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Gwybodaeth  
 
Mae’r canllaw hwn yn esbonio gam wrth gam sut i lenwi’ch cais llawn ar gyfer y 
Cynlluniau Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio. Byddwch eisoes wedi Datgan 
Diddordeb ac wedi cael sgôr digon uchel inni fod wedi’ch dewis i gyflwyno Cais llawn 
ar gyfer y cynllun perthnasol.  
 
Bydd angen ichi lenwi ffurflen ar-lein i roi rhagor o wybodaeth am eich prosiect er 
mwyn i Lywodraeth Cymru allu ei asesu a phenderfynu a yw’ch prosiect yn gymwys 
am grant.  
 
Darllenwch y canllaw hwn yn ofalus. Bydd angen ichi ddarllen hefyd Ganllawiau'r 
Cynllun gan eu bod yn cynnwys manylion llawn y cyfleoedd sydd ar gael ac yn 
esbonio pwy sy’n gymwys.  Hefyd, dylech ddarllen canllawiau manwl y rownd 
ymgeisio hon gan eu bod yn nodi’r meini prawf penodol ar gyfer dewis a sgorio yn y 
rownd hon. 
  
Caiff y cais llawn ei asesu yn unol â’r rheolau a Chanllawiau’r Cynllun. Bydd yn rhaid 
iddo fodloni’r gofynion o ran diwydrwydd dyladwy a chael ei archwilio i weld a yw’n 
gymwys. Dim ond wedi sicrhau hynny y caiff y penderfyniad i gynnig grant i chi neu 
beidio ei wneud.  
 
Byddwn yn penderfynu faint o arian fydd ar gael ar gyfer y cais llawn wrth i’r cais llawn 
gael ei ddatblygu ac ni chaiff y penderfyniad terfynol ei wneud tan i’r prosesau asesu 
ac arfarnu gael eu cwblhau. Ni fydd y grant yn fwy na’r hyn a nodir yn y Datganiad o 
Ddiddordeb.  
 
Rhaid cyflwyno’r cais llawn yn electronig trwy RPA ar-lein.  
 
Mae croeso ichi gyflwyno’ch cais llawn unrhyw bryd ar ôl ichi gael y llythyr dewis a 
chyn dyddiad ola’ cyfnod cyflwyno’r cais llawn. Bydd hwnnw wedi nodi hwnnw yn y 
llythyr dewis.  Bydd cais llawn sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad hwnnw’n cael ei wrthod.  
Ni fydd modd cael estyniad.  
 
Nid oes angen aros tan ddiwedd y cyfnod ymgeisio cyn cyflwyno’r cais. Rydym yn 
eich cynghori’n gryf i’w gyflwyno cyn gynted ag y medrwch. Bydd y broses asesu’n 
dechrau cyn gynted ag y bydd eich cais llawn yn cyrraedd.  
 
Bydd y cais llawn wedi’i wneud o nifer o ddogfennau a ffynonellau gwybodaeth 
gwahanol a gyflwynir i gefnogi’r cais. Rhaid cyflwyno’r canlynol:  
 

 Ffurflen ar-lein  

 Cyfrifon masnachu’r tair blynedd diwethaf (lle bo hynny’n gymwys) 

 Llif arian – ar gyfer cyfnod cynnal y prosiect (Mae Ffurflen Rhagolwg Ariannol 
wedi’i chynnwys yn eich Llythyr Dewis. Llenwch hi a’i hanfon yn ôl atom trwy 
RPW Ar-lein) 

 Holiadur Asesu Partneriaid y Prosiect (os ydych chi’n bwriadu gweithio â 
phartner(iaid) a hawlio’r costau sy’n gysylltiedig â gwneud hynny, bydd gofyn 
ichi lenwi holiadur ar gyfer pob un o bartneriaid y prosiect. Byddwn yn asesu’ch 

https://llyw.cymru/cynllun-datblygu-cadwyni-cyflenwi-chydweithio-canllawiau
https://llyw.cymru/cynllun-datblygu-cadwyni-cyflenwi-chydweithio-canllawiau
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atebion fel rhan o’r broses ymgeisio.  Bydd copi o’r Holiadur Asesu Partneriaid 
wedi’i gynnwys yn eich Llythyr Dewis.) 
 

Efallai y bydd gofyn ichi gyflwyno’r canlynol i gefnogi’r cais os yw’r prosiect yn gofyn 
am hynny.  Nid oes rhestr gyfan na chynhwysfawr.  
 

 Cynllun Busnes Strategol  

 Dogfennau technegol fel dyluniad neu fanyleb adeilad 

 Manylebau technegol ar gyfer offer neu beiriannau 

 Caniatâd cynllunio, cymeradwyaeth rheoli adeiladau, cymeradwyaeth 
defnyddio eiddo 

 Map ar raddfa o 1:1,200/1:1,250 sy’n dangos safle’r prosiect o safbwynt yr 
meysydd hyn, a phlan i ddangos ble rydych am osod yr offer cyfalaf.  

 Copi o gymeradwyaeth gynllunio fanwl yr Awdurdod Lleol  

 Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol a/neu arolwg o gynefinoedd  

 Copi o asesiad BREEAM 

 Astudiaethau dichonolrwydd blaenorol (i gefnogi cynigion buddsoddi) 

 Tystiolaeth o dendr cystadleuol am nwyddau neu wasanaethau 

 Tystiolaeth o’r broses gaffael  

 Tystiolaeth eich bod wedi cymharu costau  

 Disgrifiadau swyddi  

 Amodau a Thelerau gwaith 

 Manylion prif staff y prosiect 

 Rhagor o dystiolaeth gefndir os yw’n gwmni neu’n sefydliad newydd  

 Copi o’r Memorandwm a’r Erthyglau (os yw’r busnes yn endid corfforedig 
cyfreithiol) 

 Trwydded codi dŵr, trwydded arllwys, trwydded rheoli gwastraff, caniatâd 
newid defnydd busnes neu unrhyw ganiatâd statudol sydd ei angen i gynnal y 
prosiect.  

 
Bydd natur yr wybodaeth, a faint ohoni y gofynnir amdani, yn dibynnu ar natur y 
prosiect a hyd a lled y gweithgareddau neu’r buddsoddiad. Gofynnir i ambell brosiect 
am lawer fwy o wybodaeth na phrosiectau eraill. Mae’n bosib y bydd gofyn i 
brosiectau refeniw mawr sydd â thîm sy’n gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau, 
cyrff ac unigolion gyflwyno rhagor o wybodaeth ynghylch sut y caiff y prosiect ei reoli. 
Gallai hynny gynnwys strategaethau cyfathrebu, trefniadau asesu, trefniadau rheoli 
corfforaethol (gan gynnwys cydweithio â rhanddeiliaid a swyddogion polisi allweddol) 
ac felly yn y blaen.  
 
Os bydd cais yn brin o wybodaeth, byddwn yn gofyn amdani ond bydd hynny’n arafu’r 
broses o asesu’ch cais.  
 
Pwysig: Os cewch unrhyw broblem ag RPW Ar-lein, cysylltwch â’r Ganolfan Gyswllt i 
Gwsmeriaid.  
 
Yn ôl i'r Cynnwys 
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RPW Ar-lein – Sgrin hafan  
 
Yn RPW Ar-lein, cliciwch ar y tab Hafan a welwch ar y sgrinlun i fynd i’r sgrin Hafan.  
 

 
 
Yn yr adran Dechrau Ffurflen yng ngwaelod y sgrin Hafan, cliciwch ar enw’r cynllun 
rydych am ymgeisio amdano. Yn yr achos hwn, cliciwch ar y ddolen i’r Cynllun 
Datblygu Cadwyn Cyflenwi – Twristiaeth Bwyd fel a welwch yn y sgrinlun: 
  

 
 
Yn ôl i'r Cynnwys 
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Dechrau Cais  
 
Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ichi ei darllen cyn ichi ddechrau llenwi’r cais. 
Ceir arni ddolen i’r Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid, a Manylion y Cwsmer a’ch 
Dewisiadau Ar-lein. Darllenwch y manylion hyn i sicrhau eu bod yn gywir a’u newid 
cyn dechrau llenwi’r cais os ydyn nhw’n anghywir. Dangosir y dudalen ar y sgrinlun 
isod:  
 

 
 
Yn ôl i'r Cynnwys 
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Parhau â Chais / Dechrau Eto  
 
Ar ôl dechrau llenwi’r cais, cewch ei adael a dod yn ôl ato wedyn. Os ydych am fynd 
yn ôl i gais rydych eisoes wedi dechrau ei lenwi, defnyddiwch y sgrin hon i Barhau (y 
botwm glas ar waelod y sgrin) neu i Ddechrau Eto, cliciwch ar y ddolen a ddangosir ar 
y sgrinlun hwn:  
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Cofiwch – trwy ddewis Dechrau Eto, byddwch yn dileu’r holl atebion rydych wedi’u rhoi 
a’r holl wybodaeth rydych wedi’i darparu. Os ydych yn siŵr eich bod am Ddechrau 
Eto, cliciwch Ydw ond os nad ydych, cliciwch Na, fel y gwelwch yn y sgrinlun:  
 

 
 

Yn ôl i'r Cynnwys 
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Cyflwyniad  
 
Ar y sgrin nawr, fe welwch eich cais a’r ‘Cyflwyniad’ i’r ffurflen ar-lein, fel y gwelwch yn 
y sgrinlun isod. Darllenwch yr holl nodiadau yn yr adran hon. Mae dolen i’r Canllaw 
Sut i Lenwi yn y gornel chwith uchaf. 
  
Ar y chwith, fe welwch restr o’r adrannau gwahanol. Mae croes goch yn dangos naill 
ai’ch bod heb fod yn yr adran honno eto neu’ch bod wedi gwneud camgymeriad ynddi. 
Bydd tic gwyrdd yn ymddangos wrth bob adran rydych wedi’i chwblhau heb 
gamgymeriadau. Mae nifer o fotymau llywio ar dop ac ar waelod y ffurflen. Hefyd, os 
ydych am newid iaith rhwng Cymraeg a Saesneg, mae botwm ichi allu gwneud hynny 
yng nghornel chwith isaf y sgrin, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod:  
 

 
 
Pan fyddwch wedi gorffen â’r adran hon, cliciwch ar Nesaf.  
 
Yn ôl i'r Cynnwys 
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Hysbysiad Preifatrwydd  
 
Y dudalen nesaf welwch chi yw’r Hysbysiad Preifatrwydd. Darllenwch yr wybodaeth yn 
yr adran hon. Mae’n esbonio beth fydd yn digwydd i’r data y byddwch yn eu darparu, 
fel y gwelwch yn y sgrinlun isod: 
 

 
 
Pan fyddwch wedi gorffen â’r adran hon, cliciwch ar Nesaf. 
 
Yn ôl i'r Cynnwys 
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Manylion y Busnes/Corff  
 
Nesaf, byddwn yn eich holi am Fanylion eich Busnes/Corff i’n helpu i benderfynu a 
ydych yn gymwys am y grant dan sylw, fel y gwelwch yn y sgrinlun isod: 
 

 
 
Sgroliwch i lawr y dudalen i weld gweddill y cwestiynau, fel y gwelwch ar y sgrinlun 
isod: 
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Bydd rhai cwestiynau’n gofyn ichi am ragor o fanylion, gan ddibynnu ar eich ateb, fel y 
gwelwch ar y sgrinlun isod: 
 

 
 
Pan fyddwch wedi gorffen â’r adran hon, cliciwch ar Nesaf. 
 
Yn ôl i'r Cynnwys 
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Trosolwg ar y Prosiect  
 
Mae’r adran hon yn gofyn ichi am wybodaeth gyffredinol am eich prosiect. Fel y 
gwelwch ar y sgrinlun isod:  
 

 
 
Dylai’r wybodaeth rydych yn ei bwydo yma fod yr un peth â’r wybodaeth yn eich 
Datganiad o Ddiddordeb.  
 
Pan fyddwch wedi gorffen â’r adran hon, cliciwch ar Nesaf.  
 
Yn ôl i'r Cynnwys 
 
  



 

Fersiwn: 3 Tudalen 12 o 49 
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2021 
Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru    

Cynllun y Busnes/Prosiect  
 
Mae adran nesa’r ffurflen am eich holi am gynllun eich prosiect. Rhaid i bawb sy’n 
gwneud cais am grant trwy Raglenni Gwledig 2014 – 2020 lunio Cynllun Prosiect. 
Mae templed safonol wedi’i baratoi ar gyfer Cynllun y Prosiect, o dan ddeg pennawd.  
 
Caiff yr wybodaeth a roddir o dan bob pennawd ei defnyddio i asesu a gwerthuso, a 
bydd y broses hon yn penderfynu a ddylid rhoi grant i’r prosiect neu beidio. 
 
Bydd yr wybodaeth a roddir yn cael ei hasesu yn erbyn y meini prawf sgorio canlynol: 

 

Uchel 

Mae’r ymgeisydd wedi rhoi ymatebion trylwyr a manwl o ran yr holl dystiolaeth y 
gofynnir amdani 
 

Canolig 

Mae’r ymgeisydd wedi rhoi ymatebion boddhaol a manwl o ran y rhan fwyaf o’r 
dystiolaeth y gofynnir amdani 
 

Isel 

Mae’r ymgeisydd wedi rhoi ymatebion a allai fod yn anghyflawn neu’n annigonol o 
ran un neu fwy o’r darnau o dystiolaeth y gofynnir amdani 
 

 
Bydd gofyn i Gynllun y Prosiect gael o leiaf sgôr ‘Canolig’ o dan bob un o’r deg 
categori. Os na all, bydd angen i’r ymgeisydd ddatblygu’r cynllun a rhoi rhagor o 
wybodaeth nes ei fod yn cael sgôr foddhaol. Heb sgôr foddhaol, caiff y prosiect ei 
wrthod.  
 
Pwysig: gallai gorfod gofyn ichi am ragor o wybodaeth arafu prosesau asesu’r 
cais felly rydym yn eich cynghori’n gryf i ddilyn y canllawiau’n fanwl a darparu’r 
wybodaeth y gofynnir amdani. Ond os bydd unrhyw beth yn aneglur neu os 
bydd angen rhagor o wybodaeth arnom, fe wnawn ni gysylltu â chi.  
 
Mae’n bwysig cofio bod yn rhaid i’r manylder ym mhob adran fod yn briodol ac yn 
gymesur â chwmpas a maint y prosiect dan sylw.  
 
Ar gyfer prosiect buddsoddi cyfalaf bach, byddai paragraff neu ddau yn ddigon yn y 
rhan fwyaf o adrannau, gyda’r wybodaeth allweddol o dan y penawdau Cyflawni, 
Cyllid a Gwerth am Arian. Mae’n ddigon posib na fydd angen dogfennau a thystiolaeth 
arall heblaw am y cyfrifon tair blynedd a’r llif arian.  
 
Yn achos prosiect refeniw mawr, a fydd yn cael ei gynnal dros nifer o flynyddoedd ac 
y byddai tîm sylweddol yn gweithio arno gydag ystod eang o gyfranogwyr neu 
fuddiolwyr terfynol, byddai disgwyl cynnig lawer manylach ar gyfer prosiect o’r fath. 
Efallai y byddai angen dogfennau ychwanegol i’w gefnogi, megis astudiaeth 
ddichonolrwydd, adroddiad gwerthuso ar weithgareddau diweddar tebyg, asesiadau 
cymharu a/neu adroddiadau eraill fel astudiaethau academaidd a fyddai’n rhoi darlun 
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llawnach pam mae angen y prosiect, beth y disgwylir iddo ei wneud a sut y bwriedir ei 
gynnal. 
  
Cynlluniau Busnes Strategol 
 
Gallai fod gan rai busnesau prosesu mwy, a rhai busnesau amaethyddol, gynlluniau 
busnes strategol mwy hirdymor, dros bump i ddeng mlynedd dyweder. Yn y sefyllfa 
hon gallai gweithgarwch y prosiect fod yn rhan fach o’r darlun mwy a byddai’r 
buddsoddiadau’n cael eu darparu yng nghyd-destun gweithgareddau eraill fel 
hyfforddiant; gwelliannau busnes; ehangu ar weithgareddau marchnata a chyfathrebu; 
ac yn y blaen. 

 
Yn y sefyllfa hon, gall y penawdau priodol yng Nghynllun y Prosiect gyfeirio at yr 
adrannau perthnasol yn y Cynllun Busnes Strategol. Mae angen sicrhau bod yr 
esboniadau a roddir yn y Cynllun Busnes Strategol yn bodloni’r meini prawf dethol a 
ddisgrifir yng Nghynllun y Prosiect. 
 
Os nad yw’r wybodaeth a’r esboniadau’n glir mae perygl na fydd modd argymell 
cymeradwyo'r prosiect arfaethedig gan fod yr asesiad terfynol yn seiliedig ar Gynllun y 
Prosiect. 

 
Mae’n rhaid i chi gyfeirio at Ganllawiau’r Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a 
Chydweithio wrth gwblhau Cynllun y Prosiect a rhaid i’r cynllun gyd-fynd â’r prosiect a 
gynigiwyd yn y Datganiad o Ddiddordeb llwyddiannus. 

 
Caiff yr wybodaeth a roddir yn yr adran hon ei defnyddio i asesu a gwerthuso, a’r broses 
hon fydd yn penderfynu a gaiff grant ei roi ar gyfer y prosiect neu beidio. 

 
Bydd y sgôr a ddyfernir yn dibynnu ar ansawdd yr wybodaeth a’r dystiolaeth a roddir 
ym mhob adran o Gynllun y Prosiect. 
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Yr adran nesaf yw Cynllun y Busnes/Prosiect. Yn yr adran hon mae 10 is-adran, fel y 
gwelwch ar y sgrinlun isod:  
 

 
 
Yn ôl i'r Cynnwys 
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Cynllun y Busnes/Prosiect – Ffit Strategol  
 
Esboniwch sut y bydd y prosiect dan sylw’n cyfrannu at nodau ac amcanion strategol 
y Gronfa a’r Cynllun neu’r Mesur fel y maen nhw’n cael eu disgrifio yng Nghanllawiau’r 
Cynllun, er enghraifft: 
 

 Mae’n ffitio neu’n cyd-fynd ag amcanion strategol y Rhaglenni Gwledig ac yn 
cwrdd ag un maes ffocws o leiaf 

 Mae’n cyfrannu at strategaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector 

 Mae’n cyfrannu at unrhyw amcanion strategol eraill neu’n cyfrannu at dargedau’r 
Cynllun Gweithredu 

 Mae’n cyfrannu at neu’n cyd-fynd â Strategaethau Datblygu Lleol LEADER neu 
strategaethau Datblygiad dan Arweiniad y Gymuned (CLLD). 

 
Fe welwch yr adran Ffit Strategol ar y sgrinlun isod: 
  

 
 
Yn ôl i'r Cynnwys  
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Cynllun y Busnes/Prosiect - Addasrwydd y Buddsoddiad  
 
Yn yr adran hon, mae’r gofynion yn gwahaniaethu ychydig, gan ddibynnu a yw’ch 
prosiect yn fuddsoddiad refeniw neu’n fuddsoddiad cyfalaf  
 
Prosiectau refeniw 
Esboniwch sut y sicrheir na fydd y prosiect yn dyblygu unrhyw ddarpariaethau 
presennol nac unrhyw ddarpariaethau hysbys sydd mewn golwg naill ai drwy 
ddarparwyr gwasanaethau statudol eraill, rhaglenni eraill sy’n cael eu hariannu gan 
Lywodraeth Cymru neu brosiectau a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd.  
 
Esboniwch sut y bydd y prosiect arfaethedig yn adeiladu ar unrhyw weithgareddau 
blaenorol a sut y bydd yn datblygu gwersi a ddysgwyd o raglenni blaenorol. 
 
Lle bo hynny’n briodol, esboniwch sut y mae’r prosiect hwn yn cynnig dulliau ac 
atebion newydd a / neu wahanol ar gyfer y gweithgareddau sydd mewn golwg. 
 
Prosiectau buddsoddiad cyfalaf 
Esboniwch ba fantais gystadleuol a enillir drwy’r buddsoddiad hwn. 
 
Lle bo hynny’n briodol esboniwch sut y bydd y buddsoddiad arfaethedig yn helpu i 
gyflawni nodau ac amcanion a thargedau yng nghyd-destun cynllun buddsoddi a 
datblygu busnes strategol mwy hirdymor. 
 
Lle bo hynny’n briodol esboniwch sut yr ystyriwyd unrhyw welliant, neu newid i’r 
strwythur y farchnad, cystadleuwyr, cwsmeriaid, tueddiadau, technoleg newydd neu o 
ran gwahaniaethu rhwng cynhyrchion neu wasanaethau, yng nghyd-destun y prosiect 
dan sylw. 
 
Lle bo hynny’n briodol, esboniwch sut y mae’r prosiect hwn yn cynnig dulliau ac 
atebion newydd a/neu wahanol ar gyfer y busnes. 
 
  



 

Fersiwn: 3 Tudalen 17 o 49 
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2021 
Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru    

Un blwch testun mawr yw’r sgrin ar gyfer yr adran hon, fel y gwelwch ar y sgrinlun 
isod:  
 

 
  

Yn ôl i'r Cynnwys 
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Cynllun y Busnes/Prosiect – Cyflawni’r Prosiect 
 
Cyflawni’r Prosiect 
 
Rhaid i chi esbonio’r canlynol: 
 

 Pam mae’r prosiect yn angenrheidiol 

 Beth rydych yn bwriadu’i wneud 

 Sut rydych yn bwriadu mynd ati 

 Ble rydych yn bwriadu ei wneud 

 Beth sydd angen ei roi yn ei le neu ei wneud er mwyn cyflawni’r prosiect 

 Amserlen ar gyfer cyflawni’r prosiect. 
 

Rhaid cynnwys yn eich esboniad: 
 

 Sut mae’r ymgeisydd yn gymwys 

 Sut mae gweithgarwch y prosiect yn gymwys o dan y cynllun a’r mesur 
(cyfeiriwch at y Canllawiau) 

 Marchnadoedd ar gyfer cael hyd i fewnbynnau (buddsoddiadau cyfalaf yn unig) 

 Marchnadoedd ar gyfer allbynnau (buddsoddiadau cyfalaf yn unig). 
 

Esboniwch sut rydych yn bwriadu dilyn y rheolau priodol ar gyfer caffael a thendro a 
gofalu bod amserlen briodol yn ei lle.  
Rhaid i unrhyw ymarfer tendro neu gaffael gydymffurfio â Nodiadau Canllaw 
Technegol Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 
2014-2020 ar Dendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus. Am fwy o wybodaeth 
gweler: 
 
Nodiadau Canllaw Technegol ar Dendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus 
 
Cofrestr a Chofnod Tendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus  
 
  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbeta.llyw.cymru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublications%2F2018-09%2Frhaglen-datblygu-gwledig-2014-2020-canllaw-technegol-tendro-cystadleuol-chaffael-cyhoeddus_2.pdf&data=02%7C01%7CJames.Westlake%40gov.wales%7Cf8f7dbd68f8a449a403308d61327ce84%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636717459037232733&sdata=6PaElrJRxgEqh%2FIkM%2FiaMJ466Q9PyHJjt67nRdzwG8o%3D&reserved=0
https://beta.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-09/rhaglen-datblygu-gwledig-2014-2020-templed-tendro-cystadleuol-chaffael-cyhoeddus.pdf
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Bydd yr adran hon yn ymddangos fel un blwch testun mawr, gydag adran cofnodi 
Gweithgareddau’r Prosiect i ddilyn, fel y gwelwch yn y sgrinluniau isod: 
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Wrth glicio ar Ychwanegu Gweithgarwch, fe welwch yr isod: 
 

 
 

Yn ôl i'r Cynnwys 
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Cynllun y Busnes/Prosiect – Cyflawni – Risg a Rheoli Risg  
 
Yn yr adran hon, bydd angen ichi ddefnyddio tabl i roi crynodeb o fan leiaf y pum risg 
fwyaf allai effeithio ar eich gallu i gyflawni’r prosiect a sicrhau allbynnau ac amcanion y 
prosiect Bydd hynny’n cynnwys:  
 

 Esboniwch beth yw’r risgiau a pha mor debygol ydynt o ddigwydd dros y cyfnod 
y bydd y prosiect yn cael ei ddarparu 

 Esboniwch beth fyddai’n digwydd i’r prosiect pe bai hyn yn digwydd 

 Esboniwch ba gamau y gallech eu cymryd i geisio atal hyn rhag digwydd ond 
esboniwch hefyd beth y gallech ei wneud i leihau’r effaith ar y prosiect pe bai’n 
digwydd. 

 
Dangosir y sgrin gyntaf yn y sgrinlun isod:  
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Cliciwch ar Ychwanegu Risg i ddechrau nodi’ch risg gyntaf. Wrth glicio arno, fe 
welwch y sgrin cofnodi fel y’i gwelwch yn y sgrinlun isod: 
 

 
 
Bydd gofyn ichi gofnodi o leiaf 5 risg wahanol. Os na fyddwch yn nodi o leiaf 5, bydd 
neges gwall yn ymddangos ac ni fydd yn ymddangos fel adran wedi’i chwblhau, fel y 
gwelwch ar y sgrinlun isod: 
 
 

 
 
Yn ôl i'r Cynnwys 
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Cynllun y Busnes/Prosiect – Cynaliadwyedd Hirdymor  
 

Yn yr adran hon, bydd angen ichi wneud y canlynol:  
 
Esboniwch beth yw’r strategaeth ymadael ar gyfer y prosiect. 
 
Ar gyfer prosiectau buddsoddi cyfalaf, er enghraifft, o ganlyniad i’r buddsoddiad hwn 
beth sydd ar y busnes eisiau ei wneud dros y flwyddyn neu dair neu bum mlynedd 
nesaf? 
 
Pa fuddsoddiadau sy'n bosibl yn y dyfodol? 
 
Ar gyfer prosiectau refeniw, er enghraifft, o ganlyniad i ddarparu’r prosiect hwn, a 
fyddai’r gweithgareddau’n parhau y tu hwnt i ddiwedd y prosiect presennol? Os na, 
esboniwch pam ddim. 
 
A ellid cefnogi’r gweithgareddau drwy ddull ariannu arall neu eu prif ffrydio fel rhan o 
ddarpariaethau eraill? 
 
Bydd yr adran hon yn ymddangos fel un blwch testun mawr, fel y gwelwch ar y 
sgrinlun isod: 
 
 

  
 

Yn ôl i'r Cynnwys 
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Cynllun y Busnes/Prosiect – Rheoli’r Prosiect  
 

Yn yr adran hon, bydd angen ichi wneud y canlynol: 
 
Esboniwch sut y mae gan yr ymgeisydd y capasiti a’r adnoddau angenrheidiol i 
ddarparu’r prosiect yn llwyddiannus ac i gyflawni’r allbynnau a’r canlyniadau sydd 
mewn golwg. 
Cyflwynwch gynllun gweithredu’r prosiect a dangoswch yr holl weithgareddau a’r 
adnoddau fydd yn cael eu hymrwymo ar gyfer y cynnig. 
 
Esboniwch pa sgiliau gweithredol, technegol, ariannol a phersonél sydd gan yr 
ymgeisydd i ddarparu’r prosiect hwn; dylech gynnwys sgiliau cyfathrebu lle bo angen. 
 
Disgrifiwch hanes perfformiad y tîm rheoli a’r staff allweddol fydd yn rhan o ddarparu'r 
prosiect. 
Lle bo hynny’n briodol esboniwch unrhyw fuddsoddiad i wella sgiliau’r staff presennol i 
gefnogi’r gwaith o ddarparu’r prosiect yn llwyddiannus. 
 
Rhowch dystiolaeth o sgiliau rheoli’r busnes/corff. Rhowch dystiolaeth o brofiad y 
busnes o wneud gweithgarwch tebyg. Esboniwch sut y mae’r profiad yn addas i faint y 
prosiect.  
 
Un blwch testun mawr yw adran Rheoli’r Prosiect, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
 
 

 
 

Yn ôl i'r Cynnwys 
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Cynllun y Busnes/Prosiect – Gwerth am Arian  
 
I gwblhau’r adran hon, rhaid darllen y Nodiadau Canllaw Technegol ar Dendro 
Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus o dan raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth 
Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 cyn i chi fynd i unrhyw gost. 
Am fwy o wybodaeth gweler: 
 
Nodiadau Canllaw Technegol ar Dendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus 
 
Cofrestr a Chofnod Tendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus  
 
 
Rhaid i chi gynnwys yr holl wariant arfaethedig ac esbonio sut rydych wedi cyfri 
cyfanswm costau bras y prosiect. 
 
Dangoswch sut y caiff costau’r prosiect eu hystyried yn rhesymol gan ystyried 
cwmpas, graddfa, graddfa ac amserlen y cynigion. 
 
Dangoswch sut y penderfynwyd bod y costau’n rhesymol drwy gyfeirio at 
ddyfynbrisiau; costau safonol gweithgareddau blaenorol; cymariaethau’r diwydiant 
megis tablau Safonau Ansawdd neu ddadansoddiad technegol annibynnol. 
 
Rhowch dystiolaeth o’r broses o geisio am ddyfynbrisiau a ddefnyddiwyd gennych, 
neu gopïau o ddyfynbrisiau. Bydd angen o leiaf dri dyfynbris os bydd yr eitem a brynir 
yn werth £5,000 neu fwy.  Dim ond un dyfynbris sydd ei angen ar gyfer eitemau o dan 
£5,000. Rhaid i ddogfen y dyfynbris nodi’r holl wybodaeth sydd ei hangen i allu 
adnabod y cyflenwr, gan gynnwys ei gyfeiriad, manylion cysylltu a Rhif Cofrestru’r 
Cwmni (a rhif TAW os oes angen).  
 
Ble y bo’n briodol dangoswch sut y cafodd y gwahanol opsiynau ar gyfer cyflawni 
amcanion y prosiect eu hystyried ac eglurwch sut a pham y penderfynwyd ar yr 
opsiwn a ddewiswyd. 
 
Bydd angen dangos tystiolaeth fel slip cyflog, datganiad banc neu gyflogres, o gostau 
gwirioneddol (Partner y Prosiect). Gellid sefydlu costau wedi’u symleiddio a’u dilysu ar 
gyfer partner y prosiect yn yr un ffordd ag ar gyfer Noddwr y Prosiect.  
 
Rhaid i’r holl gyflenwyr fod yn fusnesau go iawn h.y. eu bod yn fusnesau sydd wedi 
ennill eu plwyf ac sy’n hysbysebu’r gwasanaeth sydd ei angen. Os nad yw’r busnes ar 
y rhyngrwyd neu â chofnod gyda Thŷ’r Cwmnïau, bydd angen rhagor o wybodaeth yn 
y rhan hon o’r ffurflen. Nid yw hyn yn anghyffredin, ond bydd angen tystiolaeth ei fod 
yn ymgymryd â’r gwaith dan sylw.  Gallai hynny fod yn:  
 
• Llythyr oddi wrth ei gyfrifydd  
• Gohebiaeth â’r HMRC am y busnes  
• Derbynebau perthnasol  
• Gohebiaeth â’r awdurdod lleol  
• Tair blynedd o gyfrifon 
  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbeta.llyw.cymru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublications%2F2018-09%2Frhaglen-datblygu-gwledig-2014-2020-canllaw-technegol-tendro-cystadleuol-chaffael-cyhoeddus_2.pdf&data=02%7C01%7CJames.Westlake%40gov.wales%7Cf8f7dbd68f8a449a403308d61327ce84%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636717459037232733&sdata=6PaElrJRxgEqh%2FIkM%2FiaMJ466Q9PyHJjt67nRdzwG8o%3D&reserved=0
https://beta.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-09/rhaglen-datblygu-gwledig-2014-2020-templed-tendro-cystadleuol-chaffael-cyhoeddus.pdf
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Gweler tudalen gynta’r adran Gwerth am Arian ar yn y sgrinlun isod: 
 
 

 
 

 
 

Cliciwch i ychwanegu eitem rydych wedi gwario arni. Os oes gennych fwy nag un 
eitem o dan un categori, cyfunwch gostau’r eitemau hynny i gael cyfanswm y categori 
hwnnw. Gallwch ddangos gwahanol elfennau’r cyfanswm hwnnw yn y blwch ‘Rhowch 
fanylion’.  
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Wrth glicio i ychwanegu eitem gwariant, fe fydd rhestr o opsiynau yn ymddangos, fel y 
gwelwch ar y sgrinlun isod: 
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Gallwch naill ai chwilio trwy’r rhestr am yr eitem sydd ei hangen arnoch neu ddechrau 
teipio’r llythrennau cyntaf yn y bar chwilio, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
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Ar ôl ichi ddewis opsiwn, cewch eich symud i’r sgrin cofnodi manylion, fel y gwelwch 
ar y sgrinlun isod: 
 
 

 
 

Pwysig  
 
Os bydd y swm yn fwy na’r hyn a nodwyd gennych yn eich Datganiad o Ddiddordeb, 
gallwch gael un o’r negeseuon isod i chi.  
 
Os ydych eisoes wedi cyrraedd cyfanswm eich Datganiad o Ddiddordeb, neu wedi 
mynd drosto a’ch bod wedyn yn ychwanegu eitemau, fe gewch neges camgymeriad 
fydd yn dweud wrthych am dynnu eitemau, fel y gwelwch yn y sgrinlun isod:  
 

 
 
Chewch chi ddim cyflwyno’r ffurflen nes eich bod yn unioni’r mater.  
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Ond os ydy’r cyfanswm o dan gyfanswm y Datganiad o Ddiddordeb a’ch bod trwy 
ychwanegu eitem, yn mynd dros gyfanswm y Datganiad, fe gewch y neges 
gwybodaeth isod: 
 

 
 
Mae’r neges hon yn dangos y byddwn yn talu am ddim ond rhan o un o’r eitemau chi.  
Fe fyddwch chi’n cael cyflwyno’ch Cais Llawn gyda’r neges hon, felly gofalwch mai 
dyma’ch bwriad.  
 

Yn ôl i'r Cynnwys 
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 Business/Project Plan – Themâu Trawsbynciol  
 
Esboniwch sut y bydd y prosiect sydd mewn golwg yn cyfrannu at y themâu 
trawsbynciol canlynol: 
 

 Cyfle Cyfartal a Prif Ffrydio Rhywedd 

 Datblygu Cynaliadwy 

 Mynd i’r Afael â Thlodi ac Allgau Cymdeithasol 

 Yr Iaith Gymraeg 
 
Bydd yr adran hon yn ymddangos, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod:  
 

  
 

Yn ôl i'r Cynnwys 
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Cynllun y Busnes/Prosiect – Dangosyddion ac Allbynnau  
 

Mae gofyn cyflwyno adroddiad ar y prosiect a noddir i Lywodraeth Cymru a’i seilio ar 
nifer o Ddangosyddion Perfformiad.  
 
Bydd y ffurflen ar-lein yn rhestru’r Dangosyddion Perfformiad perthnasol, a bydd 
angen ichi osod targedau ar gyfer pob un.  
 
Gan ddibynnu i ba is-fesur y mae’ch cynllun yn perthyn, bydd gennych 
Ddangosyddion Perfformiad gwahanol. 
 
Is-fesur 16.2  
 
Is-fesurau 16.2: Cefnogi prosiectau peilot a datblygiad cynhyrchion, arferion, 
prosesau a thechnoleg newydd 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn gorfod casglu data ariannol am yr holl brosiectau a 
gynorthwyir a gwybodaeth sy’n ymwneud â’u dangosyddion, a pharatoi adroddiadau 
arnynt. Bydd angen dangos hefyd sut y bydd y prosiectau’n cyfrannu at Themâu 
Trawsbynciol:- 

• Prif ffrydio cyfleoedd cyfartal a materion rhyweddol  
• Datblygu cynaliadwy  
• Trechu tlodi ac allgáu cymdeithasol  

 
Bydd gofyn i bob prosiect a gynorthwyir baratoi adroddiad cynnydd i Lywodraeth 
Cymru ar sail nifer o ddangosyddion. Bydd Pwyllgor Monitro’r Rhaglen (PMC) a’r 
Comisiwn Ewropeaidd (CE) yn defnyddio’r adroddiadau hyn i fonitro hynt y rhaglen ac 
fe’u defnyddir hefyd i werthuso cynnydd ar sail dangosyddion lefel y Rhaglen. 
  
Yn ogystal â dangosyddion lefel y Rhaglen, rhestrir isod dangosyddion lefel achos. 
Dylech ddewis o leiaf ddau ar gyfer eich prosiect ichi allu cadarnhau’ch bod wedi 
gwneud y gwaith.  Efallai na chaiff eich prosiect ei helpu oni bai bod o leiaf dau o’r 
dangosyddion lefel achos wedi’u dewis. Cewch ddewis mwy na dau ddangosydd lefel 
achos.  
 
Bydd disgwyl i brosiect roi targedau i Lywodraeth Cymru ar gyfer pob un o’r 
dangosyddion a ddewisir. Bydd angen dadelfennu’r targedau er mwyn medru mesur 
unrhyw gynnydd ar adegau gwahanol yn ystod oes y prosiect.  
 
Fe welwch isod y dangosyddion perfformiad y byddwn yn eu defnyddio i fonitro a 
gwerthuso’r holl brosiectau a gynorthwyir o dan y Cynllun. Bydd ymgeiswyr 
llwyddiannus yn cael rhagor o fanylion am is-gategorïau dangosyddion a’r gofyn i 
ddarparu tystiolaeth bod archwiliadau ariannol wedi’u cynnal. Byddwn hefyd yn 
cysylltu ag ymgeiswyr llwyddiannus ynghylch cynnal gwaith ymchwil yn y dyfodol i 
werthuso effeithlonrwydd y Cynllun.  
 
Am ragor o wybodaeth am fonitro a gwerthuso, e-bostiwch y Tîm Ymchwil, Monitro a 
Gwerthuso (RME): RDPMandE@gov.wales 
  

mailto:RDPMandE@gov.wales
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Enw’r Dangosydd Perfformiad  Diffiniad  

Dangosyddion Lefel y Rhaglen 
 

0.17 Nifer y gweithrediadau 

cydweithredu a gynorthwywyd (heblaw 

am EIP) 

 

Nifer y gweithrediadau cydweithio a gefnogwyd 

wedi’u dadelfennu fesul teip (peilot/prosiect 

prawf, cynhyrchion newydd, prosesau…etc.).  

Gall un gweithrediad fod gyfwerth ag un 

prosiect neu ddim.  Gall un gweithrediad a 

gefnogwyd gyflawni sawl prosiect. 

Dangosyddion Lefel Achos  

Nifer y gweithredoedd rhannu 
gwybodaeth/gweithgareddau hyrwyddo 
a/neu farchnata i godi ymwybyddiaeth 
am y prosiect arfaethedig a/neu ei 
allbynnau 

Nifer y camau gweithredu a ymgymerwyd gan 
noddwr y prosiect i godi ymwybyddiaeth am y 
prosiect cydweithredu NEU Cynhyrchu neu 
ddosbarthu deunydd ar gyfer marchnata a 
hyrwyddo’r prosiect cydweithredu a/neu 
allbynnau’r prosiect cydweithredu 

Nifer y daliadau / buddiolwyr a 
gynorthwyir 

Noder: mae buddiolwyr yn unigolion neu 

endidau heblaw am ddaliadau fferm sy’n cael 

cymorth.  Rhestrwch fesul sector: 

- Ffermio 
- Bwyd 
- Coedwigaeth 
- Arall  

Nifer o swyddi a ddiogelwyd Mae swyddi a ddiogelwyd yn golygu swyddi yr 
oedd disgwyl iddynt gael eu colli yn ystod y 12 
mis nesaf.  Dylid sgorio swyddi ar sail swyddi 
parhaol, cyfwerth ag amser llawn (gellir sgorio 
swydd dymhorol ar yr amod y disgwylir i'r 
swydd fod ar gael yn ddiderfyn – dylid cofnodi'r 
gyfran o'r flwyddyn a weithir). Dylid sgorio'r 
swydd ei hun, nid yr amcangyfrif o faint o bobl 
a all lenwi'r swydd. Os nad yw swydd yn llawn 
amser, bydd angen rhannu'r oriau a weithir 
bob wythnos â 30 i ganfod y gyfran o'r swydd 
gyfwerth ag amser llawn a gynrychiolir (ee 
byddai 18 awr yr wythnos yn cyfateb i 0.6 o'r 
swydd gyfwerth ag amser llawn). 

Nifer y swyddi a grëwyd Cyfanswm nifer y swyddi parhaol a grëwyd 

(nid a gynhelir) drwy brosiectau a gefnogwyd, 

wedi’u mynegi mewn FTE, yn ôl rhywedd. 

Dylid ond cyfrif swyddi newydd sydd wedi eu 

creu o ganlyniad i’r cymorth ariannol a 

roddwyd dan y cynllun hwn, sydd felly’n eithrio 

swyddi a gynhelir (oherwydd eu bod yn rhy 

broblematig i’w hasesu). Mae’n ymwneud â 

chyflogaeth pan fydd y prosiect ar ei draed, Ni 
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ddylid cyfrif gwaith gwirfoddol ond gellir 

cynnwys hunangyflogaeth. Cyfrifir y 

dangosydd mewn FTE; felly os yw swydd 

hanner amser bresennol yn cael ei throsi’n 

swydd llawn amser, gwerth y dangosydd yw 

0.5 (ystyrir bod hanner swydd wedi cael ei 

chreu).  I gyfrif un swydd a grëwyd, dylai’r 

contract bara am flwyddyn neu’n fwy (e.e. mae 

contract chwe mis ar 100% yn 0.5). Nid yw hyn 

yn cynnwys swyddi sydd wedi cael eu hadleoli. 

Nifer y cyfranogwyr sy’n derbyn 

hyfforddiant 

Y nifer o bobl sy’n mynychu ac yn cwblhau 

cwrs hyfforddi  

Cyfanswm y gwariant cyhoeddus ar 
gyfer hyfforddi/sgiliau 

Cyfanswm y gwariant (cyhoeddus) ar gyfer 
hyfforddi/sgiliau. 

Nifer y diwrnodau hyfforddi Nifer y diwrnodau hyfforddi a ddarperir (1 
diwrnod = 8 awr). 

Nifer y rhwydweithiau a ffurfiwyd Nifer y rhwydweithiau ffurfiol a ffurfiwyd 
oherwydd buddiant cyffredin o ganlyniad 
uniongyrchol i gyngor, cymorth neu gymorth 
ariannol gan y Cynllun Datblygu Gwledig 
(RDP) ac na fodolai cyn hynny. 

Nifer yr astudiaethau dichondeb   Nifer yr astudiaethau dichondeb penodol a 
gomisiynir neu a gynhelir drwy’r 
prosiect/rhaglen ar gyfer prosiect/busnes/grŵp 
cymunedol/cymuned fuddiant sy’n rhoi 
gwybodaeth bellach am gynnyrch, proses neu 
farchnad. 

Nifer y rhanddeiliaid sydd wedi 
ymgysylltu  

Rhanddeiliad: Unrhyw grŵp neu unigolyn sy’n 
medru cael effaith ar neu a effeithir gan 
gyflawniad amcanion y prosiect.  Gall fod yn 
bobl, grwpiau, neu endid sydd â rôl a 
diddordeb yn amcanion y prosiect ac yn y 
gwaith o weithredu prosiect.  Mae’n cynnwys 
cymuned y mae’r prosiect yn ceisio ei newid. 
Ymgysylltu: Rhanddeiliaid sy’n ymgysylltu i 
weithredu’r prosiect ar unrhyw adeg.  Er 
enghraifft drwy rwydweithio, animeiddio ac 
ymgynghori. 
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Is-fesur 16.4  
 
Is-fesur 16.4: Cymorth ar gyfer cydweithredu llorweddol a fertigol ymhlith 
gweithredwyr yn y gadwyn gyflenwi ar gyfer sefydlu a datblygu cadwyni cyflenwi 
byr / marchnadoedd lleol ac ar gyfer gweithgareddau hyrwyddo mewn cyd-destun 
lleol sy'n ymwneud â datblygu cadwyni cyflenwi byr a marchnadoedd lleol. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn gorfod casglu data ariannol am yr holl brosiectau a 
gynorthwyir a gwybodaeth sy’n ymwneud â’u dangosyddion, a pharatoi adroddiadau 
arnynt. Bydd angen dangos hefyd sut y bydd y prosiectau’n cyfrannu at Themâu 
Trawsbynciol: Cyfle Cyfartal, Datblygu Cynaliadwy, Trechu Tlodi ac Allgáu 
Cymdeithasol a’r Gymraeg.  
 
Bydd gofyn i bob prosiect a gynorthwyir baratoi adroddiad cynnydd i Lywodraeth 
Cymru ar sail nifer o ddangosyddion. Bydd Pwyllgor Monitro’r Rhaglen (PMC) a’r 
Comisiwn Ewropeaidd (CE) yn defnyddio’r adroddiadau hyn i fonitro hynt y rhaglen ac 
fe’u defnyddir hefyd i werthuso cynnydd ar sail dangosyddion lefel y Rhaglen. 
  
Yn ogystal â dangosyddion lefel y Rhaglen, rhestrir isod dangosyddion lefel achos. Mi 
ddylai chi ddewis o leiaf ddau ar gyfer eich prosiect ichi allu cadarnhau’ch bod wedi 
gwneud y gwaith.  Efallai na chaiff eich prosiect ei helpu oni bai bod o leiaf dau o’r 
dangosyddion lefel achos wedi’u dewis. Cewch ddewis mwy na dau ddangosydd lefel 
achos.  
 
Bydd disgwyl i brosiect roi targedau i Lywodraeth Cymru ar gyfer pob un o’r 
dangosyddion a ddewisir. Bydd angen dadelfennu’r targedau er mwyn medru mesur 
unrhyw gynnydd ar adegau gwahanol yn ystod oes y prosiect.  
 
Fe welwch isod y dangosyddion perfformiad y byddwn yn eu defnyddio i fonitro a 
gwerthuso’r holl brosiectau a gynorthwyir o dan y Cynllun. Bydd ymgeiswyr 
llwyddiannus yn cael rhagor o fanylion am is-gategorïau dangosyddion a’r gofyn i 
ddarparu tystiolaeth bod archwiliadau ariannol wedi’u cynnal. Byddwn hefyd yn 
cysylltu ag ymgeiswyr llwyddiannus ynghylch cynnal gwaith ymchwil yn y dyfodol i 
werthuso effeithlonrwydd y Cynllun.  
 
Am ragor o wybodaeth am fonitro a gwerthuso, e-bostiwch y Tîm Ymchwil, Monitro a 
Gwerthuso (RME): RDPMandE@gov.wales 
  

mailto:RDPMandE@gov.wales
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Enw’r Dangosydd Perfformiad Diffiniad 

Dangosyddion Lefel Rhaglen 
 

0.17 Nifer y gweithrediadau 
cydweithredu a gynorthwyir 

Nifer y gweithrediadau cydweithio a gefnogwyd 

wedi’u dadelfennu fesul teip. Gall un gweithrediad 

fod gyfwerth ag un prosiect neu ddim. Gall un 

gweithrediad a gefnogwyd gyflawni sawl prosiect. 

0.9 Nifer  y daliadau  sy’n 
cymryd rhan yn y cynlluniau a 
gynorthwyir 

Nifer  y daliadau sy’n cymryd rhan yn y cynllun 
datblygu cadwyni cyflenwi a chydweithio. 

Dangosyddion Lefel Achos 
 

Nifer y swyddi a grëwyd Cyfanswm nifer y swyddi parhaol a grëwyd (nid a 
gynhelir) drwy brosiectau a gefnogwyd, wedi’u 
mynegi mewn FTE, yn ôl rhywedd. Dylid ond cyfrif 
swyddi newydd sydd wedi eu creu o ganlyniad i’r 
cymorth ariannol a roddwyd dan y cynllun hwn, sydd 
felly’n eithrio swyddi a gynhelir (oherwydd eu bod yn 
rhy broblematig i’w hasesu). Mae’n ymwneud â 
chyflogaeth pan fydd y prosiect ar ei draed, h.y. os 
yw’r prosiect yn creu siop fferm, nid yw’n cynnwys 
swyddi a grëir wrth ddylunio/adeiladu – 
ymgynghorydd/pensaer/adeiladwyr – dim ond y 
swyddi a grëir pan fydd y siopa ar ei thraed (rheolwr, 
cynorthwywyr ac ati). Ni ddylid cyfrif gwaith 
gwirfoddol ond gellir cynnwys hunangyflogaeth. 
Cyfrifir y dangosydd mewn FTE; felly os yw swydd 
hanner amser bresennol yn cael ei throsi’n swydd 
llawn amser, gwerth y dangosydd yw 0.5 (ystyrir bod 
hanner swydd wedi cael ei chreu).  I gyfrif un swydd 
a grëwyd, dylai’r contract bara am flwyddyn neu’n 
fwy (e.e. mae contract chwe mis ar 100% yn 0.5). 
Nid yw hyn yn cynnwys swyddi sydd wedi cael eu 
hadleoli. 

Nifer y cyfranogwyr sy’n derbyn 
hyfforddiant 

Y nifer o bobl sy’n mynychu ac yn cwblhau cwrs 
hyfforddi. 

Cyfanswm y gwariant 
cyhoeddus ar gyfer 
hyfforddi/sgiliau 

Cyfanswm y gwariant (cyhoeddus) ar gyfer 
hyfforddi/sgiliau. 

Nifer y diwrnodau hyfforddi Nifer y diwrnodau hyfforddi a ddarperir (1 diwrnod = 
8 awr). 

Nifer y rhwydweithiau a ffurfiwyd Nifer y rhwydweithiau ffurfiol a ffurfiwyd oherwydd 
buddiant cyffredin o ganlyniad uniongyrchol i gyngor, 
cymorth neu gymorth ariannol gan y Cynllun 
Datblygu Gwledig (RDP) ac na fodolai cyn hynny. 

Nifer yr astudiaethau 
dichonoldeb  

Nifer yr astudiaethau dichonoldeb penodol a 
gomisiynir neu a gynhelir drwy’r prosiect/rhaglen ar 
gyfer prosiect penodol/busnes/grŵp 
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cymunedol/cymuned fuddiant sy’n rhoi gwybodaeth 
bellach am gynnyrch, proses neu farchnad. 

Nifer y rhanddeiliaid sydd wedi 
ymgysylltu 

Rhanddeiliad: Unrhyw grŵp neu unigolyn sy’n medru 
cael effaith ar neu a effeithir gan gyflawniad 
amcanion y prosiect.  Gall fod yn bobl, grwpiau, neu 
endid sydd â rôl a diddordeb yn amcanion y prosiect 
ac yn y gwaith o weithredu prosiect.  Mae’n cynnwys 
cymuned y mae’r prosiect neu rhaglen yn ceisio ei 
newid. 
Ymgysylltu: Rhanddeiliaid sy’n ymgysylltu i 
weithredu’r prosiect ar unrhyw adeg.  Er enghraifft 
drwy rwydweithio, animeiddio ac ymgynghori. 

 
 
Gwybodaeth gyffredinol ar gyfer pob mesur  
 
Dylai’r rhain ystyried pa gyfraniad mesuradwy y bydd y prosiect yn ei wneud at unrhyw 
un, neu at bob un o'r canlynol: 
 

 Targedau rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Allbynnau a Dangosyddion 

 Amcanion neu dargedau penodol gan Lywodraeth Cymru 

 Strategaethau Datblygu Lleol 

 Unrhyw amcanion strategol eraill. 
 
Esboniwch sut y bydd y targedau’n cael eu taro. 
 
Esboniwch sut y bydd cynnydd yn cael ei fonitro, gan gynnwys unrhyw drefniadau i 
werthuso’r prosiect yn allanol ac annibynnol lle bo angen. 
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Gweler yr adran Dangosyddion a Chanlyniadau (Allbynnau) ar y sgrinlun isod: 
 
 

 
 

Mae dau fath o Ddangosydd – dangosydd lefel rhaglen a dangosydd lefel achos. 
Maen nhw’n amrywio gan ddibynnu i ba fesur y mae’ch cynllun yn perthyn. Cliciwch y 
botwm Ychwanegu Dangosydd i weld y sgrin cofnodi a welwch ar y sgrinlun isod:  
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Yn ôl i'r Cynnwys 
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Cynllun y Busnes/Prosiect – Ariannol a Chydymffurfio  
 
Yn yr is-adran olaf o fewn Cynllun y Busnes/Prosiect, bydd gofyn ichi ddarparu 
gwybodaeth am agweddau ar eich prosiect sy’n ymwneud â chyllid a chydymffurfio.  
 
Prosiectau Refeniw yn Unig 
Costau Staffio lle bo’n briodol: dylid defnyddio costau gwirioneddol ond mewn 
achosion lle mae rolau prosiect yn ymwneud â phrosiectau sy’n cael eu hariannu 
100% gan yr UE. Rhaid i unrhyw rolau nad ydynt yn cael eu hariannu ar sail 100% 
gan yr UE ddefnyddio costau syml. Am gyfarwyddyd ar Gostau Symlach cliciwch ar y 
ddolen hon:  
 
Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020: Canllawiau Symlach ar Gostau  
 
A yw’r dull cost uned ar gyfer costau symlach wedi cael ei fabwysiadu ar gyfer cyfrif 
Costau Staff? Os ydyw, dangoswch y fethodoleg ar gyfer cyfri’r gost 
 
Yr Holl Brosiectau 
 
Pa gyllid a ddefnyddir i ariannu unrhyw elfen o’r prosiect nad ariennir gan grant? 
Rhowch dystiolaeth ar ffurf gohebiaeth lle y bo modd. 
Pa gamau a gymerwyd gennych i chwilio am gyllid ar gyfer y prosiect cyn ymgeisio 
am grant? Dangoswch ohebiaeth  os medrwch.  
Pa gyllid sydd gan y busnes ar hyn o bryd?  Rhowch dystiolaeth o orddrafft/dyled sydd 
gennych neu gyfleuster banc lle y bo modd. 
Esboniwch yn fanwl pam fod angen y swm penodol rydych wedi gofyn amdano fel 
cymorth grant. Wrth ateb y cwestiynau blaenorol rhaid i chi gynnwys y canlynol yn 
eich atebion: 
Esboniwch sut, fel yr ymgeisydd, y bwriadwch gwrdd â’r rhwymedigaethau ariannol a 
chydymffurfio sy’n ofynnol wrth ddarparu’r prosiect. 
 
Dangoswch sut y mae eich systemau ariannol a’ch cynllunio ariannol yn drylwyr. 
Rhowch gyfrif manwl o’r holl dybiaethau sylfaenol y mae’r cynlluniau ariannol yn 
seiliedig arnynt ynghyd ag unrhyw dystiolaeth ategol lle bo hynny'n briodol (er 
enghraifft ffigurau dadansoddi’r farchnad ar gyfer prosiectau buddsoddi mewn 
gweithgareddau prosesu). 
Disgrifiwch y ffynonellau cyllid ar gyfer y cynnig hwn. Rhaid i chi nodi a yw’r 
ffynonellau cyllid eisoes wedi eu sicrhau neu ai amodol yn unig ydynt. Mae pedair 
elfen y gallech eu cynnwys yn y data ariannol: 
 

 Cyfrif elw a cholled 

 Mantolen 

 Rhagolygon arian parod 

 Trosiant. 
 
Nodwch eich tybiaethau ynghylch trosiant a llif arian. 
 
Rhaid i’r crynodeb ariannol yn y cynllun fod yn fyr a hawdd ei ddilyn. Mae’n bwysig 
iawn cynnwys eich rhagolygon ochr yn ochr â rhai hanesyddol. Bydd hyn yn rhoi cyd-

https://llyw.cymru/rhaglen-datblygu-gwledig-2014-i-2020-canllawiau-ynghylch-costau
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destun i’ch cynllun ariannol. Dylech gynnwys unrhyw newidiadau sylweddol yn eich 
sefyllfa ariannol, unrhyw newidiadau yn y farchnad neu’r gystadleuaeth, ac unrhyw 
faterion eraill a effeithiodd ar y busnes. Mae angen i ni weld manteision eich cynnig a’r 
stori'n gryno mewn rhifau.  
 
Mae’n rhaid i chi gynnwys enillion ar fuddsoddiad a dangos sut rydych yn cyfrif hyn. 
Os ydych yn fusnes newydd gychwyn neu’n sefydliad sydd newydd gael ei ymgorffori, 
ni fyddwch yn gallu rhoi gwybodaeth hanesyddol. Os felly bydd angen i chi roi 
amcangyfrifon ar sail gymaint o wybodaeth sector-benodol â phosibl ar ffurf profiad 
blaenorol neu ymchwil i’r farchnad, neu gyfuniad o’r ddau. 
Rhestrwch eich ffynonellau ymchwil os gwelwch yn dda. 
 
Rhowch asesiad a yw’r prosiect yn fforddiadwy h.y. tystiolaeth bod yr ymgeisydd yn 
gallu ysgwyddo’r costau gyda’r grant.  
 
Mae’r adran hon yn ymddangos fel un blwch testun mawr, fel y gwelwch ar y sgrinlun 
isod:  
 

  
 

Yn ôl i'r Cynnwys 
  



 

Fersiwn: 3 Tudalen 42 o 49 
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2021 
Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru    

Caniatâd Cynllunio, Trwyddedau a Chydsyniadau  
 

Yr adran nesaf yw Caniatâd Cynllunio, Trwyddedau a Chydsyniadau, fel y gwelwch ar 
y sgrinlun isod: 
 

 
 
Gan ddibynnu ar eich ateb, mae’n bosibl y caiff rhagor o gwestiynau eu gofyn i chi, fel 
y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
 

 
 
Yn ôl i'r Cynnwys 
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Yr Effaith Amgylcheddol  
 

Mae’r adran nesaf yn holi am effaith amgylcheddol eich prosiect, fel y gwelwch ar y 
sgrinlun isod: 
  

 
 
Os byddwch yn rhoi ateb cadarnhaol i’r cwestiynau hyn, byddwn yn gofyn am ragor o 
fanylion, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
  

  
 
Yn ôl i'r Cynnwys 
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Rhestr o’r Dogfennau Atodol sydd eu hangen 
 
Yr adran nesaf yw’r Rhestr o Ddogfennau Atodol, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
 

  
 
Rhaid ichi ddewis o leiaf un dull o gyflwyno’r dogfennau atodol.  
 
Pwysig  
 
Yn achos prosiect refeniw mawr, a fydd yn cael ei gynnal dros nifer o flynyddoedd ac 
y gallai tîm sylweddol fod yn gweithio arno gydag ystod eang o gyfranogwyr neu 
fuddiolwyr terfynol, byddai disgwyl cynnig lawer manylach ar gyfer prosiect o’r fath. 
Efallai y byddai angen dogfennau ychwanegol i’w gefnogi, megis astudiaeth 
ddichonolrwydd, adroddiad gwerthuso ar weithgareddau diweddar tebyg, asesiadau 
cymharu a/neu adroddiadau eraill fel astudiaethau academaidd a fyddai’n rhoi darlun 
llawnach pam mae angen y prosiect, beth y disgwylir iddo ei wneud a sut y bwriedir ei 
gynnal.  
 
Yn ôl i'r Cynnwys 
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Cyflwyno  
 
Camgymeriadau, Gwybodaeth a Chrynodeb 
 
Bydd yr adran nesa’n dangos unrhyw gamgymeriadau/gwallau yn eich cais, a 
Chrynodeb o’ch cais.  
 
Mae’r sgrinlun isod yn dangos y neges y byddwch yn ei gweld os nad oes 
camgymeriadau: 
 
 

 
 
Os oes camgymeriadau, byddwch yn gweld neges fel yr un yn y sgrinlun isod: 
 

  
 
Byddwn yn dangos y camgymeriad(au) ichi. Y camgymeriad ar yr enghraifft ar y 
sgrinlun isod yw bod y cwestiwn am Safle Ramsar neu Ardal Gadwraeth heb ei ateb. 
Mae angen ichi felly fynd yn ôl i’r adran am yr Effaith Amgylcheddol i ateb y cwestiwn 
cyn y cewch gyflwyno’r cais. 
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Mae’r sgrinlun isod yn dangos enghraifft o’r adran Camgymeriadau, Gwybodaeth a 
Chrynodeb ar ôl ichi orffen llenwi’r cais yn llawn: 
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Ni fydd y testun y byddwch wedi’i sgrifennu yn unrhyw un o’r blychau testun mawr yn 
cael ei ddangos ond fe fydd yn y crynodeb PDF fydd yn cael ei anfon atoch trwy RPW 
Ar-lein ar ôl ichi gyflwyno’ch cais yn llwyddiannus.  
 
Yn ôl i'r Cynnwys 
  



 

Fersiwn: 3 Tudalen 48 o 49 
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2021 
Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru    

Datganiadau ac Ymrwymiadau  
 
Darllenwch yr adran Datganiadau ac Ymrwymiadau a welwch ar y sgrinlun isod. Wedi 
ichi wneud, ticiwch y blwch ar waelod y sgrin i gadarnhau’ch bod yn cytuno â’r hyn a 
welwch ar y sgrinlun isod: 
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Cyflwyno  
 
Ar ôl ichi orffen llenwi’r cais, cliciwch ar y botwm Cyflwyno. 
 
 

 
 

Cadarnhau eich bod wedi’i gyflwyno  
 
Bydd cadarnhad eich bod wedi cyflwyno’r cais yn ymddangos, fel y gwelwch ar y 
sgrinlun isod.  Dylech safio neu brintio’r Cadarnhad, trwy glicio ar y botwm Printio’r 
Sgrin Hon a welwch ar y sgrinlun. Cliciwch y botwm Gadael i adael y cais a dychwelyd 
i RPW Ar-lein.  
 
Bydd copi o’ch cais yn ymddangos nawr ar eich cyfrif RPW Ar-lein o fewn un diwrnod 
gwaith.  
 

 
 
Yn ôl i'r Cynnwys 
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	Gwybodaeth  
	 
	Mae’r canllaw hwn yn esbonio gam wrth gam sut i lenwi’ch cais llawn ar gyfer y Cynlluniau Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio. Byddwch eisoes wedi Datgan Diddordeb ac wedi cael sgôr digon uchel inni fod wedi’ch dewis i gyflwyno Cais llawn ar gyfer y cynllun perthnasol.  
	 
	Bydd angen ichi lenwi ffurflen ar-lein i roi rhagor o wybodaeth am eich prosiect er mwyn i Lywodraeth Cymru allu ei asesu a phenderfynu a yw’ch prosiect yn gymwys am grant.  
	 
	Darllenwch y canllaw hwn yn ofalus. Bydd angen ichi ddarllen hefyd 
	Darllenwch y canllaw hwn yn ofalus. Bydd angen ichi ddarllen hefyd 
	Ganllawiau'r Cynllun
	Ganllawiau'r Cynllun

	 gan eu bod yn cynnwys manylion llawn y cyfleoedd sydd ar gael ac yn esbonio pwy sy’n gymwys.  Hefyd, dylech ddarllen canllawiau manwl y rownd ymgeisio hon gan eu bod yn nodi’r meini prawf penodol ar gyfer dewis a sgorio yn y rownd hon. 

	  
	Caiff y cais llawn ei asesu yn unol â’r rheolau a Chanllawiau’r Cynllun. Bydd yn rhaid iddo fodloni’r gofynion o ran diwydrwydd dyladwy a chael ei archwilio i weld a yw’n gymwys. Dim ond wedi sicrhau hynny y caiff y penderfyniad i gynnig grant i chi neu beidio ei wneud.  
	 
	Byddwn yn penderfynu faint o arian fydd ar gael ar gyfer y cais llawn wrth i’r cais llawn gael ei ddatblygu ac ni chaiff y penderfyniad terfynol ei wneud tan i’r prosesau asesu ac arfarnu gael eu cwblhau. Ni fydd y grant yn fwy na’r hyn a nodir yn y Datganiad o Ddiddordeb.  
	 
	Rhaid cyflwyno’r cais llawn yn electronig trwy RPA ar-lein.  
	 
	Mae croeso ichi gyflwyno’ch cais llawn unrhyw bryd ar ôl ichi gael y llythyr dewis a chyn dyddiad ola’ cyfnod cyflwyno’r cais llawn. Bydd hwnnw wedi nodi hwnnw yn y llythyr dewis.  Bydd cais llawn sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad hwnnw’n cael ei wrthod.  Ni fydd modd cael estyniad.  
	 
	Nid oes angen aros tan ddiwedd y cyfnod ymgeisio cyn cyflwyno’r cais. Rydym yn eich cynghori’n gryf i’w gyflwyno cyn gynted ag y medrwch. Bydd y broses asesu’n dechrau cyn gynted ag y bydd eich cais llawn yn cyrraedd.  
	 
	Bydd y cais llawn wedi’i wneud o nifer o ddogfennau a ffynonellau gwybodaeth gwahanol a gyflwynir i gefnogi’r cais. Rhaid cyflwyno’r canlynol:  
	 
	 Ffurflen ar-lein  
	 Ffurflen ar-lein  
	 Ffurflen ar-lein  

	 Cyfrifon masnachu’r tair blynedd diwethaf (lle bo hynny’n gymwys) 
	 Cyfrifon masnachu’r tair blynedd diwethaf (lle bo hynny’n gymwys) 

	 Llif arian – ar gyfer cyfnod cynnal y prosiect (Mae Ffurflen Rhagolwg Ariannol wedi’i chynnwys yn eich Llythyr Dewis. Llenwch hi a’i hanfon yn ôl atom trwy RPW Ar-lein) 
	 Llif arian – ar gyfer cyfnod cynnal y prosiect (Mae Ffurflen Rhagolwg Ariannol wedi’i chynnwys yn eich Llythyr Dewis. Llenwch hi a’i hanfon yn ôl atom trwy RPW Ar-lein) 

	 Holiadur Asesu Partneriaid y Prosiect (os ydych chi’n bwriadu gweithio â phartner(iaid) a hawlio’r costau sy’n gysylltiedig â gwneud hynny, bydd gofyn ichi lenwi holiadur ar gyfer pob un o bartneriaid y prosiect. Byddwn yn asesu’ch 
	 Holiadur Asesu Partneriaid y Prosiect (os ydych chi’n bwriadu gweithio â phartner(iaid) a hawlio’r costau sy’n gysylltiedig â gwneud hynny, bydd gofyn ichi lenwi holiadur ar gyfer pob un o bartneriaid y prosiect. Byddwn yn asesu’ch 


	atebion fel rhan o’r broses ymgeisio.  Bydd copi o’r Holiadur Asesu Partneriaid wedi’i gynnwys yn eich Llythyr Dewis.) 
	atebion fel rhan o’r broses ymgeisio.  Bydd copi o’r Holiadur Asesu Partneriaid wedi’i gynnwys yn eich Llythyr Dewis.) 
	atebion fel rhan o’r broses ymgeisio.  Bydd copi o’r Holiadur Asesu Partneriaid wedi’i gynnwys yn eich Llythyr Dewis.) 


	 
	Efallai y bydd gofyn ichi gyflwyno’r canlynol i gefnogi’r cais os yw’r prosiect yn gofyn am hynny.  Nid oes rhestr gyfan na chynhwysfawr.  
	 
	 Cynllun Busnes Strategol  
	 Cynllun Busnes Strategol  
	 Cynllun Busnes Strategol  

	 Dogfennau technegol fel dyluniad neu fanyleb adeilad 
	 Dogfennau technegol fel dyluniad neu fanyleb adeilad 

	 Manylebau technegol ar gyfer offer neu beiriannau 
	 Manylebau technegol ar gyfer offer neu beiriannau 

	 Caniatâd cynllunio, cymeradwyaeth rheoli adeiladau, cymeradwyaeth defnyddio eiddo 
	 Caniatâd cynllunio, cymeradwyaeth rheoli adeiladau, cymeradwyaeth defnyddio eiddo 

	 Map ar raddfa o 1:1,200/1:1,250 sy’n dangos safle’r prosiect o safbwynt yr meysydd hyn, a phlan i ddangos ble rydych am osod yr offer cyfalaf.  
	 Map ar raddfa o 1:1,200/1:1,250 sy’n dangos safle’r prosiect o safbwynt yr meysydd hyn, a phlan i ddangos ble rydych am osod yr offer cyfalaf.  

	 Copi o gymeradwyaeth gynllunio fanwl yr Awdurdod Lleol  
	 Copi o gymeradwyaeth gynllunio fanwl yr Awdurdod Lleol  

	 Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol a/neu arolwg o gynefinoedd  
	 Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol a/neu arolwg o gynefinoedd  

	 Copi o asesiad BREEAM 
	 Copi o asesiad BREEAM 

	 Astudiaethau dichonolrwydd blaenorol (i gefnogi cynigion buddsoddi) 
	 Astudiaethau dichonolrwydd blaenorol (i gefnogi cynigion buddsoddi) 

	 Tystiolaeth o dendr cystadleuol am nwyddau neu wasanaethau 
	 Tystiolaeth o dendr cystadleuol am nwyddau neu wasanaethau 

	 Tystiolaeth o’r broses gaffael  
	 Tystiolaeth o’r broses gaffael  

	 Tystiolaeth eich bod wedi cymharu costau  
	 Tystiolaeth eich bod wedi cymharu costau  

	 Disgrifiadau swyddi  
	 Disgrifiadau swyddi  

	 Amodau a Thelerau gwaith 
	 Amodau a Thelerau gwaith 

	 Manylion prif staff y prosiect 
	 Manylion prif staff y prosiect 

	 Rhagor o dystiolaeth gefndir os yw’n gwmni neu’n sefydliad newydd  
	 Rhagor o dystiolaeth gefndir os yw’n gwmni neu’n sefydliad newydd  

	 Copi o’r Memorandwm a’r Erthyglau (os yw’r busnes yn endid corfforedig cyfreithiol) 
	 Copi o’r Memorandwm a’r Erthyglau (os yw’r busnes yn endid corfforedig cyfreithiol) 

	 Trwydded codi dŵr, trwydded arllwys, trwydded rheoli gwastraff, caniatâd newid defnydd busnes neu unrhyw ganiatâd statudol sydd ei angen i gynnal y prosiect.  
	 Trwydded codi dŵr, trwydded arllwys, trwydded rheoli gwastraff, caniatâd newid defnydd busnes neu unrhyw ganiatâd statudol sydd ei angen i gynnal y prosiect.  


	 
	Bydd natur yr wybodaeth, a faint ohoni y gofynnir amdani, yn dibynnu ar natur y prosiect a hyd a lled y gweithgareddau neu’r buddsoddiad. Gofynnir i ambell brosiect am lawer fwy o wybodaeth na phrosiectau eraill. Mae’n bosib y bydd gofyn i brosiectau refeniw mawr sydd â thîm sy’n gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau, cyrff ac unigolion gyflwyno rhagor o wybodaeth ynghylch sut y caiff y prosiect ei reoli. Gallai hynny gynnwys strategaethau cyfathrebu, trefniadau asesu, trefniadau rheoli corfforaethol (gan gy
	 
	Os bydd cais yn brin o wybodaeth, byddwn yn gofyn amdani ond bydd hynny’n arafu’r broses o asesu’ch cais.  
	 
	Pwysig: Os cewch unrhyw broblem ag RPW Ar-lein, cysylltwch â’r Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid.  
	 
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	  
	RPW Ar-lein – Sgrin hafan  
	 
	Yn RPW Ar-lein, cliciwch ar y tab Hafan a welwch ar y sgrinlun i fynd i’r sgrin Hafan.  
	 
	 
	Figure
	 
	Yn yr adran Dechrau Ffurflen yng ngwaelod y sgrin Hafan, cliciwch ar enw’r cynllun rydych am ymgeisio amdano. Yn yr achos hwn, cliciwch ar y ddolen i’r Cynllun Datblygu Cadwyn Cyflenwi – Twristiaeth Bwyd fel a welwch yn y sgrinlun: 
	  
	 
	Figure
	 
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	  
	Dechrau Cais  
	 
	Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ichi ei darllen cyn ichi ddechrau llenwi’r cais. Ceir arni ddolen i’r Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid, a Manylion y Cwsmer a’ch Dewisiadau Ar-lein. Darllenwch y manylion hyn i sicrhau eu bod yn gywir a’u newid cyn dechrau llenwi’r cais os ydyn nhw’n anghywir. Dangosir y dudalen ar y sgrinlun isod:  
	 
	 
	Figure
	 
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	 
	 
	Parhau â Chais / Dechrau Eto  
	 
	Ar ôl dechrau llenwi’r cais, cewch ei adael a dod yn ôl ato wedyn. Os ydych am fynd yn ôl i gais rydych eisoes wedi dechrau ei lenwi, defnyddiwch y sgrin hon i Barhau (y botwm glas ar waelod y sgrin) neu i Ddechrau Eto, cliciwch ar y ddolen a ddangosir ar y sgrinlun hwn:  
	 
	 
	Figure
	 
	  
	Cofiwch – trwy ddewis Dechrau Eto, byddwch yn dileu’r holl atebion rydych wedi’u rhoi a’r holl wybodaeth rydych wedi’i darparu. Os ydych yn siŵr eich bod am Ddechrau Eto, cliciwch Ydw ond os nad ydych, cliciwch Na, fel y gwelwch yn y sgrinlun:  
	 
	 
	Figure
	 
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	 
	  
	Cyflwyniad  
	 
	Ar y sgrin nawr, fe welwch eich cais a’r ‘Cyflwyniad’ i’r ffurflen ar-lein, fel y gwelwch yn y sgrinlun isod. Darllenwch yr holl nodiadau yn yr adran hon. Mae dolen i’r Canllaw Sut i Lenwi yn y gornel chwith uchaf. 
	  
	Ar y chwith, fe welwch restr o’r adrannau gwahanol. Mae croes goch yn dangos naill ai’ch bod heb fod yn yr adran honno eto neu’ch bod wedi gwneud camgymeriad ynddi. Bydd tic gwyrdd yn ymddangos wrth bob adran rydych wedi’i chwblhau heb gamgymeriadau. Mae nifer o fotymau llywio ar dop ac ar waelod y ffurflen. Hefyd, os ydych am newid iaith rhwng Cymraeg a Saesneg, mae botwm ichi allu gwneud hynny yng nghornel chwith isaf y sgrin, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod:  
	 
	 
	Figure
	 
	Pan fyddwch wedi gorffen â’r adran hon, cliciwch ar Nesaf.  
	 
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	    
	Hysbysiad Preifatrwydd  
	 
	Y dudalen nesaf welwch chi yw’r Hysbysiad Preifatrwydd. Darllenwch yr wybodaeth yn yr adran hon. Mae’n esbonio beth fydd yn digwydd i’r data y byddwch yn eu darparu, fel y gwelwch yn y sgrinlun isod: 
	  
	Figure
	 
	Pan fyddwch wedi gorffen â’r adran hon, cliciwch ar Nesaf. 
	 
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	  
	Manylion y Busnes/Corff  
	 
	Nesaf, byddwn yn eich holi am Fanylion eich Busnes/Corff i’n helpu i benderfynu a ydych yn gymwys am y grant dan sylw, fel y gwelwch yn y sgrinlun isod: 
	  
	Figure
	 
	Sgroliwch i lawr y dudalen i weld gweddill y cwestiynau, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
	  
	Figure
	 
	  
	Bydd rhai cwestiynau’n gofyn ichi am ragor o fanylion, gan ddibynnu ar eich ateb, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
	  
	Figure
	 
	Pan fyddwch wedi gorffen â’r adran hon, cliciwch ar Nesaf. 
	 
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	 
	  
	Trosolwg ar y Prosiect  
	 
	Mae’r adran hon yn gofyn ichi am wybodaeth gyffredinol am eich prosiect. Fel y gwelwch ar y sgrinlun isod:  
	 
	 
	Figure
	 
	Dylai’r wybodaeth rydych yn ei bwydo yma fod yr un peth â’r wybodaeth yn eich Datganiad o Ddiddordeb.  
	 
	Pan fyddwch wedi gorffen â’r adran hon, cliciwch ar Nesaf.  
	 
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	 
	  
	Cynllun y Busnes/Prosiect  
	 
	Mae adran nesa’r ffurflen am eich holi am gynllun eich prosiect. Rhaid i bawb sy’n gwneud cais am grant trwy Raglenni Gwledig 2014 – 2020 lunio Cynllun Prosiect. Mae templed safonol wedi’i baratoi ar gyfer Cynllun y Prosiect, o dan ddeg pennawd.  
	 
	Caiff yr wybodaeth a roddir o dan bob pennawd ei defnyddio i asesu a gwerthuso, a bydd y broses hon yn penderfynu a ddylid rhoi grant i’r prosiect neu beidio. 
	 
	Bydd yr wybodaeth a roddir yn cael ei hasesu yn erbyn y meini prawf sgorio canlynol: 
	 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	TD
	Span
	Uchel 


	TR
	Span
	Mae’r ymgeisydd wedi rhoi ymatebion trylwyr a manwl o ran yr holl dystiolaeth y gofynnir amdani  
	Mae’r ymgeisydd wedi rhoi ymatebion trylwyr a manwl o ran yr holl dystiolaeth y gofynnir amdani  


	TR
	Span
	TD
	Span
	Canolig 


	TR
	Span
	Mae’r ymgeisydd wedi rhoi ymatebion boddhaol a manwl o ran y rhan fwyaf o’r dystiolaeth y gofynnir amdani  
	Mae’r ymgeisydd wedi rhoi ymatebion boddhaol a manwl o ran y rhan fwyaf o’r dystiolaeth y gofynnir amdani  


	TR
	Span
	TD
	Span
	Isel 


	TR
	Span
	Mae’r ymgeisydd wedi rhoi ymatebion a allai fod yn anghyflawn neu’n annigonol o ran un neu fwy o’r darnau o dystiolaeth y gofynnir amdani  
	Mae’r ymgeisydd wedi rhoi ymatebion a allai fod yn anghyflawn neu’n annigonol o ran un neu fwy o’r darnau o dystiolaeth y gofynnir amdani  




	 
	Bydd gofyn i Gynllun y Prosiect gael o leiaf sgôr ‘Canolig’ o dan bob un o’r deg categori. Os na all, bydd angen i’r ymgeisydd ddatblygu’r cynllun a rhoi rhagor o wybodaeth nes ei fod yn cael sgôr foddhaol. Heb sgôr foddhaol, caiff y prosiect ei wrthod.  
	 
	Pwysig: gallai gorfod gofyn ichi am ragor o wybodaeth arafu prosesau asesu’r cais felly rydym yn eich cynghori’n gryf i ddilyn y canllawiau’n fanwl a darparu’r wybodaeth y gofynnir amdani. Ond os bydd unrhyw beth yn aneglur neu os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom, fe wnawn ni gysylltu â chi.  
	 
	Mae’n bwysig cofio bod yn rhaid i’r manylder ym mhob adran fod yn briodol ac yn gymesur â chwmpas a maint y prosiect dan sylw.  
	 
	Ar gyfer prosiect buddsoddi cyfalaf bach, byddai paragraff neu ddau yn ddigon yn y rhan fwyaf o adrannau, gyda’r wybodaeth allweddol o dan y penawdau Cyflawni, Cyllid a Gwerth am Arian. Mae’n ddigon posib na fydd angen dogfennau a thystiolaeth arall heblaw am y cyfrifon tair blynedd a’r llif arian.  
	 
	Yn achos prosiect refeniw mawr, a fydd yn cael ei gynnal dros nifer o flynyddoedd ac y byddai tîm sylweddol yn gweithio arno gydag ystod eang o gyfranogwyr neu fuddiolwyr terfynol, byddai disgwyl cynnig lawer manylach ar gyfer prosiect o’r fath. Efallai y byddai angen dogfennau ychwanegol i’w gefnogi, megis astudiaeth ddichonolrwydd, adroddiad gwerthuso ar weithgareddau diweddar tebyg, asesiadau cymharu a/neu adroddiadau eraill fel astudiaethau academaidd a fyddai’n rhoi darlun 
	llawnach pam mae angen y prosiect, beth y disgwylir iddo ei wneud a sut y bwriedir ei gynnal. 
	  
	Cynlluniau Busnes Strategol 
	 
	Gallai fod gan rai busnesau prosesu mwy, a rhai busnesau amaethyddol, gynlluniau busnes strategol mwy hirdymor, dros bump i ddeng mlynedd dyweder. Yn y sefyllfa hon gallai gweithgarwch y prosiect fod yn rhan fach o’r darlun mwy a byddai’r buddsoddiadau’n cael eu darparu yng nghyd-destun gweithgareddau eraill fel hyfforddiant; gwelliannau busnes; ehangu ar weithgareddau marchnata a chyfathrebu; ac yn y blaen. 
	 
	Yn y sefyllfa hon, gall y penawdau priodol yng Nghynllun y Prosiect gyfeirio at yr adrannau perthnasol yn y Cynllun Busnes Strategol. Mae angen sicrhau bod yr esboniadau a roddir yn y Cynllun Busnes Strategol yn bodloni’r meini prawf dethol a ddisgrifir yng Nghynllun y Prosiect. 
	 
	Os nad yw’r wybodaeth a’r esboniadau’n glir mae perygl na fydd modd argymell cymeradwyo'r prosiect arfaethedig gan fod yr asesiad terfynol yn seiliedig ar Gynllun y Prosiect. 
	 
	Mae’n rhaid i chi gyfeirio at Ganllawiau’r Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio wrth gwblhau Cynllun y Prosiect a rhaid i’r cynllun gyd-fynd â’r prosiect a gynigiwyd yn y Datganiad o Ddiddordeb llwyddiannus. 
	 
	Caiff yr wybodaeth a roddir yn yr adran hon ei defnyddio i asesu a gwerthuso, a’r broses hon fydd yn penderfynu a gaiff grant ei roi ar gyfer y prosiect neu beidio. 
	 
	Bydd y sgôr a ddyfernir yn dibynnu ar ansawdd yr wybodaeth a’r dystiolaeth a roddir ym mhob adran o Gynllun y Prosiect. 
	 
	  
	Yr adran nesaf yw Cynllun y Busnes/Prosiect. Yn yr adran hon mae 10 is-adran, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod:  
	 
	 
	Figure
	 
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	  
	Cynllun y Busnes/Prosiect – Ffit Strategol  
	 
	Esboniwch sut y bydd y prosiect dan sylw’n cyfrannu at nodau ac amcanion strategol y Gronfa a’r Cynllun neu’r Mesur fel y maen nhw’n cael eu disgrifio yng Nghanllawiau’r Cynllun, er enghraifft: 
	 
	 Mae’n ffitio neu’n cyd-fynd ag amcanion strategol y Rhaglenni Gwledig ac yn cwrdd ag un maes ffocws o leiaf 
	 Mae’n ffitio neu’n cyd-fynd ag amcanion strategol y Rhaglenni Gwledig ac yn cwrdd ag un maes ffocws o leiaf 
	 Mae’n ffitio neu’n cyd-fynd ag amcanion strategol y Rhaglenni Gwledig ac yn cwrdd ag un maes ffocws o leiaf 

	 Mae’n cyfrannu at strategaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector 
	 Mae’n cyfrannu at strategaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector 

	 Mae’n cyfrannu at unrhyw amcanion strategol eraill neu’n cyfrannu at dargedau’r Cynllun Gweithredu 
	 Mae’n cyfrannu at unrhyw amcanion strategol eraill neu’n cyfrannu at dargedau’r Cynllun Gweithredu 

	 Mae’n cyfrannu at neu’n cyd-fynd â Strategaethau Datblygu Lleol LEADER neu strategaethau Datblygiad dan Arweiniad y Gymuned (CLLD). 
	 Mae’n cyfrannu at neu’n cyd-fynd â Strategaethau Datblygu Lleol LEADER neu strategaethau Datblygiad dan Arweiniad y Gymuned (CLLD). 


	 
	Fe welwch yr adran Ffit Strategol ar y sgrinlun isod: 
	  
	 
	Figure
	 
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	  

	Cynllun y Busnes/Prosiect - Addasrwydd y Buddsoddiad  
	 
	Yn yr adran hon, mae’r gofynion yn gwahaniaethu ychydig, gan ddibynnu a yw’ch prosiect yn fuddsoddiad refeniw neu’n fuddsoddiad cyfalaf  
	 
	Prosiectau refeniw 
	Esboniwch sut y sicrheir na fydd y prosiect yn dyblygu unrhyw ddarpariaethau presennol nac unrhyw ddarpariaethau hysbys sydd mewn golwg naill ai drwy ddarparwyr gwasanaethau statudol eraill, rhaglenni eraill sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru neu brosiectau a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd.  
	 
	Esboniwch sut y bydd y prosiect arfaethedig yn adeiladu ar unrhyw weithgareddau blaenorol a sut y bydd yn datblygu gwersi a ddysgwyd o raglenni blaenorol. 
	 
	Lle bo hynny’n briodol, esboniwch sut y mae’r prosiect hwn yn cynnig dulliau ac atebion newydd a / neu wahanol ar gyfer y gweithgareddau sydd mewn golwg. 
	 
	Prosiectau buddsoddiad cyfalaf 
	Esboniwch ba fantais gystadleuol a enillir drwy’r buddsoddiad hwn. 
	 
	Lle bo hynny’n briodol esboniwch sut y bydd y buddsoddiad arfaethedig yn helpu i gyflawni nodau ac amcanion a thargedau yng nghyd-destun cynllun buddsoddi a datblygu busnes strategol mwy hirdymor. 
	 
	Lle bo hynny’n briodol esboniwch sut yr ystyriwyd unrhyw welliant, neu newid i’r strwythur y farchnad, cystadleuwyr, cwsmeriaid, tueddiadau, technoleg newydd neu o ran gwahaniaethu rhwng cynhyrchion neu wasanaethau, yng nghyd-destun y prosiect dan sylw. 
	 
	Lle bo hynny’n briodol, esboniwch sut y mae’r prosiect hwn yn cynnig dulliau ac atebion newydd a/neu wahanol ar gyfer y busnes. 
	 
	  
	Un blwch testun mawr yw’r sgrin ar gyfer yr adran hon, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod:  
	 
	 
	Figure
	  
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	  
	Cynllun y Busnes/Prosiect – Cyflawni’r Prosiect 
	 
	Cyflawni’r Prosiect 
	 
	Rhaid i chi esbonio’r canlynol: 
	 
	 Pam mae’r prosiect yn angenrheidiol 
	 Pam mae’r prosiect yn angenrheidiol 
	 Pam mae’r prosiect yn angenrheidiol 

	 Beth rydych yn bwriadu’i wneud 
	 Beth rydych yn bwriadu’i wneud 

	 Sut rydych yn bwriadu mynd ati 
	 Sut rydych yn bwriadu mynd ati 

	 Ble rydych yn bwriadu ei wneud 
	 Ble rydych yn bwriadu ei wneud 

	 Beth sydd angen ei roi yn ei le neu ei wneud er mwyn cyflawni’r prosiect 
	 Beth sydd angen ei roi yn ei le neu ei wneud er mwyn cyflawni’r prosiect 

	 Amserlen ar gyfer cyflawni’r prosiect. 
	 Amserlen ar gyfer cyflawni’r prosiect. 


	 
	Rhaid cynnwys yn eich esboniad: 
	 
	 Sut mae’r ymgeisydd yn gymwys 
	 Sut mae’r ymgeisydd yn gymwys 
	 Sut mae’r ymgeisydd yn gymwys 

	 Sut mae gweithgarwch y prosiect yn gymwys o dan y cynllun a’r mesur (cyfeiriwch at y Canllawiau) 
	 Sut mae gweithgarwch y prosiect yn gymwys o dan y cynllun a’r mesur (cyfeiriwch at y Canllawiau) 

	 Marchnadoedd ar gyfer cael hyd i fewnbynnau (buddsoddiadau cyfalaf yn unig) 
	 Marchnadoedd ar gyfer cael hyd i fewnbynnau (buddsoddiadau cyfalaf yn unig) 

	 Marchnadoedd ar gyfer allbynnau (buddsoddiadau cyfalaf yn unig). 
	 Marchnadoedd ar gyfer allbynnau (buddsoddiadau cyfalaf yn unig). 


	 
	Esboniwch sut rydych yn bwriadu dilyn y rheolau priodol ar gyfer caffael a thendro a gofalu bod amserlen briodol yn ei lle.  
	Rhaid i unrhyw ymarfer tendro neu gaffael gydymffurfio â Nodiadau Canllaw Technegol Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 ar Dendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus. Am fwy o wybodaeth gweler: 
	 
	Nodiadau Canllaw Technegol ar Dendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus
	Nodiadau Canllaw Technegol ar Dendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus
	Nodiadau Canllaw Technegol ar Dendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus

	 

	 
	Cofrestr a Chofnod Tendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus 
	Cofrestr a Chofnod Tendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus 
	Cofrestr a Chofnod Tendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus 

	 

	 
	  
	Bydd yr adran hon yn ymddangos fel un blwch testun mawr, gydag adran cofnodi Gweithgareddau’r Prosiect i ddilyn, fel y gwelwch yn y sgrinluniau isod: 
	  
	Figure
	 
	 
	Figure
	 
	  
	Wrth glicio ar Ychwanegu Gweithgarwch, fe welwch yr isod: 
	  
	Figure
	 
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	  
	Cynllun y Busnes/Prosiect – Cyflawni – Risg a Rheoli Risg  
	 
	Yn yr adran hon, bydd angen ichi ddefnyddio tabl i roi crynodeb o fan leiaf y pum risg fwyaf allai effeithio ar eich gallu i gyflawni’r prosiect a sicrhau allbynnau ac amcanion y prosiect Bydd hynny’n cynnwys:  
	 
	 Esboniwch beth yw’r risgiau a pha mor debygol ydynt o ddigwydd dros y cyfnod y bydd y prosiect yn cael ei ddarparu 
	 Esboniwch beth yw’r risgiau a pha mor debygol ydynt o ddigwydd dros y cyfnod y bydd y prosiect yn cael ei ddarparu 
	 Esboniwch beth yw’r risgiau a pha mor debygol ydynt o ddigwydd dros y cyfnod y bydd y prosiect yn cael ei ddarparu 

	 Esboniwch beth fyddai’n digwydd i’r prosiect pe bai hyn yn digwydd 
	 Esboniwch beth fyddai’n digwydd i’r prosiect pe bai hyn yn digwydd 

	 Esboniwch ba gamau y gallech eu cymryd i geisio atal hyn rhag digwydd ond esboniwch hefyd beth y gallech ei wneud i leihau’r effaith ar y prosiect pe bai’n digwydd. 
	 Esboniwch ba gamau y gallech eu cymryd i geisio atal hyn rhag digwydd ond esboniwch hefyd beth y gallech ei wneud i leihau’r effaith ar y prosiect pe bai’n digwydd. 


	 
	Dangosir y sgrin gyntaf yn y sgrinlun isod:  
	 
	 
	Figure
	 
	  
	Cliciwch ar Ychwanegu Risg i ddechrau nodi’ch risg gyntaf. Wrth glicio arno, fe welwch y sgrin cofnodi fel y’i gwelwch yn y sgrinlun isod: 
	  
	Figure
	 
	Bydd gofyn ichi gofnodi o leiaf 5 risg wahanol. Os na fyddwch yn nodi o leiaf 5, bydd neges gwall yn ymddangos ac ni fydd yn ymddangos fel adran wedi’i chwblhau, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
	 
	  
	Figure
	 
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	  
	Cynllun y Busnes/Prosiect – Cynaliadwyedd Hirdymor  
	 
	Yn yr adran hon, bydd angen ichi wneud y canlynol:  
	 
	Esboniwch beth yw’r strategaeth ymadael ar gyfer y prosiect. 
	 
	Ar gyfer prosiectau buddsoddi cyfalaf, er enghraifft, o ganlyniad i’r buddsoddiad hwn beth sydd ar y busnes eisiau ei wneud dros y flwyddyn neu dair neu bum mlynedd nesaf? 
	 
	Pa fuddsoddiadau sy'n bosibl yn y dyfodol? 
	 
	Ar gyfer prosiectau refeniw, er enghraifft, o ganlyniad i ddarparu’r prosiect hwn, a fyddai’r gweithgareddau’n parhau y tu hwnt i ddiwedd y prosiect presennol? Os na, esboniwch pam ddim. 
	 
	A ellid cefnogi’r gweithgareddau drwy ddull ariannu arall neu eu prif ffrydio fel rhan o ddarpariaethau eraill? 
	 
	Bydd yr adran hon yn ymddangos fel un blwch testun mawr, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
	 
	   
	Figure
	 
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	 
	  
	Cynllun y Busnes/Prosiect – Rheoli’r Prosiect  
	 
	Yn yr adran hon, bydd angen ichi wneud y canlynol: 
	 
	Esboniwch sut y mae gan yr ymgeisydd y capasiti a’r adnoddau angenrheidiol i ddarparu’r prosiect yn llwyddiannus ac i gyflawni’r allbynnau a’r canlyniadau sydd mewn golwg. 
	Cyflwynwch gynllun gweithredu’r prosiect a dangoswch yr holl weithgareddau a’r adnoddau fydd yn cael eu hymrwymo ar gyfer y cynnig. 
	 
	Esboniwch pa sgiliau gweithredol, technegol, ariannol a phersonél sydd gan yr ymgeisydd i ddarparu’r prosiect hwn; dylech gynnwys sgiliau cyfathrebu lle bo angen. 
	 
	Disgrifiwch hanes perfformiad y tîm rheoli a’r staff allweddol fydd yn rhan o ddarparu'r prosiect. 
	Lle bo hynny’n briodol esboniwch unrhyw fuddsoddiad i wella sgiliau’r staff presennol i gefnogi’r gwaith o ddarparu’r prosiect yn llwyddiannus. 
	 
	Rhowch dystiolaeth o sgiliau rheoli’r busnes/corff. Rhowch dystiolaeth o brofiad y busnes o wneud gweithgarwch tebyg. Esboniwch sut y mae’r profiad yn addas i faint y prosiect.  
	 
	Un blwch testun mawr yw adran Rheoli’r Prosiect, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
	 
	  
	Figure
	 
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	 
	  
	Cynllun y Busnes/Prosiect – Gwerth am Arian  
	 
	I gwblhau’r adran hon, rhaid darllen y Nodiadau Canllaw Technegol ar Dendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus o dan raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 cyn i chi fynd i unrhyw gost. 
	Am fwy o wybodaeth gweler: 
	 
	Nodiadau Canllaw Technegol ar Dendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus
	Nodiadau Canllaw Technegol ar Dendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus
	Nodiadau Canllaw Technegol ar Dendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus

	 

	 
	Cofrestr a Chofnod Tendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus 
	Cofrestr a Chofnod Tendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus 
	Cofrestr a Chofnod Tendro Cystadleuol a Chaffael Cyhoeddus 

	 

	 
	 
	Rhaid i chi gynnwys yr holl wariant arfaethedig ac esbonio sut rydych wedi cyfri cyfanswm costau bras y prosiect. 
	 
	Dangoswch sut y caiff costau’r prosiect eu hystyried yn rhesymol gan ystyried cwmpas, graddfa, graddfa ac amserlen y cynigion. 
	 
	Dangoswch sut y penderfynwyd bod y costau’n rhesymol drwy gyfeirio at ddyfynbrisiau; costau safonol gweithgareddau blaenorol; cymariaethau’r diwydiant megis tablau Safonau Ansawdd neu ddadansoddiad technegol annibynnol. 
	 
	Rhowch dystiolaeth o’r broses o geisio am ddyfynbrisiau a ddefnyddiwyd gennych, neu gopïau o ddyfynbrisiau. Bydd angen o leiaf dri dyfynbris os bydd yr eitem a brynir yn werth £5,000 neu fwy.  Dim ond un dyfynbris sydd ei angen ar gyfer eitemau o dan £5,000. Rhaid i ddogfen y dyfynbris nodi’r holl wybodaeth sydd ei hangen i allu adnabod y cyflenwr, gan gynnwys ei gyfeiriad, manylion cysylltu a Rhif Cofrestru’r Cwmni (a rhif TAW os oes angen).  
	 
	Ble y bo’n briodol dangoswch sut y cafodd y gwahanol opsiynau ar gyfer cyflawni amcanion y prosiect eu hystyried ac eglurwch sut a pham y penderfynwyd ar yr opsiwn a ddewiswyd. 
	 
	Bydd angen dangos tystiolaeth fel slip cyflog, datganiad banc neu gyflogres, o gostau gwirioneddol (Partner y Prosiect). Gellid sefydlu costau wedi’u symleiddio a’u dilysu ar gyfer partner y prosiect yn yr un ffordd ag ar gyfer Noddwr y Prosiect.  
	 
	Rhaid i’r holl gyflenwyr fod yn fusnesau go iawn h.y. eu bod yn fusnesau sydd wedi ennill eu plwyf ac sy’n hysbysebu’r gwasanaeth sydd ei angen. Os nad yw’r busnes ar y rhyngrwyd neu â chofnod gyda Thŷ’r Cwmnïau, bydd angen rhagor o wybodaeth yn y rhan hon o’r ffurflen. Nid yw hyn yn anghyffredin, ond bydd angen tystiolaeth ei fod yn ymgymryd â’r gwaith dan sylw.  Gallai hynny fod yn:  
	 
	• Llythyr oddi wrth ei gyfrifydd  
	• Gohebiaeth â’r HMRC am y busnes  
	• Derbynebau perthnasol  
	• Gohebiaeth â’r awdurdod lleol  
	• Tair blynedd o gyfrifon 
	  
	Gweler tudalen gynta’r adran Gwerth am Arian ar yn y sgrinlun isod: 
	 
	  
	Figure
	  
	Figure
	 
	Cliciwch i ychwanegu eitem rydych wedi gwario arni. Os oes gennych fwy nag un eitem o dan un categori, cyfunwch gostau’r eitemau hynny i gael cyfanswm y categori hwnnw. Gallwch ddangos gwahanol elfennau’r cyfanswm hwnnw yn y blwch ‘Rhowch fanylion’.  
	  
	Wrth glicio i ychwanegu eitem gwariant, fe fydd rhestr o opsiynau yn ymddangos, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
	 
	  
	Figure
	 
	  
	Gallwch naill ai chwilio trwy’r rhestr am yr eitem sydd ei hangen arnoch neu ddechrau teipio’r llythrennau cyntaf yn y bar chwilio, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
	 
	  
	Figure
	 
	  
	Ar ôl ichi ddewis opsiwn, cewch eich symud i’r sgrin cofnodi manylion, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
	 
	  
	Figure
	 
	Pwysig  
	 
	Os bydd y swm yn fwy na’r hyn a nodwyd gennych yn eich Datganiad o Ddiddordeb, gallwch gael un o’r negeseuon isod i chi.  
	 
	Os ydych eisoes wedi cyrraedd cyfanswm eich Datganiad o Ddiddordeb, neu wedi mynd drosto a’ch bod wedyn yn ychwanegu eitemau, fe gewch neges camgymeriad fydd yn dweud wrthych am dynnu eitemau, fel y gwelwch yn y sgrinlun isod:  
	 
	 
	Figure
	 
	Chewch chi ddim cyflwyno’r ffurflen nes eich bod yn unioni’r mater.  
	 
	  
	Ond os ydy’r cyfanswm o dan gyfanswm y Datganiad o Ddiddordeb a’ch bod trwy ychwanegu eitem, yn mynd dros gyfanswm y Datganiad, fe gewch y neges gwybodaeth isod: 
	 
	 
	Figure
	 
	Mae’r neges hon yn dangos y byddwn yn talu am ddim ond rhan o un o’r eitemau chi.  Fe fyddwch chi’n cael cyflwyno’ch Cais Llawn gyda’r neges hon, felly gofalwch mai dyma’ch bwriad.  
	 
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	 Business/Project Plan – Themâu Trawsbynciol  
	 
	Esboniwch sut y bydd y prosiect sydd mewn golwg yn cyfrannu at y themâu trawsbynciol canlynol: 
	 
	 Cyfle Cyfartal a Prif Ffrydio Rhywedd 
	 Cyfle Cyfartal a Prif Ffrydio Rhywedd 
	 Cyfle Cyfartal a Prif Ffrydio Rhywedd 

	 Datblygu Cynaliadwy 
	 Datblygu Cynaliadwy 

	 Mynd i’r Afael â Thlodi ac Allgau Cymdeithasol 
	 Mynd i’r Afael â Thlodi ac Allgau Cymdeithasol 

	 Yr Iaith Gymraeg 
	 Yr Iaith Gymraeg 


	 
	Bydd yr adran hon yn ymddangos, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod:  
	 
	  
	Figure
	 
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	 
	  
	  
	  


	Cynllun y Busnes/Prosiect – Dangosyddion ac Allbynnau  
	 
	Mae gofyn cyflwyno adroddiad ar y prosiect a noddir i Lywodraeth Cymru a’i seilio ar nifer o Ddangosyddion Perfformiad.  
	 
	Bydd y ffurflen ar-lein yn rhestru’r Dangosyddion Perfformiad perthnasol, a bydd angen ichi osod targedau ar gyfer pob un.  
	 
	Gan ddibynnu i ba is-fesur y mae’ch cynllun yn perthyn, bydd gennych Ddangosyddion Perfformiad gwahanol. 
	 
	Is-fesur 16.2  
	 
	Is-fesurau 16.2: Cefnogi prosiectau peilot a datblygiad cynhyrchion, arferion, prosesau a thechnoleg newydd 
	 
	Bydd Llywodraeth Cymru yn gorfod casglu data ariannol am yr holl brosiectau a gynorthwyir a gwybodaeth sy’n ymwneud â’u dangosyddion, a pharatoi adroddiadau arnynt. Bydd angen dangos hefyd sut y bydd y prosiectau’n cyfrannu at Themâu Trawsbynciol:- 
	• Prif ffrydio cyfleoedd cyfartal a materion rhyweddol  
	• Prif ffrydio cyfleoedd cyfartal a materion rhyweddol  
	• Prif ffrydio cyfleoedd cyfartal a materion rhyweddol  
	• Prif ffrydio cyfleoedd cyfartal a materion rhyweddol  

	• Datblygu cynaliadwy  
	• Datblygu cynaliadwy  

	• Trechu tlodi ac allgáu cymdeithasol  
	• Trechu tlodi ac allgáu cymdeithasol  



	 
	Bydd gofyn i bob prosiect a gynorthwyir baratoi adroddiad cynnydd i Lywodraeth Cymru ar sail nifer o ddangosyddion. Bydd Pwyllgor Monitro’r Rhaglen (PMC) a’r Comisiwn Ewropeaidd (CE) yn defnyddio’r adroddiadau hyn i fonitro hynt y rhaglen ac fe’u defnyddir hefyd i werthuso cynnydd ar sail dangosyddion lefel y Rhaglen. 
	  
	Yn ogystal â dangosyddion lefel y Rhaglen, rhestrir isod dangosyddion lefel achos. Dylech ddewis o leiaf ddau ar gyfer eich prosiect ichi allu cadarnhau’ch bod wedi gwneud y gwaith.  Efallai na chaiff eich prosiect ei helpu oni bai bod o leiaf dau o’r dangosyddion lefel achos wedi’u dewis. Cewch ddewis mwy na dau ddangosydd lefel achos.  
	 
	Bydd disgwyl i brosiect roi targedau i Lywodraeth Cymru ar gyfer pob un o’r dangosyddion a ddewisir. Bydd angen dadelfennu’r targedau er mwyn medru mesur unrhyw gynnydd ar adegau gwahanol yn ystod oes y prosiect.  
	 
	Fe welwch isod y dangosyddion perfformiad y byddwn yn eu defnyddio i fonitro a gwerthuso’r holl brosiectau a gynorthwyir o dan y Cynllun. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael rhagor o fanylion am is-gategorïau dangosyddion a’r gofyn i ddarparu tystiolaeth bod archwiliadau ariannol wedi’u cynnal. Byddwn hefyd yn cysylltu ag ymgeiswyr llwyddiannus ynghylch cynnal gwaith ymchwil yn y dyfodol i werthuso effeithlonrwydd y Cynllun.  
	 
	Am ragor o wybodaeth am fonitro a gwerthuso, e-bostiwch y Tîm Ymchwil, Monitro a Gwerthuso (RME): 
	Am ragor o wybodaeth am fonitro a gwerthuso, e-bostiwch y Tîm Ymchwil, Monitro a Gwerthuso (RME): 
	RDPMandE@gov.wales
	RDPMandE@gov.wales

	 

	  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	  
	  


	TR
	Span
	Enw’r Dangosydd Perfformiad  
	Enw’r Dangosydd Perfformiad  

	Diffiniad  
	Diffiniad  


	TR
	Span
	Dangosyddion Lefel y Rhaglen 
	Dangosyddion Lefel y Rhaglen 
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	0.17 Nifer y gweithrediadau cydweithredu a gynorthwywyd (heblaw am EIP) 
	0.17 Nifer y gweithrediadau cydweithredu a gynorthwywyd (heblaw am EIP) 
	 

	Nifer y gweithrediadau cydweithio a gefnogwyd wedi’u dadelfennu fesul teip (peilot/prosiect prawf, cynhyrchion newydd, prosesau…etc.).  Gall un gweithrediad fod gyfwerth ag un prosiect neu ddim.  Gall un gweithrediad a gefnogwyd gyflawni sawl prosiect. 
	Nifer y gweithrediadau cydweithio a gefnogwyd wedi’u dadelfennu fesul teip (peilot/prosiect prawf, cynhyrchion newydd, prosesau…etc.).  Gall un gweithrediad fod gyfwerth ag un prosiect neu ddim.  Gall un gweithrediad a gefnogwyd gyflawni sawl prosiect. 
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	Dangosyddion Lefel Achos 
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	Nifer y gweithredoedd rhannu gwybodaeth/gweithgareddau hyrwyddo a/neu farchnata i godi ymwybyddiaeth am y prosiect arfaethedig a/neu ei allbynnau 
	Nifer y gweithredoedd rhannu gwybodaeth/gweithgareddau hyrwyddo a/neu farchnata i godi ymwybyddiaeth am y prosiect arfaethedig a/neu ei allbynnau 

	Nifer y camau gweithredu a ymgymerwyd gan noddwr y prosiect i godi ymwybyddiaeth am y prosiect cydweithredu NEU Cynhyrchu neu ddosbarthu deunydd ar gyfer marchnata a hyrwyddo’r prosiect cydweithredu a/neu allbynnau’r prosiect cydweithredu 
	Nifer y camau gweithredu a ymgymerwyd gan noddwr y prosiect i godi ymwybyddiaeth am y prosiect cydweithredu NEU Cynhyrchu neu ddosbarthu deunydd ar gyfer marchnata a hyrwyddo’r prosiect cydweithredu a/neu allbynnau’r prosiect cydweithredu 
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	Nifer y daliadau / buddiolwyr a gynorthwyir 
	Nifer y daliadau / buddiolwyr a gynorthwyir 

	Noder: mae buddiolwyr yn unigolion neu endidau heblaw am ddaliadau fferm sy’n cael cymorth.  Rhestrwch fesul sector: 
	Noder: mae buddiolwyr yn unigolion neu endidau heblaw am ddaliadau fferm sy’n cael cymorth.  Rhestrwch fesul sector: 
	- Ffermio 
	- Bwyd 
	- Coedwigaeth 
	- Arall  
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	Nifer o swyddi a ddiogelwyd 
	Nifer o swyddi a ddiogelwyd 

	Mae swyddi a ddiogelwyd yn golygu swyddi yr oedd disgwyl iddynt gael eu colli yn ystod y 12 mis nesaf.  Dylid sgorio swyddi ar sail swyddi parhaol, cyfwerth ag amser llawn (gellir sgorio swydd dymhorol ar yr amod y disgwylir i'r swydd fod ar gael yn ddiderfyn – dylid cofnodi'r gyfran o'r flwyddyn a weithir). Dylid sgorio'r swydd ei hun, nid yr amcangyfrif o faint o bobl a all lenwi'r swydd. Os nad yw swydd yn llawn amser, bydd angen rhannu'r oriau a weithir bob wythnos â 30 i ganfod y gyfran o'r swydd gyfwe
	Mae swyddi a ddiogelwyd yn golygu swyddi yr oedd disgwyl iddynt gael eu colli yn ystod y 12 mis nesaf.  Dylid sgorio swyddi ar sail swyddi parhaol, cyfwerth ag amser llawn (gellir sgorio swydd dymhorol ar yr amod y disgwylir i'r swydd fod ar gael yn ddiderfyn – dylid cofnodi'r gyfran o'r flwyddyn a weithir). Dylid sgorio'r swydd ei hun, nid yr amcangyfrif o faint o bobl a all lenwi'r swydd. Os nad yw swydd yn llawn amser, bydd angen rhannu'r oriau a weithir bob wythnos â 30 i ganfod y gyfran o'r swydd gyfwe
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	Nifer y swyddi a grëwyd 
	Nifer y swyddi a grëwyd 

	Cyfanswm nifer y swyddi parhaol a grëwyd (nid a gynhelir) drwy brosiectau a gefnogwyd, wedi’u mynegi mewn FTE, yn ôl rhywedd. Dylid ond cyfrif swyddi newydd sydd wedi eu creu o ganlyniad i’r cymorth ariannol a roddwyd dan y cynllun hwn, sydd felly’n eithrio swyddi a gynhelir (oherwydd eu bod yn rhy broblematig i’w hasesu). Mae’n ymwneud â chyflogaeth pan fydd y prosiect ar ei draed, Ni 
	Cyfanswm nifer y swyddi parhaol a grëwyd (nid a gynhelir) drwy brosiectau a gefnogwyd, wedi’u mynegi mewn FTE, yn ôl rhywedd. Dylid ond cyfrif swyddi newydd sydd wedi eu creu o ganlyniad i’r cymorth ariannol a roddwyd dan y cynllun hwn, sydd felly’n eithrio swyddi a gynhelir (oherwydd eu bod yn rhy broblematig i’w hasesu). Mae’n ymwneud â chyflogaeth pan fydd y prosiect ar ei draed, Ni 
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	ddylid cyfrif gwaith gwirfoddol ond gellir cynnwys hunangyflogaeth. Cyfrifir y dangosydd mewn FTE; felly os yw swydd hanner amser bresennol yn cael ei throsi’n swydd llawn amser, gwerth y dangosydd yw 0.5 (ystyrir bod hanner swydd wedi cael ei chreu).  I gyfrif un swydd a grëwyd, dylai’r contract bara am flwyddyn neu’n fwy (e.e. mae contract chwe mis ar 100% yn 0.5). Nid yw hyn yn cynnwys swyddi sydd wedi cael eu hadleoli. 
	ddylid cyfrif gwaith gwirfoddol ond gellir cynnwys hunangyflogaeth. Cyfrifir y dangosydd mewn FTE; felly os yw swydd hanner amser bresennol yn cael ei throsi’n swydd llawn amser, gwerth y dangosydd yw 0.5 (ystyrir bod hanner swydd wedi cael ei chreu).  I gyfrif un swydd a grëwyd, dylai’r contract bara am flwyddyn neu’n fwy (e.e. mae contract chwe mis ar 100% yn 0.5). Nid yw hyn yn cynnwys swyddi sydd wedi cael eu hadleoli. 
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	Nifer y cyfranogwyr sy’n derbyn hyfforddiant 
	Nifer y cyfranogwyr sy’n derbyn hyfforddiant 

	Y nifer o bobl sy’n mynychu ac yn cwblhau cwrs hyfforddi  
	Y nifer o bobl sy’n mynychu ac yn cwblhau cwrs hyfforddi  
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	Cyfanswm y gwariant cyhoeddus ar gyfer hyfforddi/sgiliau 
	Cyfanswm y gwariant cyhoeddus ar gyfer hyfforddi/sgiliau 

	Cyfanswm y gwariant (cyhoeddus) ar gyfer hyfforddi/sgiliau. 
	Cyfanswm y gwariant (cyhoeddus) ar gyfer hyfforddi/sgiliau. 
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	Nifer y diwrnodau hyfforddi 
	Nifer y diwrnodau hyfforddi 

	Nifer y diwrnodau hyfforddi a ddarperir (1 diwrnod = 8 awr). 
	Nifer y diwrnodau hyfforddi a ddarperir (1 diwrnod = 8 awr). 
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	Nifer y rhwydweithiau a ffurfiwyd 
	Nifer y rhwydweithiau a ffurfiwyd 

	Nifer y rhwydweithiau ffurfiol a ffurfiwyd oherwydd buddiant cyffredin o ganlyniad uniongyrchol i gyngor, cymorth neu gymorth ariannol gan y Cynllun Datblygu Gwledig (RDP) ac na fodolai cyn hynny. 
	Nifer y rhwydweithiau ffurfiol a ffurfiwyd oherwydd buddiant cyffredin o ganlyniad uniongyrchol i gyngor, cymorth neu gymorth ariannol gan y Cynllun Datblygu Gwledig (RDP) ac na fodolai cyn hynny. 
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	Nifer yr astudiaethau dichondeb   
	Nifer yr astudiaethau dichondeb   

	Nifer yr astudiaethau dichondeb penodol a gomisiynir neu a gynhelir drwy’r prosiect/rhaglen ar gyfer prosiect/busnes/grŵp cymunedol/cymuned fuddiant sy’n rhoi gwybodaeth bellach am gynnyrch, proses neu farchnad. 
	Nifer yr astudiaethau dichondeb penodol a gomisiynir neu a gynhelir drwy’r prosiect/rhaglen ar gyfer prosiect/busnes/grŵp cymunedol/cymuned fuddiant sy’n rhoi gwybodaeth bellach am gynnyrch, proses neu farchnad. 
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	Nifer y rhanddeiliaid sydd wedi ymgysylltu  
	Nifer y rhanddeiliaid sydd wedi ymgysylltu  

	Rhanddeiliad: Unrhyw grŵp neu unigolyn sy’n medru cael effaith ar neu a effeithir gan gyflawniad amcanion y prosiect.  Gall fod yn bobl, grwpiau, neu endid sydd â rôl a diddordeb yn amcanion y prosiect ac yn y gwaith o weithredu prosiect.  Mae’n cynnwys cymuned y mae’r prosiect yn ceisio ei newid. 
	Rhanddeiliad: Unrhyw grŵp neu unigolyn sy’n medru cael effaith ar neu a effeithir gan gyflawniad amcanion y prosiect.  Gall fod yn bobl, grwpiau, neu endid sydd â rôl a diddordeb yn amcanion y prosiect ac yn y gwaith o weithredu prosiect.  Mae’n cynnwys cymuned y mae’r prosiect yn ceisio ei newid. 
	Ymgysylltu: Rhanddeiliaid sy’n ymgysylltu i weithredu’r prosiect ar unrhyw adeg.  Er enghraifft drwy rwydweithio, animeiddio ac ymgynghori. 




	 
	 
	  
	Is-fesur 16.4  
	 
	Is-fesur 16.4: Cymorth ar gyfer cydweithredu llorweddol a fertigol ymhlith gweithredwyr yn y gadwyn gyflenwi ar gyfer sefydlu a datblygu cadwyni cyflenwi byr / marchnadoedd lleol ac ar gyfer gweithgareddau hyrwyddo mewn cyd-destun lleol sy'n ymwneud â datblygu cadwyni cyflenwi byr a marchnadoedd lleol. 
	 
	Bydd Llywodraeth Cymru yn gorfod casglu data ariannol am yr holl brosiectau a gynorthwyir a gwybodaeth sy’n ymwneud â’u dangosyddion, a pharatoi adroddiadau arnynt. Bydd angen dangos hefyd sut y bydd y prosiectau’n cyfrannu at Themâu Trawsbynciol: Cyfle Cyfartal, Datblygu Cynaliadwy, Trechu Tlodi ac Allgáu Cymdeithasol a’r Gymraeg.  
	 
	Bydd gofyn i bob prosiect a gynorthwyir baratoi adroddiad cynnydd i Lywodraeth Cymru ar sail nifer o ddangosyddion. Bydd Pwyllgor Monitro’r Rhaglen (PMC) a’r Comisiwn Ewropeaidd (CE) yn defnyddio’r adroddiadau hyn i fonitro hynt y rhaglen ac fe’u defnyddir hefyd i werthuso cynnydd ar sail dangosyddion lefel y Rhaglen. 
	  
	Yn ogystal â dangosyddion lefel y Rhaglen, rhestrir isod dangosyddion lefel achos. Mi ddylai chi ddewis o leiaf ddau ar gyfer eich prosiect ichi allu cadarnhau’ch bod wedi gwneud y gwaith.  Efallai na chaiff eich prosiect ei helpu oni bai bod o leiaf dau o’r dangosyddion lefel achos wedi’u dewis. Cewch ddewis mwy na dau ddangosydd lefel achos.  
	 
	Bydd disgwyl i brosiect roi targedau i Lywodraeth Cymru ar gyfer pob un o’r dangosyddion a ddewisir. Bydd angen dadelfennu’r targedau er mwyn medru mesur unrhyw gynnydd ar adegau gwahanol yn ystod oes y prosiect.  
	 
	Fe welwch isod y dangosyddion perfformiad y byddwn yn eu defnyddio i fonitro a gwerthuso’r holl brosiectau a gynorthwyir o dan y Cynllun. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael rhagor o fanylion am is-gategorïau dangosyddion a’r gofyn i ddarparu tystiolaeth bod archwiliadau ariannol wedi’u cynnal. Byddwn hefyd yn cysylltu ag ymgeiswyr llwyddiannus ynghylch cynnal gwaith ymchwil yn y dyfodol i werthuso effeithlonrwydd y Cynllun.  
	 
	Am ragor o wybodaeth am fonitro a gwerthuso, e-bostiwch y Tîm Ymchwil, Monitro a Gwerthuso (RME): 
	Am ragor o wybodaeth am fonitro a gwerthuso, e-bostiwch y Tîm Ymchwil, Monitro a Gwerthuso (RME): 
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	Dangosyddion Lefel Rhaglen 
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	0.17 Nifer y gweithrediadau cydweithredu a gynorthwyir 
	0.17 Nifer y gweithrediadau cydweithredu a gynorthwyir 

	Nifer y gweithrediadau cydweithio a gefnogwyd wedi’u dadelfennu fesul teip. Gall un gweithrediad fod gyfwerth ag un prosiect neu ddim. Gall un gweithrediad a gefnogwyd gyflawni sawl prosiect. 
	Nifer y gweithrediadau cydweithio a gefnogwyd wedi’u dadelfennu fesul teip. Gall un gweithrediad fod gyfwerth ag un prosiect neu ddim. Gall un gweithrediad a gefnogwyd gyflawni sawl prosiect. 
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	0.9 Nifer  y daliadau  sy’n cymryd rhan yn y cynlluniau a gynorthwyir 
	0.9 Nifer  y daliadau  sy’n cymryd rhan yn y cynlluniau a gynorthwyir 

	Nifer  y daliadau sy’n cymryd rhan yn y cynllun datblygu cadwyni cyflenwi a chydweithio. 
	Nifer  y daliadau sy’n cymryd rhan yn y cynllun datblygu cadwyni cyflenwi a chydweithio. 
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	Dangosyddion Lefel Achos 
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	Nifer y swyddi a grëwyd 
	Nifer y swyddi a grëwyd 

	Cyfanswm nifer y swyddi parhaol a grëwyd (nid a gynhelir) drwy brosiectau a gefnogwyd, wedi’u mynegi mewn FTE, yn ôl rhywedd. Dylid ond cyfrif swyddi newydd sydd wedi eu creu o ganlyniad i’r cymorth ariannol a roddwyd dan y cynllun hwn, sydd felly’n eithrio swyddi a gynhelir (oherwydd eu bod yn rhy broblematig i’w hasesu). Mae’n ymwneud â chyflogaeth pan fydd y prosiect ar ei draed, h.y. os yw’r prosiect yn creu siop fferm, nid yw’n cynnwys swyddi a grëir wrth ddylunio/adeiladu – ymgynghorydd/pensaer/adeila
	Cyfanswm nifer y swyddi parhaol a grëwyd (nid a gynhelir) drwy brosiectau a gefnogwyd, wedi’u mynegi mewn FTE, yn ôl rhywedd. Dylid ond cyfrif swyddi newydd sydd wedi eu creu o ganlyniad i’r cymorth ariannol a roddwyd dan y cynllun hwn, sydd felly’n eithrio swyddi a gynhelir (oherwydd eu bod yn rhy broblematig i’w hasesu). Mae’n ymwneud â chyflogaeth pan fydd y prosiect ar ei draed, h.y. os yw’r prosiect yn creu siop fferm, nid yw’n cynnwys swyddi a grëir wrth ddylunio/adeiladu – ymgynghorydd/pensaer/adeila


	TR
	Span
	Nifer y cyfranogwyr sy’n derbyn hyfforddiant 
	Nifer y cyfranogwyr sy’n derbyn hyfforddiant 

	Y nifer o bobl sy’n mynychu ac yn cwblhau cwrs hyfforddi. 
	Y nifer o bobl sy’n mynychu ac yn cwblhau cwrs hyfforddi. 
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	Cyfanswm y gwariant cyhoeddus ar gyfer hyfforddi/sgiliau 
	Cyfanswm y gwariant cyhoeddus ar gyfer hyfforddi/sgiliau 

	Cyfanswm y gwariant (cyhoeddus) ar gyfer hyfforddi/sgiliau. 
	Cyfanswm y gwariant (cyhoeddus) ar gyfer hyfforddi/sgiliau. 
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	Nifer y diwrnodau hyfforddi 
	Nifer y diwrnodau hyfforddi 

	Nifer y diwrnodau hyfforddi a ddarperir (1 diwrnod = 8 awr). 
	Nifer y diwrnodau hyfforddi a ddarperir (1 diwrnod = 8 awr). 
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	Nifer y rhwydweithiau a ffurfiwyd 

	Nifer y rhwydweithiau ffurfiol a ffurfiwyd oherwydd buddiant cyffredin o ganlyniad uniongyrchol i gyngor, cymorth neu gymorth ariannol gan y Cynllun Datblygu Gwledig (RDP) ac na fodolai cyn hynny. 
	Nifer y rhwydweithiau ffurfiol a ffurfiwyd oherwydd buddiant cyffredin o ganlyniad uniongyrchol i gyngor, cymorth neu gymorth ariannol gan y Cynllun Datblygu Gwledig (RDP) ac na fodolai cyn hynny. 


	TR
	Span
	Nifer yr astudiaethau dichonoldeb  
	Nifer yr astudiaethau dichonoldeb  

	Nifer yr astudiaethau dichonoldeb penodol a gomisiynir neu a gynhelir drwy’r prosiect/rhaglen ar gyfer prosiect penodol/busnes/grŵp 
	Nifer yr astudiaethau dichonoldeb penodol a gomisiynir neu a gynhelir drwy’r prosiect/rhaglen ar gyfer prosiect penodol/busnes/grŵp 
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	cymunedol/cymuned fuddiant sy’n rhoi gwybodaeth bellach am gynnyrch, proses neu farchnad. 
	cymunedol/cymuned fuddiant sy’n rhoi gwybodaeth bellach am gynnyrch, proses neu farchnad. 
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	Nifer y rhanddeiliaid sydd wedi ymgysylltu 
	Nifer y rhanddeiliaid sydd wedi ymgysylltu 

	Rhanddeiliad: Unrhyw grŵp neu unigolyn sy’n medru cael effaith ar neu a effeithir gan gyflawniad amcanion y prosiect.  Gall fod yn bobl, grwpiau, neu endid sydd â rôl a diddordeb yn amcanion y prosiect ac yn y gwaith o weithredu prosiect.  Mae’n cynnwys cymuned y mae’r prosiect neu rhaglen yn ceisio ei newid. 
	Rhanddeiliad: Unrhyw grŵp neu unigolyn sy’n medru cael effaith ar neu a effeithir gan gyflawniad amcanion y prosiect.  Gall fod yn bobl, grwpiau, neu endid sydd â rôl a diddordeb yn amcanion y prosiect ac yn y gwaith o weithredu prosiect.  Mae’n cynnwys cymuned y mae’r prosiect neu rhaglen yn ceisio ei newid. 
	Ymgysylltu: Rhanddeiliaid sy’n ymgysylltu i weithredu’r prosiect ar unrhyw adeg.  Er enghraifft drwy rwydweithio, animeiddio ac ymgynghori. 




	 
	 
	Gwybodaeth gyffredinol ar gyfer pob mesur  
	 
	Dylai’r rhain ystyried pa gyfraniad mesuradwy y bydd y prosiect yn ei wneud at unrhyw un, neu at bob un o'r canlynol: 
	 
	 Targedau rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Allbynnau a Dangosyddion 
	 Targedau rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Allbynnau a Dangosyddion 
	 Targedau rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Allbynnau a Dangosyddion 

	 Amcanion neu dargedau penodol gan Lywodraeth Cymru 
	 Amcanion neu dargedau penodol gan Lywodraeth Cymru 

	 Strategaethau Datblygu Lleol 
	 Strategaethau Datblygu Lleol 

	 Unrhyw amcanion strategol eraill. 
	 Unrhyw amcanion strategol eraill. 


	 
	Esboniwch sut y bydd y targedau’n cael eu taro. 
	 
	Esboniwch sut y bydd cynnydd yn cael ei fonitro, gan gynnwys unrhyw drefniadau i werthuso’r prosiect yn allanol ac annibynnol lle bo angen. 
	  
	Gweler yr adran Dangosyddion a Chanlyniadau (Allbynnau) ar y sgrinlun isod: 
	 
	  
	Figure
	 
	Mae dau fath o Ddangosydd – dangosydd lefel rhaglen a dangosydd lefel achos. Maen nhw’n amrywio gan ddibynnu i ba fesur y mae’ch cynllun yn perthyn. Cliciwch y botwm Ychwanegu Dangosydd i weld y sgrin cofnodi a welwch ar y sgrinlun isod:  
	 
	 
	Figure
	 
	   
	Figure
	 
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	  
	Cynllun y Busnes/Prosiect – Ariannol a Chydymffurfio  
	 
	Yn yr is-adran olaf o fewn Cynllun y Busnes/Prosiect, bydd gofyn ichi ddarparu gwybodaeth am agweddau ar eich prosiect sy’n ymwneud â chyllid a chydymffurfio.  
	 
	Prosiectau Refeniw yn Unig 
	Costau Staffio lle bo’n briodol: dylid defnyddio costau gwirioneddol ond mewn achosion lle mae rolau prosiect yn ymwneud â phrosiectau sy’n cael eu hariannu 100% gan yr UE. Rhaid i unrhyw rolau nad ydynt yn cael eu hariannu ar sail 100% gan yr UE ddefnyddio costau syml. Am gyfarwyddyd ar Gostau Symlach cliciwch ar y ddolen hon:  
	 
	Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020: Canllawiau Symlach ar Gostau
	Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020: Canllawiau Symlach ar Gostau
	Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020: Canllawiau Symlach ar Gostau

	  

	 
	A yw’r dull cost uned ar gyfer costau symlach wedi cael ei fabwysiadu ar gyfer cyfrif Costau Staff? Os ydyw, dangoswch y fethodoleg ar gyfer cyfri’r gost 
	 
	Yr Holl Brosiectau 
	 
	Pa gyllid a ddefnyddir i ariannu unrhyw elfen o’r prosiect nad ariennir gan grant? Rhowch dystiolaeth ar ffurf gohebiaeth lle y bo modd. 
	Pa gamau a gymerwyd gennych i chwilio am gyllid ar gyfer y prosiect cyn ymgeisio am grant? Dangoswch ohebiaeth  os medrwch.  
	Pa gyllid sydd gan y busnes ar hyn o bryd?  Rhowch dystiolaeth o orddrafft/dyled sydd gennych neu gyfleuster banc lle y bo modd. 
	Esboniwch yn fanwl pam fod angen y swm penodol rydych wedi gofyn amdano fel cymorth grant. Wrth ateb y cwestiynau blaenorol rhaid i chi gynnwys y canlynol yn eich atebion: 
	Esboniwch sut, fel yr ymgeisydd, y bwriadwch gwrdd â’r rhwymedigaethau ariannol a chydymffurfio sy’n ofynnol wrth ddarparu’r prosiect. 
	 
	Dangoswch sut y mae eich systemau ariannol a’ch cynllunio ariannol yn drylwyr. 
	Rhowch gyfrif manwl o’r holl dybiaethau sylfaenol y mae’r cynlluniau ariannol yn seiliedig arnynt ynghyd ag unrhyw dystiolaeth ategol lle bo hynny'n briodol (er enghraifft ffigurau dadansoddi’r farchnad ar gyfer prosiectau buddsoddi mewn gweithgareddau prosesu). 
	Disgrifiwch y ffynonellau cyllid ar gyfer y cynnig hwn. Rhaid i chi nodi a yw’r ffynonellau cyllid eisoes wedi eu sicrhau neu ai amodol yn unig ydynt. Mae pedair elfen y gallech eu cynnwys yn y data ariannol: 
	 
	 Cyfrif elw a cholled 
	 Cyfrif elw a cholled 
	 Cyfrif elw a cholled 

	 Mantolen 
	 Mantolen 

	 Rhagolygon arian parod 
	 Rhagolygon arian parod 

	 Trosiant. 
	 Trosiant. 


	 
	Nodwch eich tybiaethau ynghylch trosiant a llif arian. 
	 
	Rhaid i’r crynodeb ariannol yn y cynllun fod yn fyr a hawdd ei ddilyn. Mae’n bwysig iawn cynnwys eich rhagolygon ochr yn ochr â rhai hanesyddol. Bydd hyn yn rhoi cyd-
	destun i’ch cynllun ariannol. Dylech gynnwys unrhyw newidiadau sylweddol yn eich sefyllfa ariannol, unrhyw newidiadau yn y farchnad neu’r gystadleuaeth, ac unrhyw faterion eraill a effeithiodd ar y busnes. Mae angen i ni weld manteision eich cynnig a’r stori'n gryno mewn rhifau.  
	 
	Mae’n rhaid i chi gynnwys enillion ar fuddsoddiad a dangos sut rydych yn cyfrif hyn. 
	Os ydych yn fusnes newydd gychwyn neu’n sefydliad sydd newydd gael ei ymgorffori, ni fyddwch yn gallu rhoi gwybodaeth hanesyddol. Os felly bydd angen i chi roi amcangyfrifon ar sail gymaint o wybodaeth sector-benodol â phosibl ar ffurf profiad blaenorol neu ymchwil i’r farchnad, neu gyfuniad o’r ddau. 
	Rhestrwch eich ffynonellau ymchwil os gwelwch yn dda. 
	 
	Rhowch asesiad a yw’r prosiect yn fforddiadwy h.y. tystiolaeth bod yr ymgeisydd yn gallu ysgwyddo’r costau gyda’r grant.  
	 
	Mae’r adran hon yn ymddangos fel un blwch testun mawr, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod:  
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	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys
	Yn ôl i'r Cynnwys

	 

	  
	Caniatâd Cynllunio, Trwyddedau a Chydsyniadau  
	 
	Yr adran nesaf yw Caniatâd Cynllunio, Trwyddedau a Chydsyniadau, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
	  
	Figure
	 
	Gan ddibynnu ar eich ateb, mae’n bosibl y caiff rhagor o gwestiynau eu gofyn i chi, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
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	Yr Effaith Amgylcheddol  
	 
	Mae’r adran nesaf yn holi am effaith amgylcheddol eich prosiect, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
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	Os byddwch yn rhoi ateb cadarnhaol i’r cwestiynau hyn, byddwn yn gofyn am ragor o fanylion, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
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	Yn ôl i'r Cynnwys
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	Rhestr o’r Dogfennau Atodol sydd eu hangen 
	 
	Yr adran nesaf yw’r Rhestr o Ddogfennau Atodol, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod: 
	   
	Figure
	 
	Rhaid ichi ddewis o leiaf un dull o gyflwyno’r dogfennau atodol.  
	 
	Pwysig  
	 
	Yn achos prosiect refeniw mawr, a fydd yn cael ei gynnal dros nifer o flynyddoedd ac y gallai tîm sylweddol fod yn gweithio arno gydag ystod eang o gyfranogwyr neu fuddiolwyr terfynol, byddai disgwyl cynnig lawer manylach ar gyfer prosiect o’r fath. Efallai y byddai angen dogfennau ychwanegol i’w gefnogi, megis astudiaeth ddichonolrwydd, adroddiad gwerthuso ar weithgareddau diweddar tebyg, asesiadau cymharu a/neu adroddiadau eraill fel astudiaethau academaidd a fyddai’n rhoi darlun llawnach pam mae angen y 
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	Cyflwyno  
	 
	Camgymeriadau, Gwybodaeth a Chrynodeb 
	 
	Bydd yr adran nesa’n dangos unrhyw gamgymeriadau/gwallau yn eich cais, a Chrynodeb o’ch cais.  
	 
	Mae’r sgrinlun isod yn dangos y neges y byddwch yn ei gweld os nad oes camgymeriadau: 
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	Os oes camgymeriadau, byddwch yn gweld neges fel yr un yn y sgrinlun isod: 
	 
	  
	Figure
	 
	Byddwn yn dangos y camgymeriad(au) ichi. Y camgymeriad ar yr enghraifft ar y sgrinlun isod yw bod y cwestiwn am Safle Ramsar neu Ardal Gadwraeth heb ei ateb. Mae angen ichi felly fynd yn ôl i’r adran am yr Effaith Amgylcheddol i ateb y cwestiwn cyn y cewch gyflwyno’r cais. 
	  
	Figure
	 
	  
	Mae’r sgrinlun isod yn dangos enghraifft o’r adran Camgymeriadau, Gwybodaeth a Chrynodeb ar ôl ichi orffen llenwi’r cais yn llawn: 
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	Ni fydd y testun y byddwch wedi’i sgrifennu yn unrhyw un o’r blychau testun mawr yn cael ei ddangos ond fe fydd yn y crynodeb PDF fydd yn cael ei anfon atoch trwy RPW Ar-lein ar ôl ichi gyflwyno’ch cais yn llwyddiannus.  
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	Datganiadau ac Ymrwymiadau  
	 
	Darllenwch yr adran Datganiadau ac Ymrwymiadau a welwch ar y sgrinlun isod. Wedi ichi wneud, ticiwch y blwch ar waelod y sgrin i gadarnhau’ch bod yn cytuno â’r hyn a welwch ar y sgrinlun isod: 
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	Cyflwyno  
	 
	Ar ôl ichi orffen llenwi’r cais, cliciwch ar y botwm Cyflwyno. 
	 
	  
	Figure
	 
	Cadarnhau eich bod wedi’i gyflwyno  
	 
	Bydd cadarnhad eich bod wedi cyflwyno’r cais yn ymddangos, fel y gwelwch ar y sgrinlun isod.  Dylech safio neu brintio’r Cadarnhad, trwy glicio ar y botwm Printio’r Sgrin Hon a welwch ar y sgrinlun. Cliciwch y botwm Gadael i adael y cais a dychwelyd i RPW Ar-lein.  
	 
	Bydd copi o’ch cais yn ymddangos nawr ar eich cyfrif RPW Ar-lein o fewn un diwrnod gwaith.  
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