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Rhagarweiniad 
 

Bydd y cyfarwyddiadau’n rhoi arweiniad i chi gam wrth gam ar lenwi eich Cais i'r 

Cynllun Costau Safonol. Er mai’r ffurflen gais Iechyd a Diogelwch EMFF sydd yn y 

sgrin-luniau, mae'r broses yr un fath ar gyfer llenwi'r ffurflen Buddsoddiad ar Fwrdd 

Cychod neu Longau EMFF. 

Mae Llywodraeth Cymru yn creu’r canllaw hwn yn Gymraeg ac yn Saesneg fel sy’n 

ofynnol dan Gynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru.  

Os ydych chi'n cael problemau neu os ydych chi'n methu agor ein gwefan, cysylltwch 

â Desg Gymorth RPW Ar-lein ar 0300 062 5004. 
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Cofrestru 
 

Er mwyn gwneud cais i Gynllun Costau Safonol EMFF, rhaid i chi yn gyntaf gofrestru 

cyfrif ar Borth y Llywodraeth ac ar Daliadau Gwledig Cymru Ar-lein (RPW Ar-lein).  

Ceir Canllawiau ar sut i gofrestru yn y nodiadau o’r enw ‘RPW Ar-lein: Sut i 

Gofrestru’ (https://beta.llyw.cymru/rpw-ar-lein-sut-i-gofrestru). Ceir Canllawiau ar sut i 

agor eich cyfrif RPW ar-lein yn y nodiadau o’r enw ‘RPW Ar-lein: Dechrau arni’ 

(https://beta.llyw.cymru/rpw-ar-lein-dechrau-arni).  

 

Noder: Dilynwch y cyfarwyddiadau uchod yn ofalus. Pan fyddwch yn creu eich cyfrif 

RPW Ar-lein, rhaid ichi ddewis ‘Cwsmer’ ar gyfer eich math o gyfrif, ac wedyn dewis, 

rwy’n bwriadu ymgeisio am grantiau neu wneud hawliadau’ neu ‘ rwy’n bwriadu 

ymgeisio neu hawlio a rheoli fy CPH. Wedyn gofynnir ichi cwblhau rhagor o fanylion. 

Bydd methu â dewis un o’r opsiynau hyn yn eich atal rhag hawlio os yw eich cais 

SCS yn llwyddiannus. 

Ni fydd yn bosibl dilyn y camau yn y canllawiau hyn cyn ichi greu cyfrif Porth y 

Llywodraeth a chyfrif RPW Ar-lein. 

  

https://beta.llyw.cymru/rpw-ar-lein-sut-i-gofrestru
https://beta.llyw.cymru/rpw-ar-lein-dechrau-arni
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RPW Ar-lein: Mewngofnodi  

 

 
 

I fewngofnodi yn eich Cyfrif RPW Ar-lein, rhowch eich rhif defnyddiwr a’ch cyfrinair 
yn y blychau, a chliciwch ar y botwm ‘Mewngofnodi’. 
 
Os ydych chi'n cael problemau neu os ydych chi'n methu agor eich cyfrif ar-lein, 
cysylltwch â Desg Gymorth RPW Ar-lein ar 0300 062 5004.  
 
Ar ôl i chi fewngofnodi yn eich cyfrif ar-lein, bydd ‘Tudalen Hafan’ RPW Ar-lein yn 
ymddangos. 
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RPW Ar-lein: Hafan 

 

I agor y cais i'r Cynllun Costau Safonol, cliciwch ar y tab o'r enw ‘Ffurflenni’ ar sgrin 

hafan RPW Ar-lein, fel y gwelir isod. 

 

 

Bydd hyn yn mynd â chi drwodd i'r dudalen ‘Ffurflenni’. 

 
I newid yr iaith unrhyw bryd, cliciwch ar y botwm 
 
sydd ar y bar yn gongl uchaf ar y dde yng ngwybodaeth RPW Ar-lein. Byddwch chi'n 
gallu dewis yr iaith y mae eich cais yn ymddangos ynddi. 

 

Tudalen Ffurflenni 

 

 Ar ôl i chi ddewis y tab ‘Ffurflenni’, byddwch chi'n gweld y Ceisiadau a’r Hawliadau 

sydd ar gael i chi eu llenwi. 
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Cais i’r SCS: Dechrau Cais 

 

Darllenwch Nodiadau Cyfarwyddyd y SCS cyn dechrau ar gais.  

https://beta.llyw.cymru/cymorth-ar-gyfer-buddsoddi-ar-fyrddau-cychod-pysgota  

https://beta.llyw.cymru/cymorth-ar-gyfer-buddsoddi-mewn-iechyd-diogelwch-cychod-

pysgota  

 

 Dechreuwch ar eich cais drwy glicio ar y botwm 'Dechrau’. 

 

 

 

 

https://beta.llyw.cymru/cymorth-ar-gyfer-buddsoddi-ar-fyrddau-cychod-pysgota
https://beta.llyw.cymru/cymorth-ar-gyfer-buddsoddi-mewn-iechyd-diogelwch-cychod-pysgota
https://beta.llyw.cymru/cymorth-ar-gyfer-buddsoddi-mewn-iechyd-diogelwch-cychod-pysgota
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Cyflwyniad 

 

Dyma dudalen y Cyflwyniad, sy'n rhoi gwybodaeth allweddol am y cynllun rydych 

chi’n gwneud cais amdano.  

 

  

Cliciwch ar y botwm ‘Nesaf’ ar ôl i chi ddarllen yr wybodaeth. 
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Hysbysiad Preifatrwydd 

 

 

Dyma’r dudalen Hysbysiad Preifatrwydd, sy'n rhoi gwybodaeth am y modd y bydd 

Llywodraeth Cymru yn rheoli eich data.  

  

Cliciwch ar y botwm ‘Nesaf’ ar ôl i chi ddarllen yr wybodaeth. 
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Cwestiynau am Gymhwysedd 

 

Dyma’r dudalen Cymhwysedd, sy'n cynnwys cwestiynau sy’n penderfynu a ydych 

chi'n gymwys ar gyfer y cynllun. Rhaid i chi ateb pob cwestiwn ar y dudalen hon. 

 

Mae rhai gwiriadau sylfaenol ar gywirdeb data yn y dudalen hon, a bydd unrhyw 

negeseuon am wallau neu wybodaeth yn ymddangos ar ôl i chi glicio ar ‘Safio’ neu 

‘Nesaf’.  

 

Os ydych chi'n gallu gweld neges gwall pan mae’r manylion yn gywir, cliciwch ar y 

botwm ‘Safio’ i ddiweddaru'r ffurflen a datrys unrhyw hen negeseuon gwall. Wrth 

fynd drwy'r ffurflen, mae’n syniad da i glicio ar y botwm ‘Safio’ ar ôl i chi lenwi'r holl 

gwestiynau ar y sgrin.   
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Manylion Cwch neu Long 

 

Rhaid i chi roi manylion o leiaf un cwch neu long sy'n gymwys ar gyfer y cynllun. 

Cliciwch ar y botwm ‘Ychwanegu Cwch’.   

 

 

Drwy glicio ar ‘Ychwanegu Cwch’, byddwch chi’n mynd i'r sgrin ‘Manylion y Cwch 

neu Long’ lle gallwch chi roi gwybodaeth am y cychod neu'r llongau rydych chi'n 

berchennog neu’n rhan-berchennog arnynt. Rhaid i chi ateb pob cwestiwn ar y 

dudalen hon. 

 

 

Ar ôl i chi ateb pob un o'r cwestiynau, cliciwch ar y botwm ‘Safio’ ac yna ar y botwm 

‘Cadw a Dychwelyd’. 
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Cymhwysedd: Wedi'i gwblhau 

 

 

Bydd y sgrin Cymhwysedd yn dangos manylion y cwch neu’r llong rydych chi wedi 

eu rhoi i mewn. 

 

 

 

Gellir addasu neu ddileu manylion cwch neu long drwy ddefnyddio’r botymau hyn.  

Ar ôl i chi wirio bod y manylion yn gywir, cliciwch ar y botwm ‘Nesaf’. 
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Dewis Eitemau 

 

Cyn dewis eich eitemau, cofiwch ddarllen y Rhestr o Eitemau Cymwys, sydd yn y 

canllaw o’r enw Cynllun Costau Safonol: Rhestr o eitemau y gallwch wneud cais am 

arian amdanynt. Byddwch chi'n cael manylion, cost a sgôr pob eitem. 

https://beta.llyw.cymru/cynllun-costau-safonol-pysgodfeydd-rhestr-o-eitemau-syn-

gymwys-i-gael-arian  

 

Cliciwch ar y botwm ‘Ychwanegu Eitem’ i weld dewislen o’r holl eitemau sydd ar 

gael.  

 

Gallwch chi chwilio’r opsiynau sydd ar gael drwy sgrolio neu deipio eu henwau yn y 

bar chwilio ar frig y rhestr. Sylwch mai data prawf yw’r eitemau yn y sgrin-lun hwn, 

nid rhestr go iawn o eitemau. Mae modd cael y Rhestr o Eitemau Cymwys yn y 

Cynllun Costau Safonol: Rhestr o eitemau y gallwch wneud cais am arian amdanynt. 

https://beta.llyw.cymru/cynllun-costau-safonol-pysgodfeydd-rhestr-o-eitemau-syn-gymwys-i-gael-arian
https://beta.llyw.cymru/cynllun-costau-safonol-pysgodfeydd-rhestr-o-eitemau-syn-gymwys-i-gael-arian
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Eitemau a Ddewiswyd 
 

Drwy glicio ar eitem, byddwch chi'n mynd i'r sgrin ‘Eitemau a Ddewiswyd’ lle gallwch 

chi ddarllen y disgrifiad o'r eitem a chanfod y swm o arian grant y byddwch yn ei gael 

am bob eitem os yw eich cais yn llwyddiannus.  

 

 

 

 

 

 

Pan fydd y manylion ar y dudalen hon yn gywir, cliciwch ar y botwm ‘Safio’, yna’r 

botwm ‘Cadw a Dychwelyd’ i ddychwelyd at y sgrin ‘Dewis Eitemau’. 

 

Nawr, gallwch chi barhau i ychwanegu eitemau at eich cais. Gwnewch yn siŵr fod 

‘Uchafswm Gwerth y Grant’ yn disgyn rhwng yr isafswm a’r uchafswm a ddisgrifir ar 

y sgrin. 

Ar ôl i chi ddewis eich holl eitemau, cliciwch ar y botwm ‘Nesaf’. 

Nodwch faint o’r eitemau rydych 

chi’n dymuno gwneud cais 

amdanynt. Sylwch y bydd 

uchafswm penodol ar gyfer rhai 

eitemau. Bydd neges gwall yn 

ymddangos os ydych yn mynd yn 

uwch na'r gwerth hwnnw. 

 Bydd y ‘Gwerth’ yn cael ei addasu 

ar sail y gwerth rydych chi'n ei roi i 

mewn am ‘Nifer’. Bydd hyn yn 

dangos cyfanswm swm y grant y 

byddwch yn ei gael am yr eitem 

hon/yr eitemau hyn. 
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Manylion Eraill 

 

Dyma dudalen y ‘Manylion Eraill’, sy’n gofyn rhagor o gwestiynau ichi am eich 

buddsoddiad.  Rhaid ateb pob cwestiwn ar y dudalen hon.  
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Manylion Eraill: Dangosyddion Canlyniadau 

 

Mae’r adran ‘Dangosyddion Canlyniadau’ yn cynnwys cwestiynau am y newid y 

disgwylir i’ch buddsoddiad ei wneud i’ch busnes.  

Trwy glicio ar yr opsiwn ‘bydd’ wrth unrhyw un o’r cwestiynau, bydd rhagor o 

gwestiynau’n ymddangos a rhaid eu hateb.  
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O beidio â rhoi ‘bydd’ yn ateb i unrhyw rai o’r cwestiynau hyn, byddai hynny’n 

awgrymu na ddaw’r buddsoddiad ag unrhyw unrhyw fantais i’ch busnes a gallem 

wrthod eich cais o’r herwydd.  

 

 

Ar ôl ateb yr holl gwestiynau ar y dudalen hon, cliciwch ar y botem ‘Nesaf’.  
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Tudalen Gyflwyno: Camgymeriadau, Gwybodaeth a Chrynodeb 

 

Mae’r sgrin hon yn rhoi crynodeb o'r eitemau a ddewiswyd gennych a’r manylion a 

gyflwynwyd. 

 

 

Mae hefyd yn tynnu sylw at gamgymeriadau sydd yn y ffurflen. 

 

 

Rhaid i chi gywiro pob camgymeriad cyn cyflwyno eich cais. Ar ôl i chi wirio’r 

crynodeb a chywiro unrhyw gamgymeriadau, cliciwch ar y botwm ‘Nesaf’. 

Os bydd camgymeriad ar dudalennau, bydd croes goch yno a 

gallwch chi ddychwelyd i'r tudalennau i newid pethau drwy glicio 

ar y bar ochr. 
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Cyflwyno: Datganiadau ac Ymrwymiadau 
 

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth y mae’n rhaid i chi ei darllen, a 

chyfrifoldebau ac ymrwymiadau y mae’n rhaid i chi eu derbyn cyn cyflwyno eich cais. 

 

Rhaid i chi ddarllen y Datganiadau ac Ymrwymiadau a thicio’r blwch i gadarnhau 

eich bod chi wedi eu darllen a’ch bod yn cytuno â nhw.  

 

 

Cliciwch ar y botwm ‘Nesaf’ ar ôl i chi wneud hynny. 

Ticiwch y blwch 
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Tudalen Gyflwyno: Cyflwyno 

 

I gyflwyno eich cais i’r SCS, cliciwch ar y botwm ‘Cyflwyno’. 
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Cyflwyno’r Dogfennau 
 

Ar ôl i chi eu cyflwyno, byddwch yn derbyn cadarnhad, a gallwch argraffu hwnnw ar 

gyfer eich cofnodion eich hun.  

 

 

Cliciwch ar y botwm ‘Cyflwyno Dogfennau’ i uwchlwytho'r dogfennau angenrheidiol i 

gefnogi eich cais.  

 

Cyflwyno Dogfennau: Negeseuon 
 

Byddwch yn cael eich cyfeirio at y sgrin ‘Negeseuon’ ar RPW Ar-lein.  

 

 

Cliciwch ar y botwm ‘Creu Neges’. 
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Cliciwch ar y botwm ‘Ychwanegu Ffeiliau’, ac atodwch yr holl ddogfennau ategol 

angenrheidiol.  

Mae rhestr o'r dogfennau sydd eu hangen, a’r mathau o ddogfennau sy’n dderbyniol, 

ar gael yn nodiadau cyfarwyddyd y cynllun: 

https://beta.llyw.cymru/cymorth-ar-gyfer-buddsoddi-mewn-iechyd-diogelwch-cychod-

pysgota  

https://beta.llyw.cymru/cymorth-ar-gyfer-buddsoddi-ar-fyrddau-cychod-pysgota   

 

Gwnewch yn siŵr fod eich dogfennau wedi cael eu huwchlwytho’n gywir, a rhowch 

deitl arnynt a neges yn esbonio’n glir pa ddogfennau rydych chi wedi’u huwchlwytho. 

https://beta.llyw.cymru/cymorth-ar-gyfer-buddsoddi-mewn-iechyd-diogelwch-cychod-pysgota
https://beta.llyw.cymru/cymorth-ar-gyfer-buddsoddi-mewn-iechyd-diogelwch-cychod-pysgota
https://beta.llyw.cymru/cymorth-ar-gyfer-buddsoddi-ar-fyrddau-cychod-pysgota
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Cliciwch ar y botwm ‘Anfon’. 

Pan fydd yr holl ddogfennau ategol wedi cael eu huwchlwytho, bydd eich cais yn 

gyflawn. 
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Ar ôl cyflwyno cais yn llwyddiannus  

 

Bydd crynodeb o’ch cais i'r Cynllun Costau Safonol yn cael ei ychwanegu at y 

dudalen ‘Negeseuon’ ar eich cyfrif RPW Ar-lein dan y teitl ‘Dogfennau a ddaeth i law 

i RPW’. Cofiwch wirio’r wybodaeth yn drylwyr. Os oes unrhyw wybodaeth yn 

anghywir, atebwch y Neges yn nodi eich pryderon. Dylech chi wneud hyn cyn gynted 

ag y byddwch yn darganfod unrhyw wybodaeth anghywir.  

Os ydych chi'n cael problemau neu os ydych chi'n methu agor ein gwefan, cysylltwch 
â Desg Gymorth RPW Ar-lein ar 0300 062 5004.  
 

 


