cais? Os ‘do’, rhowch fanylion. 



c. Ai cais archwiliol yw hwn? 

Os ‘ie’, rhowch fanylion eich gofynion 
………………………………………………………………………………………. 

d. Rheswm arall? 

Os ‘ie’, rhowch fanylion. 



 
 
 

 

2. Cefndir 

 

Disgrifiwch eich sefydliad 

a. Y gwasanaeth a ddarperir 

b. Maes darpariaeth y gwasanaeth 

c. Nifer o staff a strwythur y sefydliad 

d. Yr adeilad(au) rydych yn eu defnyddio ar hyn o bryd 

e. Sut mae eich sefydliad yn cael ei ariannu 

f. Sut mae eich sefydliad yn darparu gwasanaethau i’r cyhoedd trwy gyfrwng y 
Gymraeg. 



 

 
 

 

3. Pam fod angen yr ased 

 

A yw eich adeilad presennol yn 

a. Anaddas? 

b. Yn y lleoliad anghywir? 

c. Rhy ddrud neu rydych wedi derbyn rhybudd i adael? 

d. A yw eich gwasanaeth yn ehangu? 

e. Ydych chi’n darparu gwasanaethau ychwanegol? 

 
 

4. Buddion 

 

Rhowch fanylion o’r buddion yr ydych yn ystyried y gellid eu cael. 

Dylech gynnwys y buddion i’ch sefydliad, i’r gymuned ac i’r sir. 

a. A fydd yr ased yn galluogi gwella gwasanaethau? 

b. A fydd gwasanaethau ychwanegol yn cael eu darparu? 

c. A ddaw’r gwasanaeth yn fwy gweladwy? 

d. A ddaw’r gwasanaeth yn fwy hygyrch? 

e. A fydd yr ased yn ychwanegu at wasanaethau neu sefydliadau eraill neu'n 
galluogi cydweithredu? 

f. A fydd yn diogelu gwasanaethau? 

g. A fydd unrhyw arbedion ariannol? 



 
 
 

 

5. Gwiriad Iechyd Sefydliadol 

Ystyriwch allu’ch sefydliad i ddal i gynnal gwasanaethau a darparu 
buddion 

a. A oes gennych chi genhadaeth ac amcanion? 

b. Beth yw eich trefniadau llywodraethu? 

c. A oes gennych chi gyfansoddiad ysgrifenedig neu Femorandwm ac Erthyglau 
Cymdeithasu? 

Rhowch rif cofrestru cwmni / cymdeithas a / neu rif 
cofrestru elusen 

d. Ydych chi’n cyhoeddi adroddiad blynyddol? Os ydych, darparwch gopi o’r un 
diweddaraf. 

e. Pa becyn ariannol sydd wedi’i gytuno i gefnogi’ch cynnig a pha mor sicr 
yw’r cyllid? 

 
 

6. Partneriaid, Cydweithwyr a Rhanddeiliaid 

Ydych chi’n cynnig unrhyw drefniadau gyda’r cyngor neu sefydliadau 
cyhoeddus neu drydydd sector eraill? 

a. Rhowch fanylion ac i ba raddau y maen nhw wedi ymrwymo 

b. A ydyn nhw’n gefnogol i’r cynnig hwn? 



 

 

Templed Cynllun Ariannu 

Canolfan Gymunedol Arall – Rhagolwg Incwm a Gwariant Blynyddoedd 1-5 
 

  Cyfnod 1 Cyfnod 2 Cyfnod 3 

Noder: Incwm Presennol Bl 1 Bl 2 Bl 3 Bl 4  Bl 5 

1 Grant 

cychwyn 

awdurdod 

lleol 

      

2 Cymorth grant arall       

3 Rhentu a hurio ystafelloedd       

Neuadd fawr       

Neuadd fechan       

MUGA       

4 Incwm arall       

Peiriannau gwerthu       

Gwerthiannau caffi a siop       

Arall       

5 Amser gwirfoddolwyr di-

dâl  

      

6 Codi eich arian eich hunain       

 Cyfanswm       

 

 Gwariant Presennol Bl 1 Bl 2 Bl 3 Bl 4 Bl 5 

7 Cyflogau staff ac argostau       

Rheolwr y ganolfan       

Gofalwyr       

Glanhawr(wyr)       

Amser gwirfoddolwyr di-

dâl  

      

8 Hyfforddi staff a 

gwirfoddolwyr  

      

9 Costau gofalwyr / glanhau       

Defnyddiau glanhau       

Casglu ysbwriel       

Diogeledd       

10 Cyfleustodau       

Dŵr       

Trydan       

Nwy       

11 Trethi       

12 Trwsio a Chynnal a Chadw       

13 Costau teithio       



 

 
 

  Cyfnod 1 Cyfnod 2 Cyfnod 3 

Noder: Incwm Presennol Bl 1 Bl 2 Bl 3 Bl 4 Bl 5 

14 Cyflenwadau’r ganolfan       

Offer a defnyddiau       

Llogi offer       

Dodrefn swyddfa a TG       

Meddygol, dillad a Chyfarpar 

Diogelu Personol 

      

14 Ffonau       

Rhyngrwyd       

15 Hyrwyddo’r ganolfan       

Argraffu a deunydd 

cyhoeddusrwydd 

      

Hysbysebu       

16 Llogi a chyflenwadau 

peiriannau gwerthu  

      

17 Yswiriant a 

ffioedd 

proffesiynol 

      

Yswiriant eiddo       

Yswiriant atebolrwydd 

cyhoeddus 

      

Ffioedd y Gymdeithas 

Hawliau Perfformio 

      

Ffioedd cyfrifo       

Ffioedd cyfreithiol       

Ffioedd pensaer       

Ffioedd ymgynghorwyr       

18 Arall – manion ac 

amrywiol 

      

 Cyfanswm       

        

 Gwarged (diffyg)      

 

 Cronfa gronedig  

 

Nid yw’r templed uchod yn holl gynhwysol a gallai hefyd gynnwys gwybodaeth ynghylch y 

gwariant cyfalaf sydd ei angen ac ynghylch costau cynnal a chadw, anstatudol, (o arolwg cyflwr) 

y bwriedir ei gyflawni a sut y bydd angen rhagor o arian ar gyfer unrhyw ddiffyg yn y cyfrif elw a 

cholledion.   



 

 

Templed Cynllun Busnes 

Cynllun Busnes - Cynnwys 

Crynodeb Gweithredol  
 

1. Ein prosiect  

• Ynghylch Sefydliad Cymunedol XXX 

• Ein gwerthoedd a chenhadaeth ein sefydliad 

• Nodau ac amcanion ein prosiect cymunedol 

2. Y Farchnad  

• Ynghylch ein cymuned 

• Marchnadoedd presennol a tharged 

• Canlyniadau ymgynghori cymunedol 

• Gwybodaeth am wasanaethau ac adnoddau cymunedol sydd eisoes yn bodoli 

• Cyfleoedd i adeiladu partneriaethau 

3. Datblygu a thyfu busnes  

• Adolygiad o’n sefydliad (Dadansoddiad SWOT) 

• Ein strategaeth datblygu busnes 

– Cyfnod 1 – Dylunio’r prosiect (Blwyddyn 0) 

– Cyfnod 2 – Datblygu canolfan (Blynyddoedd 1 – 3) 

– Cyfnod 3 – Ehangu’r ganolfan (Blynyddoedd 4 – 5) 

4. Rheoli canolog  

• Ein pwyllgor rheoli  

• Staffio a rôl gwirfoddolwyr cymunedol 

• Datblygu gweithgareddau cymunedol 

• Darparu gwasanaeth a rhaglenni 

• Polisïau a gweithdrefnau  

• Gweithgareddau o ddydd i ddydd 

5. Datblygu canolog  

• Adnoddau presennol 

• Cyfleoedd posibl ar gyfer adnewyddu ac ehangu 



 
 
 

6. Cynllun marchnata  

• Adeiladu’n proffil 

• Hyrwyddo’n gwasanaethau 

7. Cynllun ariannol  

• Incwm a gwariant pum mlynedd (amcanestyniad llif arian) 

• Incwm a gynhyrchir (rhagolygon gwerthiannau) 

• Strategaeth codi arian 

8. Dadansoddiad risg  

• Log risg 

• Cynllun lleihau risgiau 

 
 
 
 
 

 


