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Cronfa Ddysgu Undebau Cymru 2022-25 

Rhagair  

Gorau’n byd yw sgiliau pobl, gorau’n byd fydd eu cyfle o gael gwaith sy'n deg ac yn 

sefydlog ac a fydd yn rhoi boddhad iddynt, a pho gryfaf yw’r sylfaen sgiliau yng 

Nghymru, po fwyaf o obaith sydd gennym i ddenu busnesau newydd a datblygu 

busnesau sydd eisoes yn bodoli er mwyn gwella ffyniant. 

Mae ein 'Cynllun Cyflogadwyedd' yn nodi sut y byddwn yn cefnogi pobl i wella'u 

sgiliau ac ennill hyder er mwyn darganfod a chadw gwaith sy'n rhoi boddhad iddynt. 

Nid darganfod gwaith yw diwedd y gân o ran ein hagenda gyflogadwyedd; mae cadw 

swydd a gwneud cynnydd ynddi yn hanfodol bwysig hefyd. Mae angen strwythur 

sylfaenol arnom i sicrhau bod dysgu gydol oes a datblygu sgiliau gydol gyrfa gyfan 

yn bosibl i bawb. 

Rydym wedi ymrwymo i wneud Cymru'n genedl gwaith teg ac rydym yn cydnabod rôl 

allweddol TUC Cymru a'r undebau llafur o ran cael gwaith teg a chyfleoedd i wneud 

cynnydd i bob gweithiwr. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu'r diffiniad o Waith Teg a nodwyd gan y 

Comisiwn Gwaith Teg yn ei adroddiad yn 2019. Mae chwe nodwedd y bwriedir 

iddynt gael eu darllen ar y cyd â'r diffiniad ac sy'n rhoi cyd-destun pellach iddo. 

Diffinnir gwaith teg fel a ganlyn: “bod gweithwyr yn cael eu gwobrwyo, yn cael eu 

clywed ac yn cael eu cynrychioli'n deg, bod ganddynt sicrwydd a’u bod yn gallu dod 

yn eu blaen mewn amgylchedd iach a chynhwysol; parchu a gwireddu hawliau”. Y 

nodweddion sy'n cyd-fynd â'r diffiniad hwnnw yw: (i) gwobrwyo teg; (ii) llais y cyflogai 

a chydgynrychiolaeth; (iii) sicrwydd a hyblygrwydd; (iv) cyfle i gael mynediad at 

waith, i dyfu ac i gamu ymlaen; (v) amgylchedd gwaith diogel, iach a chynhwysol, (vi) 

parchu a gwireddu hawliau cyfreithiol.  

Ein nod yw darparu cyfleoedd i greu unigolion gwydn a chanddynt y sgiliau, y 

brwdfrydedd, y dygnwch a'r creadigrwydd i gyflawni eu potensial ni waeth am eu 

gallu, eu cefndir, eu rhywedd na’u hethnigrwydd. 

Mewn byd sy’n mynd yn fwyfwy cymhleth, mae angen i ni fod yn ymwybodol o 

bwysigrwydd cynaliadwyedd a chefnogi cyflogaeth ar gyfer pobl frwdfrydig, alluog a 

hyblyg, sy’n gallu addasu i fyd sy’n prysur newid.  

Mae cyflogadwyedd trosglwyddadwy a sgiliau hanfodol o bwys mawr i Gymru ac 

mae gan undebau llafur gyfle unigryw i gyfrannu at ganlyniadau go iawn a fydd o 

fantais i Gymru nawr ac yn y dyfodol. 
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Mae llawer o weithwyr yn wynebu rhwystrau penodol sy’n eu cadw rhag dysgu, a 

heb y gefnogaeth a ddarperir ni allent fyth gymryd y camau cyntaf tuag at wella eu 

sgiliau a gwneud cynnydd. 

Drwy brosiectau WULF mae Undebau Llafur yn chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith 

o atgyfnerthu cydberthynasau rhwng cyflogwyr a gweithwyr a chynyddu cymhelliant 

a lefelau sgiliau yn y gweithle. Mae WULF mewn sefyllfa ddelfrydol i gefnogi'r 

agenda Gwaith Teg sy’n ceisio datblygu swyddi sefydlog a chynaliadwy gyda chyfle i 

gamu ymlaen.  

Bydd mwy o gyfleoedd, a rhai gwell, i ddysgu a datblygu yn cefnogi gweithlu 

cadarnach mewn marchnad lafur sy’n newid. Bydd safonau gwaith teg yn sicrhau 

mynediad gwell a thecach at ddysgu safonol, strwythuredig yn y gwaith, a hwnnw’n 

ddysgu sy’n gydnaws â buddiannau tymor hir economi Cymru drwy helpu i ddileu 

tlodi mewn gwaith a thangyflogaeth.  

 

Cynllun Cyflogadwyedd  

Cyhoeddwyd Cynllun Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru yn 2017 a gweithredodd 
fel ffocws ar gyfer y rhaglen WULF flaenorol. Mae’r Cynllun yn cael ei ddiweddaru ar 
hyn o bryd ac mae’n debygol y caiff ei gyhoeddi yng ngwanwyn 20221. At ddibenion 
y Prosbectws hwn, bydd yn cadw nodau allweddol y rhaglen WULF ddiwethaf ac yn 
cefnogi’r weledigaeth isod: 

"Byddwn yn gweithio tuag at wneud Cymru’n economi uwch-dechnoleg â chyflogaeth 
lawn a chyflogau uchel lle rydym yn paratoi pobl ar gyfer byd gwaith sy’n newid, gan 
sicrhau ar yr un pryd fod y budd a’r cyfleoedd cyflogaeth a gynigir gan yr Economi 
Sylfaenol yn cael eu cadw’n lleol. Byddwn yn darparu addysg a sgiliau o safon uchel 
i bobl o bob oed a gallu i wynebu heriau a chyfleoedd gwaith yfory, a byddwn yn rhoi 
awch i bawb i ddysgu drwy gydol eu bywydau ac yn eu hysbrydoli i fod y gorau y 
gallant fod. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth i gyflawni hyn, ac i gael gwared 
ar y rhwystrau sy’n atal pobl rhag cyfrannu at fyd gwaith."  

(https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-04/Cynllun-

cyflogadwyedd.pdf)  

Mae tangyflogaeth a thlodi 'mewn gwaith' yn parhau i fod yn her yng Nghymru â 

chynifer o bobl ar gyflogau isel mewn swyddi byrdymor, ansefydlog. 

Mae'r cynllun yn nodi pedwar prif faes i ganolbwyntio arnynt: 

 Darparu cymorth cyflogadwyedd wedi’i deilwra i’r unigolyn. 

                                                           
1 Pan fydd y Cynllun Cyflogadwyedd newydd wedi’i gyhoeddi, ychwanegir atodiad i’r prosbectws i gynnwys y 
ddwy flynedd sy’n weddill, sef 2023-24 a 2024-25. Ni fydd angen ceisiadau newydd oherwydd bydd hyn wedi’i 
gynnwys yn y broses adolygu flynyddol. 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-04/Cynllun-cyflogadwyedd.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-04/Cynllun-cyflogadwyedd.pdf
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Rhaid seilio cymorth i unigolion ar anghenion yr unigolion hynny, gan ystyried 

sefyllfa bersonol yr unigolion, y rhwystrau sy'n eu hwynebu, eu doniau a'u 

huchelgeisiau. Rhaglenni cymorth pwrpasol sy'n nodi ac yn ymdrin ag unrhyw 

rwystrau fydd â'r gobaith gorau o lwyddo.  

 Pwysleisio cyfrifoldeb cyflogwyr i uwchsgilio a chefnogi eu staff ac i 

ddarparu gwaith teg. 

Mae gan gyflogwyr ran allweddol i'w chwarae drwy hyrwyddo gweithleoedd iach 

a chynhwysol a blaenoriaethu datblygu sgiliau fel bod y rhai sydd mewn 

cyflogaeth yn gallu ffynnu yn y gweithle.  

 Ymateb i'r bylchau presennol o ran sgiliau a'r rhai a ragwelir. 

Mae natur a math y gwaith yn ystyriaeth hollbwysig. Mae'r math o swyddi sydd ar 

gael ar draws Cymru yn amrywio yn ôl rhanbarthau a sectorau, ac mae hyn yn 

cael effaith ar y sgiliau a'r gofynion mynediad sydd eu hangen. Er mwyn sicrhau 

cyflogaeth gynaliadwy, mae'n hanfodol sicrhau bod gan bobl y sgiliau a'r 

wybodaeth gywir i wneud cynnydd ac i fodloni anghenion cyflogwyr. 

 Paratoi ar gyfer newid sylfaenol ym myd gwaith.  

Mae’r datblygiadau cyflym o ran awtomeiddio, deallusrwydd artiffisial a 

digideiddio yn gofyn am system addysg a hyfforddiant a fydd yn paratoi ein 

cenedl at heriau a chyfleoedd yfory. Mae undebau mewn sefyllfa dda i gefnogi 

gweithwyr pan fo swyddi'n ansicr, i nodi anghenion y sector neu'r diwydiant, i 

annog unigolion i gyfranogi, i ddatblygu dulliau newydd ac arloesol o lenwi 

bylchau mewn sgiliau ac i rannu arfer gorau.   

 

Nodau  ac amcanion Cronfa Ddysgu Undebau Cymru 

Bydd angen ymdrech gydgysylltiedig a dwys ar draws y rhwydwaith cyflogadwyedd i 

gyflawni amcanion y Cynllun Cyflogadwyedd. Bydd rôl yr undebau yn allweddol wrth 

ddarparu cymorth yn y gwaith i gefnogi cynnydd a datblygu sgiliau a hyder i'r eithaf. 

Rydym yn dymuno sicrhau bod pobl mewn swyddi sy’n talu cyflog teg, yn sefydlog 

ac yn ystyrlon.  

Mae’r Undebau Llafur, drwy gyfrwng gwaith prosiectau WULF, wedi dangos eu gallu 

unigryw i annog amrywiaeth eang o ddysgu ymhlith gweithwyr yn y gweithle a hefyd 

ymhlith gweithwyr hunangyflogedig a’r rheini sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain.  

Mae'r dysgu hwn yn helpu gweithwyr i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i 

wneud eu gwaith hyd eithaf eu gallu, gan ddatgloi cyfleoedd iddynt symud ymlaen yn 

y gweithlu a llwyddo yn eu bywydau bob dydd. Nod cyffredinol WULF yw denu 

gweithwyr at ddysgu a’u cefnogi i wneud cynnydd yn eu gyrfa, drwy godi 

ymwybyddiaeth, darparu cyfleoedd dysgu a thrwy roi sylw i’r rhwystrau personol 

hynny syss gan rai gweithwyr sy’n eu hatal rhag dysgu, a’u goresgyn. Mewn sawl 
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achos, efallai y bydd rhaid i unigolion gael cymorth i fynd i’r afael â phroblemau 

iechyd a llesiant, cyn iddynt allu symud ymlaen ar eu taith ddysgu. 

Amcanion cyffredinol WULF yw’r canlynol:  

 gwella sgiliau’r gweithlu a hwyluso cynnydd drwy gefnogi gweithgarwch dysgu 

a arweinir gan yr Undebau Llafur, mewn partneriaeth â chyflogwyr ac eraill, 

gyda ffocws ar gynyddu lefelau sgiliau hanfodol a digidol a sgiliau 

cyflogadwyedd gweithlu Cymru, a hefyd helpu gweithwyr i symud ymlaen i 

ddysgu pellach ac i ennill cymwysterau perthnasol; 

 

 cefnogi recriwtio Cynrychiolwyr Dysgu Undebau a’u galluogi i rwydweithio i 

gynyddu’r galw am ddysgu gan ddysgwyr anhraddodiadol, yn enwedig 

gweithwyr sydd â lefelau sgiliau isel a grwpiau dan anfantais yn y gweithle, 

gan eu helpu i oresgyn y rhwystrau sy’n atal dysgu; 

 

 ymateb i anghenion gweithwyr o ran sgiliau a chyflogadwyedd wrth iddynt 

ddod i'r amlwg, gan helpu i fodloni anghenion sgiliau’r gweithlu presennol a 

gweithlu'r dyfodol; 

 

 gweithio gyda chyflogwyr i’w helpu i ddatblygu’r gweithlu, gan gynnwys 

sefydlu cytundebau dysgu a fargeiniwyd ar y cyd, a darparu cyngor ar bolisïau 

ac arferion yn y gweithle sy'n annog cyfranogi, ac felly gynyddu’r 

tebygolrwydd o gamu ymlaen, gan arwain at weld mwy o weithwyr yn elwa ar 

waith teg.  

 

 annog cyflogwyr i gydnabod gwerth datblygu unigolion drwy ddysgu yn y 

gweithle er mwyn cefnogi cyflogadwyedd a chynnydd.  

 

 cynyddu amrywiaeth a chynhwysedd o fewn dysgu i oedolion drwy gael 

gwared ar rwystrau sy’n atal dysgu, a gweithio gyda chyflogwyr i ehangu 

mynediad at ddysgu yn y gweithle a sgiliau.  

Y Rhaglen Lywodraethu 

Mae'r 'Rhaglen Lywodraethu' yn datgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i WULF ac 

yn addo parhau i ganolbwyntio ar wella sgiliau ar gyfer cyflogaeth.  

Rhaglen lywodraethu 2021 i 2026 | LLYW.CYMRU 

Mae'r Rhaglen yn nodi dros 100 o feysydd â blaenoriaeth ar gyfer tymor y 

llywodraeth hon ac yn nodi'n glir nifer o gamau allweddol sy'n gysylltiedig â dysgu i 

oedolion a sgiliau. Dylid ystyried yr ymrwymiadau ynghylch ' Adeiladu economi ar 

sail egwyddorion gwaith teg, cynaliadwyedd a diwydiannau a gwasanaethau’r 

dyfodol’ wrth baratoi ceisiadau WULF, gan gyfeirio'n benodol at un o'r ymrwymiadau 

allweddol, Gwarant i Bobl Ifanc, sy'n anelu at roi'r cynnig o waith, addysg, 

https://llyw.cymru/rhaglen-lywodraethu-2021-i-2026
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hyfforddiant neu hunangyflogaeth i bawb o dan 25 oed. Dylid hefyd ystyried y 

gofynion o ran sgiliau amgylcheddol a chyflogaeth nawr ac yn y dyfodol gan 

ganolbwyntio ar fynd i'r afael â bylchau mewn sgiliau sy'n ymwneud â'r angen i 

drosglwyddo gweithwyr yn deg i economi sero net.  

Mae awydd hefyd i ymestyn a gwella cyfleoedd ar gyfer dysgu gydol oes a chynyddu 

hyfforddiant a chymorth cyflogaeth i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol fel 

gweithwyr anabl a gweithwyr BAME. 

Rhaglen WULF 

Rhaid i raglen WULF ganolbwyntio ar y Cynllun Cyflogadwyedd a blaenoriaethau’r 

Rhaglen Lywodraethu, gan sicrhau bod dysgu a arweinir gan undebau yn ganolog i'n 

cynnig cyflogadwyedd.  

Caiff prosiectau gefnogi un neu ragor o bedwar thema'r Cynllun Cyflogadwyedd; 

fodd bynnag, nid ydym yn disgwyl bod prosiectau yn cefnogi'r Cynllun 

Cyflogadwyedd cyfan.  

Dyma rai enghreifftiau o sut y gall prosiectau WULF ymdrin ag amcanion y Cynllun 

Cyflogadwyedd:  

Darparu cymorth cyflogadwyedd wedi’i deilwra i’r unigolyn. 

 Datblygu ffyrdd arloesol o annog dysgu. Mae hyn yn cynnwys datblygu ffyrdd 

newydd neu wahanol o hybu manteision rhoi sylw i anghenion dysgu sgiliau 

cyflogadwyedd a sgiliau hanfodol ac annog dysgu pellach drwy drefniadau 

gyda darparwyr dysgu. Lle bo’n ymarferol, nodi arfer da a geir mewn 

prosiectau a'i ledaenu i’r gweithlu ehangach.  

 Darparu cyngor, arweiniad a chefnogaeth ychwanegol i ddysgwyr. Gellir 

darparu hyn mewn partneriaeth â chyflogwyr a dylai ychwanegu at yr 

amrywiaeth bresennol o wasanaethau cefnogi;  

 Gwella sgiliau hanfodol yn y gweithlu yn sylweddol, er enghraifft drwy 

ddarparu cyfleoedd i weithwyr ddysgu ar bob lefel mewn ffordd berthnasol a 

hyblyg, drwy ddatblygu a/neu ddarparu dysgu priodol yn y gweithle sy’n 

diwallu anghenion y dysgwr;  

 Cefnogi dysgwyr i asesu eu hanghenion o ran dysgu a datblygu a’u 

hatgyfeirio at gefnogaeth allanol briodol a chynlluniau perthnasol a ariennir.  

 

Pwysleisio cyfrifoldeb cyflogwyr i uwchsgilio a chefnogi eu staff ac i 

ddarparu gwaith teg.  

 Annog busnesau i gydnabod yr effaith gadarnhaol y gall dysgu a arweinir gan 

Undebau Llafur ei chael ar dwf, cynhyrchiant ac ymroddiad eu gweithluoedd.   
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 Parhau i gynyddu nifer y cyflogwyr sy’n rhoi pwyslais ar greu gweithleoedd 

sy’n amgylcheddau cynhwysol a chefnogol i bobl anabl a phobl a chanddynt 

gyflyrau iechyd hirdymor.  

 Ehangu cyfranogiad a goresgyn rhwystrau sy’n atal dysgu yn y gweithle drwy 

gefnogi ymyriadau sy’n canolbwyntio ar gyfleoedd cyfartal, lleihau eithrio 

cymdeithasol, a denu dysgwyr anhraddodiadol;  

 Helpu busnesau i hwyluso a chydgysylltu cyfleoedd drwy lwybrau dysgu eraill, 

lle’n bosibl, a chyfeirio gweithwyr atynt. 

 

 Annog busnesau i gydnabod a chefnogi’r angen i ystyried iechyd meddwl a 

llesiant, gan gydnabod bod hyn, mewn llawer i achos, yn rhwystr pwysig i 

unrhyw ddysgu ychwanegol neu ddysgu pellach. 

 

 Drwy fargeinio ar y cyd, datblygu cytundebau, polisïau ac arferion newydd yn 

y gweithle, neu eu gwella, ar gyfer dysgu a sgiliau, cyflogadwyedd a lles yn y 

gweithle. 

 

Ymateb i'r bylchau presennol o ran sgiliau a'r rhai a ragwelir. 

 Bod yn ymatebol i anghenion cyflogaeth a sgiliau a ddaw i’r amlwg yn eu 

sectorau cysylltiedig drwy eirioli ar ran dysgu galwedigaethol a 

phrentisiaethau;  

 Mynd ati i weithredu'r strategaeth yn y cynlluniau gweithredu ar gyfer Sgiliau 

Rhanbarthol a ddatblygwyd gan Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, i sicrhau 

bod gwybodaeth reoli leol yn cael ei hystyried, gan gynnwys materion y mae’r 

economi sylfaenol a sectorau cyflog isel a sgil isel yn eu hwynebu, a bod llais 

y gweithiwr ac arfer gorau yn y gweithle yn cael eu cydnabod o fewn gwaith 

cynllunio rhanbarthol ar gyfer cyflogaeth a sgiliau.  

 

 Mynd i’r afael â bylchau mewn sgiliau sy’n ymwneud â throsgwyddo 

gweithwyr yn deg i economi sero net 

  

 Canolbwyntio ar y bylchau posibl o ran sgiliau mewn meysydd a nodwyd fel 

rhai â blaenoriaeth yn y Cynllun Gweithredu Economaidd, ac yn y sectorau 

penodol hynny y disgwylir i ddigideiddio ac awtomatiaeth gael effaith arnynt 

 

 Ymateb i'r broblem o ddiffyg sgiliau digidol mewn gweithleoedd presennol ac 

ymateb iddi drwy ddarparu cyfleoedd i uwchsgilio.  

 

Paratoi ar gyfer newid sylfaenol ym myd gwaith. 
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 Cynyddu gallu’r Undebau Llafur i hybu dysgu. Mae hyn nid yn unig yn 

ymwneud â darparu cyfleusterau a deunyddiau newydd (os yw hynny’n 

briodol) ond hefyd â datblygu dull systematig, tymor hir o hybu dysgu wedi'i 

seilio ar sgiliau hanfodol a sgiliau cyflogadwyedd;  

 Bod yn rhan o strategaeth yr Undebau Llafur ar gyfer dysgu ac ychwanegu 

gwerth ati; e.e. drwy fargeinio am sgiliau a dysgu a sefydlu cytundebau dysgu 

a phwyllgorau dysgu yn y gweithle; 

 Cefnogi a meithrin gweithgarwch partneriaethau dysgu effeithiol rhwng 

cyflogwyr, Undebau Llafur eraill, darparwyr dysgu a sefydliadau cymunedol er 

mwyn annog mwy o bobl i ymddiddori mewn dysgu;  

 Creu dysgu cynaliadwy drwy ddefnyddio'n effeithiol adnoddau a chefnogaeth 

gan bartneriaid sy’n gallu cynnal gweithgarwch y tu hwnt i gyfnod cyllido 

cychwynnol WULF. Mae hyn yn cynnwys sicrhau ymrwymiad yn y tymor hwy 

ac, lle bo’n bosibl, cael adnoddau gan bartneriaid e.e. cyflogwyr, darparwyr ac 

undebau eraill. 

 Darparu cefnogaeth i bobl hunan-gyflogedig, gan gydnabod bod hyn yn 

cynrychioli maes â photensial anferth i dyfu.  

 Darparu ar gyfer y datblygiadau cyflym ym maes awtomatiaeth, deallusrwydd 

artiffisial a digideiddio ac ymateb iddynt, gan baratoi ein gweithlu at heriau 

yfory.  

 Cefnogi partneriaethau yn y gweithle sy’n ceisio trosglwyddo sgiliau gweithwyr 

sy’n berthnasol i’r economi werdd.  

Rhaid i geisiadau ddangos yn eglur sut y maent yn mynd ati i ymdrin â'r prif themâu, 

fel y'i disgrifir yn y cynllun cyflogadwyedd. 

 

Cyllid ac amserlen  

Tair blynedd fydd oes pob prosiect, sef y blynyddoedd ariannol 2022-23, 2023-24 a 

2024-25. Rhaid i undebau ddarparu cynllun 3 blynedd yn disgrifio'r ddarpariaeth 

arfaethedig fodd bynnag bydd cyllid yn cael ei gadarnhau a'i dalu fesul blwyddyn. 

Bydd Llythyr Dyfarnu Grant yn cael ei roi i'r undebau cyn pob blwyddyn ariannol, yn 

cadarnhau'r cyllid y cytunwyd arno a manylion cyflenwi. 

Byddwn yn caniatáu 1 cais (hynny yw, 1 prosiect) fesul undeb, gydag uchafswm 

cyllid o £62,500 fesul undeb ar gyfer 2022-23. Rhaid cydnabod, fodd bynnag, bod 

gan rhai undebau lawer mwy o aelodau nac eraill a bod mwy o alw am gefnogaeth o 

bosibl, ac felly byddwn yn cynyddu'r uchafswm hwn pan fo aelodaeth yng Nghymru 

yn croesi trothwyon penodol, yn unol â'r canlynol: 

 15,000 neu ragor o aelodau (yng Nghymru) – uchafswm cyllid o £125,000 

y flwyddyn 
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 50,000 neu ragor o aelodau (yng Nghymru) - uchafswm cyllid o £187,500 

y flwyddyn  

Bydd yr holl gyllid yn cael ei dalu fel ôl-daliadau fesul chwarter, ar yr amod bod y 

gwariant yn rhan o'r prosiect a gymeradwywyd a bod tystiolaeth bod y gost wedi’i 

hysgwyddo ac wedi cael ei thalu.    

Rhaid i Flwyddyn 1 y prosiectau ddechrau ar 1 Ebrill 2022 a bydd rhaid eu cwblhau 

erbyn 31 Mawrth 2023.  Bydd raid i brosiectau sicrhau eu bod yn cael yr effaith fwyaf 

bosibl yn yr amser sydd ar gael.  Rhaid rhoi ystyriaeth i'r amser sydd ei angen i 

ennyn diddordeb gweithleoedd ac i recriwtio dysgwyr, gan roi amser i gyflwyno a 

chwblhau’r prosiect mewn ffordd sy’n annog parhad y dysgu ar ôl i'r prosiect ddod i 

ben ar ddiwedd ei thymor tair blynedd. 

 

Gweithgarwch cymwys  

Bydd Llywodraeth Cymru’n ystyried prosiectau WULF sy’n dangos yn eglur sut y 

maent yn bodloni amcanion y Cynllun Cyflogadwyedd a’r ymrwymiadau ehangach yn 

y Rhaglen Lywodraethu gan gynnwys cefnogi’r Gwarant i Bobl Ifanc, cynyddu nifer yr 

oedolion sy’n dysgu a symud argymhellion y Comisiwn Gwaith Teg ymlaen.   

 

Dylai cynigion WULF ganolbwyntio ar roi sylw i sgiliau hanfodol, sgiliau 

cyflogadwyedd a chynnydd yn y gwaith. Dylai prif sylw WULF fod ar lefel 3 ac oddi 

tanodd. Fodd bynnag, caiff WULF gefnogi cyrsiau a gyflwynir ar lefel 4 y Fframwaith 

Cymwysterau a Chredydau pan fo’n briodol a phan fo’n cefnogi cyflogadwyedd a 

chynnydd (er enghraifft, gan ddibynnu ar anghenion yr unigolyn a’r sector y mae’r 

prosiect yn ei gefnogi). Rhaid cytuno ar hyn gyda Llywodraeth Cymru fesul achos.  

 

Rhaid i bob prosiect gynnwys elfen o weithio ar y cyd gyda phartneriaid. Mae'r rhain 

yn cynnwys sefydliadau gwirfoddol/cymunedol yn y trydydd sector a rhanddeiliaid 

arbenigol eraill, er enghraifft Mind Cymru, Shelter Cymru a Cymunedau Digidol 

Cymru. Ni fydd cefnogaeth ar gael i brosiectau sy’n canolbwyntio ar hyfforddi 

cynrychiolwyr Undebau (gan gynnwys Cynrychiolwyr Dysgu Undebau), cyngor ac 

arweiniad gyrfaol, neu brosiectau sy’n ceisio cymryd lle hyfforddiant a gyllidir gan 

gyflogwyr neu unrhyw rwymedigaethau statudol.  

 

Dylai prosiectau WULF annog buddsoddiad gan Undebau, cyflogwyr, cyflogeion a 

phartneriaid perthnasol eraill er mwyn sicrhau’r defnydd gorau posibl o gyllid WULF 

a chreu modelau dysgu cynaliadwy i'w cyflwyno pan ddaw prosiectau i ben.    

 

Gellir defnyddio cyllid WULF ar gyfer dysgu anffurfiol, gan gynnwys darpariaeth sy’n 

arwain at gymwysterau a darpariaeth nad yw’n seiliedig ar gymwysterau, ar yr amod 

mai sgiliau hanfodol neu sgiliau cyflogadwyedd yw ffocws yr hyfforddiant.  Rhaid i’r 
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holl weithgarwch dysgu ganolbwyntio ar sgiliau a chyflogadwyedd, gan gyfrannu at 

gynhyrchiant neu gynnydd parhaus yn y gweithle gan yr unigolion sy’n cymryd rhan. 

Bydd yn ofynnol i brosiectau ddangos y cyswllt â chyflogadwyedd a/neu gynnydd yn 

y gweithle ar gyfer yr holl weithgareddau a gyflwynir.  

 

Dylid rhoi ystyriaeth i ansawdd y ddarpariaeth a’r gwerth am arian wrth gyflwyno 

cynnig WULF.  Rhaid i’ch cais ddatgan yn glir sut byddwch yn sicrhau bod y ddwy 

egwyddor yn cael eu hymgorffori yn eich prosiect. 

 

Ar ôl cymeradwyo cais, rhaid cael cytundeb ymlaen llaw oddi wrth Lywodraeth 

Cymru os oes unrhyw amheuaeth ynghylch a yw gweithgaredd dysgu penodol yn 

gymwys ar gyfer cyllid WULF o fewn y deilliannau y cytunwyd arnynt ar gyfer y 

prosiect.  

 

Os yw ceisiadau’n cynnwys cyfleusterau newydd neu well (gwariant cyfalaf) fel 

canolfannau dysgu neu offer TG, bydd rhaid dangos bod cysylltiad uniongyrchol 

rhwng y rhain â chyflawni'r dysgu. Ym mhob achos, dylid gwneud defnydd llawn o 

adnoddau presennol, yn enwedig os prynwyd nhw drwy ddarpariaeth WULF 

flaenorol.  Os yw offer i gael ei brynu, cyfyngir y gwariant i uchafswm o 5% o werth y 

cynnig cyfan. Dylai'r cynnig esbonio sut y bydd yn cael ei ddefnyddio yn ystod oes y 

prosiect ac ar ôl i’r prosiect ddod i ben.  

 

Dylai prosiectau WULF ymrwymo i gyflawni deilliannau dysgu penodol, mesuradwy 

ac i sefydlu systemau casglu data sy’n cydymffurfio â GDPR er mwyn nodi cynnydd 

dysgu. 

 

Enghreifftiau o weithgareddau sy’n gymwys i gael cyllid WULF: 

  

• cefnogi cost darparu dysgu, fel datblygu cyrsiau newydd neu ddulliau newydd o 

ddysgu, prynu darpariaeth ddysgu i wella cyflogadwyedd unigolion a rhoi hwb i'w 

cynnydd yn y gweithle, lle nad yw'r costau hyn yn cael eu talu drwy ddarpariaeth 

arall a gyllidir yn gyhoeddus;  

• cyflogau staff y prosiect a’r costau cysylltiedig ar gyfer oes y contract, ar yr amod 

bod y rhain yn rhesymol ac yn gydnaws â staff sy'n ymgymryd â rôl debyg yn y 

sefydliad (gweler y ddogfen ganllawiau i gael gwybod pa weithgareddau sy'n 

gymwys);  

• marchnata, cyhoeddusrwydd a dosbarthu’n gysylltiedig â hybu’r dysgu, lle mae 

marchnata a chyhoeddusrwydd yn hybu’r prosiect WULF neu’r dysgu.  Rhaid 

ystyried yr holl ddeunyddiau marchnata a chyhoeddusrwydd ar gyfer defnydd 

tymor hir ac nid defnydd tymor byr neu ddefnydd untro; 

• sefydlu canolfannau dysgu a darparu offer ar eu cyfer (yn ddarostyngedig i'r 

amodau a amlinellir uchod) 
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Llywodraethu ac atebolrwydd  

Mae unrhyw Undeb Llafur sydd ag aelodau yng Nghymru, boed yn aelod o Gyngres 

yr Undebau Llafur ai peidio, yn gymwys i wneud cais am gyllid WULF. Bydd croeso 

arbennig i geisiadau gan Undebau Llafur sy’n gweithio mewn partneriaeth ag eraill, 

fel undebau eraill, cyflogwyr, darparwyr addysg a hyfforddiant, ac Awdurdodau Lleol. 

Rhaid i’r ceisiadau ddangos bod modd cwblhau prosiectau’n llwyddiannus o fewn yr 

amserlenni a nodir uchod. Cyfrifoldeb yr ymgeiswyr yw sicrhau eu bod yn deall yn 

llwyr y telerau, yr amodau a'r cyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â chyllid WULF cyn 

llofnodi’r cytundeb grant. Bydd Llywodraeth Cymru’n cynnal adolygiadau monitro 

ariannol a rheoli contractau gyda’r prosiectau bob chwarter, yn unol â thelerau'r 

cytundeb grant, i sicrhau gonestrwydd ariannol, bod y gwaith yn digwydd ar amser a 

bod y gweithgarwch yn cydymffurfio â gofynion y rhaglen.  

Mae disgwyl i holl Brosiectau WULF nodi ac ymateb i alw am ddysgu. Os oes 

Dadansoddiad Anghenion Dysgu wedi’i gynnal eisoes, dylid ei gyflwyno gyda’r cais 

fel tystiolaeth o angen.   

Dylai rhagolygon o'r gyllideb  fod mor fanwl a chywir â phosibl. Bydd Llywodraeth 

Cymru'n monitro'r gwariant i sicrhau bod y gwaith yn mynd rhagddo ar amser a bod 

targedau yn cael eu cyflawni. Cofiwch na ellir cario unrhyw gyllid sydd heb ei wario 

ymlaen o un flwyddyn ariannol i'r nesaf.  

Bydd Llywodraeth Cymru’n monitro prosiectau wrth iddynt ddatblygu ac, fel rhan o’r 

broses hon, bydd yn trafod gwariant yn erbyn y gyllideb gyda’r ymgeiswyr 

llwyddiannus er mwyn nodi tanwariant posibl a/neu newidiadau arfaethedig i'r 

contract cyn gynted â phosibl.  

Ers mis Mawrth 2016, mae'n ofynnol i Lywodraeth Cymru ddilyn Safonau’r Gymraeg. 

Bydd yn ofynnol i brosiectau WULF gadw at y gofynion hyn, sydd i’w gweld drwy 

ddilyn y ddolen hon: http://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2015/996/contents/made 

Rhaid i bob prosiect sicrhau eu bod yn cydymffurfio'n llwyr â'r Rheoliadau Cyffredinol 

ar Ddiogelu Data (GDPR). Mae rhagor o wybodaeth i gael yn y ddolen isod;  

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-

gdpr/  

 

Cefnogaeth  

Bydd cyngor a chefnogaeth ar gael gan eich Rheolwr Contractau yn Llywodraeth 

Cymru drwy gydol oes y prosiect. Bydd TUC Cymru yn darparu cefnogaeth hirdymor 

gydol y gwaith o ddatblygu’r prosiect a’r camau gweithredu. Byddant yn darparu 

https://www.legislation.gov.uk/wsi/2015/996/contents/made
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
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pwynt cyswllt allweddol i staff y prosiectau llwyddiannus, ac yn gofalu am y 

rhwydwaith WULF er mwyn cynnig cyngor a chefnogaeth i bob prosiect ar bopeth 

heblaw am gydymffurfiaeth ffurfiol â chontractau.  

 

Asesu ceisiadau  

 

Cynllun grant dewisol a gymeradwywyd gan Weinidogion Cymru yw hwn ac fe'i 

gweinyddir gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar eu rhan. 

 

Wrth asesu ceisiadau, gofynnir i Banel Asesu WULF am gyngor. Mae'r panel yn 

cynnwys enwebeion a ddewiswyd gan Lywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol. 

  

Bydd y ceisiadau yn cael eu hystyried a'u hasesu gan y panel yn erbyn y meini prawf 

yn y prosbectws hwn. Bydd y panel yn rhoi ystyriaeth ddyledus i sectorau sy'n cael 

eu tangynrychioli a hefyd i’r amodau economaidd cyfredol wrth werthuso tystiolaeth 

o angen. Wedyn bydd y panel yn darparu argymhellion i Weinidog y Gymraeg a 

Dysgu Gydol Oes i'w hystyried a’u cymeradwyo.  

 

Ychwanegedd 

Gellir ceisio am gyllid ychwanegol i gefnogi dysgu o ffynonellau eraill fel rhaglenni a 

gyllidir gan Lywodraeth Cymru a rhai a gyllidir drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop. 

Gellir cael cyngor a chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a Gwasanaethau Dysgu 

TUC Cymru os oes angen.  Os ceisir cyllid ychwanegol, rhaid i’r prosiect gadw 

trywydd archwilio clir ac ar wahân a darparu tystiolaeth i ddangos nad oes arian 

wedi'i hawlio ar gyfer y gweithgaredd  o fwy nag un ffynhonnell. 

 Ymgeisio  

Wrth ddrafftio ceisiadau, ni ddylai ymgeiswyr gymryd yn ganiataol bod gan Banel 

Asesu WULF unrhyw wybodaeth flaenorol am eu sector, eu busnes nac unrhyw 

weithgaredd dysgu a gynhelir gan yr Undebau Llafur.  

Asesir pob cais yn erbyn y meini prawf a nodir isod.  

 

Tystiolaeth o angen  

Rhaid i’r ceisiadau ddisgrifio diben y prosiect a’r angen amdano yn glir, gan gynnwys 

sut y bydd y prosiect yn cyfrannu tuag at 4 prif amcan y Cynllun Cyflogadwyedd.  

Rhaid i’r ceisiadau esbonio sut y bydd y prosiect yn ychwanegu gwerth at unrhyw 

ddarpariaeth bresennol yn hytrach na'i dyblygu.  
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Dylai ceisiadau ddangos y dystiolaeth a ddefnyddiwyd yn sail i gynnig y prosiect. 

Gall hyn gynnwys proffil o anghenion dysgu a sgiliau grwpiau targed y prosiect, 

arolygon ar gyflogeion a chyflogwyr, asesiadau o anghenion dysgu, pa mor ansicr 

yw cyflogaeth yn y grwpiau targed, a gwaith ymchwil arall fel y gwaith a wneir gan 

academyddion neu Lywodraeth Cymru.   

Hefyd, dylid darparu manylion am weithgorau, partneriaethau cyflogwyr, grwpiau 

llywio neu gyrff eraill sydd wedi dod i'r casgliad bod yr angen yn bodoli ac sy’n 

cefnogi'r cynnig.  

 

Dylai’r cynnig ddangos yn glir sut y bydd yn ymdrin â chyflogadwyedd a 

chynnydd fel swyddogaeth graidd ei weithgarwch.  

 

Amcanion  

 

Rhaid i geisiadau ddangos sut mae'r amcanion a nodwyd yn cefnogi ac yn mynd i'r 

afael â themâu allweddol y cynllun cyflogadwyedd. Mae manylion penodol rhaglen 

WULF yn cael eu hamlinellu uchod a dylid ystyried hyn hefyd wrth osod amcanion.  

 

Dylid defnyddio meini prawf CAMPUS (Cyraeddadwy, Amserol, Mesuradwy, 

Penodol, Uchelgeisiol a Synhwyrol) wrth ddisgrifio’r nodau a’r amcanion.  

 

Bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd osod targedau ar gyfer y dangosyddion 

perfformiad isod:  

 

 Nifer y Dysgwyr sy'n ennill cymwysterau wedi’u hachredu’n llawn neu’n 

rhannol  

 Nifer y Dysgwyr sy'n cwblhau cyrsiau dysgu nad ydynt wedi’u hachredu  

 Nifer y Dysgwyr sy'n cwblhau cyrsiau sgiliau hanfodol  

 Nifer y Dysgwyr y cefnogir eu dilyniant o un lefel dysgu i un arall  

 Nifer y Dysgwyr a atgyfeirir at ddysgu pellach ar yr un lefel neu ar lefel uwch 

 Nifer y Dysgwyr a atgyfeirir at sefydliadau eraill am gyngor ac arweiniad  

 

Yn ogystal, bydd yn ofynnol i ymgeiswyr roi manylion y cyflogwyr y bwriedir cyd-

weithio â nhw.  

 

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr ddisgrifio'r gweithgareddau penodol y byddant yn eu 

cynnal er mwyn cyflawni'r amcanion hyn, a sut y bydd y rhain yn cael eu rheoli a'u 

monitro.  

 

Yn y cylch ymgeisio hwn, bydd pwyslais ar y gweithgaredd ‘dysgu’ ei hun.  Rhaid i 

brosiectau allu dangos tystiolaeth o'r effaith a gafodd eu gweithgaredd dysgu, a sut y 
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mae hyn yn dangos eu bod yn llwyddo o ran 4 thema graidd y cynllun 

cyflogadwyedd.  Rhaid i hyn gysylltu â thargedau a deilliannau’r prosiect. 

 

O ran y Gwarant i Bobl Ifanc, bydd ffurflen y dysgwr yn cynnwys cofnod sy’n nodi 

cyfranogwyr o dan 25 oed.  

 

Ehangu cyfranogiad a chael gwared ar rwystrau sy’n atal dysgu yn y gweithle  

Dylai’r gweithgarwch ganolbwyntio ar gyfle cyfartal, cynhwysiant cymdeithasol, 

gweithwyr agored i niwed neu weithwyr annodweddiadol a dysgwyr anhraddodiadol. 

Dylai ceisiadau annog ehangu mynediad at ddysgu gydol oes i bobl yng Nghymru, 

waeth beth fo'u cefndir na’u hamgylchiadau personol presennol. Rhaid i'r prosiectau 

gefnogi Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Trechu Tlodi2.  

 

Cefnogi agenda'r Rhaglen Lywodraethu mewn perthynas â mynd i'r afael a'r 

anghenion yn y gweithle o ran sgiliau hanfodol a/neu sgiliau galwedigaethol.  

Mae cefnogi sgiliau hanfodol a sgiliau galwedigaethol yn parhau i fod yn un o brif 

flaenoriaethau'r rhaglen. Mae hyn yn cynnwys Llythrennedd/Cyfathrebu, Cymhwyso 

Rhif/Rhifedd a TGCh/Llythrennedd Digidol hyd at ac yn cynnwys cymwysterau lefel 

2. Yn ogystal, mae cynyddu nifer yr oedolion sy’n dysgu yng Nghymru, symud 

argymhellion y Comisiwn Gwaith Teg ymlaen a chyflawni’r Gwarant i Bobl Ifanc i 

gyd, ymhlith eraill,  yn rhannau allweddol o’r Rhaglen Lywodraethu y gall WULF 

chwarae rhan bwysig yn eu cefnogi.  

 

Gwaith partneriaeth  

Rydym yn annog gwaith partneriaeth effeithiol, er enghraifft gydag Undebau Llafur 

eraill, darparwyr dysgu a sefydliadau cymunedol, mewn ymdrech i gynyddu i'r eithaf 

nifer ac ansawdd  y cyfleoedd addysg a hyfforddiant sydd ar gael ac i gyflawni 

arbedion maint lle bo modd.   

 

Sylwer bod yn rhaid i bartneriaid sydd wedi’u henwi yn y cais ddarparu llythyr o 

gefnogaeth yn amlinellu eu hymrwymiad i’r prosiect. Rhaid atodi’r llythyrau hyn 

gyda’r cais wrth ei gyflwyno.  

 

Cynaliadwyedd  

Rhaid i'r cynnig ddangos pam fod ganddo'r potensial i greu a chefnogi diwylliant 

dysgu y tu hwnt i gyfnod y prosiect.  Nodwch sut y bydd polisïau, systemau ac 

arferion gweithio’r Undeb Llafur a'u gwaith cynllunio adnoddau at y dyfodol (gan 

                                                           
2 https://gov.wales/topics/people-and-communities/tackling-poverty/taking-forward-tackling-poverty-action-
plan/?skip=1&lang=cy  

http://gov.wales/topics/people-and-communities/tackling-poverty/taking-forward-tackling-poverty-action-plan/?lang=en
http://gov.wales/topics/people-and-communities/tackling-poverty/taking-forward-tackling-poverty-action-plan/?lang=en
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gynnwys staffio) yn esblygu i helpu i gynnal gweithgareddau a gwasanaethau dysgu 

ac i gefnogi rôl hirdymor Cynrychiolwyr Dysgu'r Undebau. 

 

Dylid darparu gwybodaeth am brosiectau diweddar WULF sydd wedi cael eu 

cyflwyno drwy eich Undeb neu sy’n cael eu cyflwyno ar hyn o bryd, gan esbonio pam 

fod angen rhagor o gyllid.  

 

Cynllunio a rheoli prosiectau  

Rhaid cynnwys amserlen fanwl ar gyfer y prosiect, sy'n nodi cerrig milltir allweddol fel 

penodi staff y prosiect, sefydlu grwpiau llywio, cwblhau Dadansoddiadau o 

Anghenion Dysgu, dyddiad  lansio a dyddiadau cyrsiau. Rhaid darparu rhagolwg o'r 

deilliannau a phroffil o'r gwariant cysylltiedig.  

Rhaid disgrifio'r gweithdrefnau a’r strwythurau a fydd yn cael eu defnyddio i reoli'r 

prosiect, gan gyfeirio at rôl unrhyw grwpiau llywio a nodi gweithwyr a rolau allweddol. 

Hefyd, rhaid i ymgeiswyr ddangos sut y bydd eu prosiect yn cysylltu â seilwaith 

ehangach eu Hundeb ac yn cael ei gefnogi ganddi, a/neu sut y bydd yn cysylltu â 

phartneriaid eraill yn y prosiect ac â chynlluniau eraill. 

Bydd angen cyflwyno cofrestr risgiau yn disgrifio unrhyw risgiau a ragwelir a sut y 

byddant yn cael eu lliniaru.  

 

Buddsoddi gan gyfranogwyr  

Mae’n ofynnol i brosiectau ystyried a dangos lefel addas o fuddsoddiad ariannol gan 

Undeb/cyflogwr/cyflogai wrth gytuno i gyllido gweithgareddau dysgu. Rhaid i’r cais 

ddangos yn glir sut y caiff hyn eu gweithredu.  

 

Trefniadau monitro a gwerthuso  

Rhaid i ymgeiswyr ddangos sut y maent yn bwriadu monitro llwyddiant yn erbyn yr 

amcanion a’r targedau a bennir, a sut y maent yn bwriadu gwerthuso llwyddiant a 

dangos tystiolaeth ohono.  

Rhaid bod gan y prosiect systemau monitro gweithgarwch cadarn er mwyn rheoli’r 

wybodaeth hon yn effeithiol ac adrodd yn ôl arni’n effeithiol wrth Lywodraeth Cymru 

pan fo gofyn.    

Os bydd Llywodraeth Cymru’n mynegi pryderon ynghylch cyflwyno hawliadau’n hwyr 

neu gyflawni ar lefel is na’r disgwyl, efallai y gofynnir i brosiect ddarparu sicrwydd 

ychwanegol a/neu wynebu rhagor o weithgarwch monitro.   

 

Bydd Rheolwr y Prosiect yn gyfrifol am gwblhau’r canlynol:  
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 asesiad effaith cychwynnol (ar ddechrau’r prosiect) 

 asesiad interim o'r effaith (ar ddiwedd blynyddoedd 1 a 2) 

 asesiad terfynol o'r effaith ar ddiwedd y tymor tair blynedd  

 

Dylai’r prosiectau sicrhau bod ganddynt systemau yn barod i gasglu a rhannu data 

dysgwyr a chyflogwyr i gefnogi unrhyw waith gwerthuso.  Rhoddir rhagor o arweiniad 

pan gaiff y prosiect ei gymeradwyo. 

 

 

Y broses ymgeisio  

 

Rhaid defnyddio ffurflen gais swyddogol Llywodraeth Cymru i wneud cais am gyllid. 

Ni allwn dderbyn ceisiadau nad ydynt yn y fformat hwn.  Rhaid i bob cais gael ei 

lofnodi gan uwch swyddog priodol yn y sefydliad.  

 

Gall TUC Cymru ddarparu cyngor a chefnogaeth i bob Undeb Llafur sy’n ystyried 

gwneud cais am grant o Gronfa Ddysgu Undebau Cymru. Wrth gyflwyno cais i 

WULF, mae undebau yn cytuno i rannu manylion y cais a sut y caiff ei gyflawni gyda 

TUC Cymru.  

 

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch cyflwyno cais, cysylltwch â blwch post WULF yn 

Llywodraeth Cymru WULF@llyw.cymru 

 

 

Taliadau  

 

Telir y grant fel ôl-daliad fesul chwarter ar ôl derbyn hawliad cywir a chyflawn, gydag 

anfoneb wedi’i chyfeirio at sylw Llywodraeth Cymru ac adroddiad cynnydd manwl. 

Bydd Llywodraeth Cymru yn penodi Rheolwr Contractau i sicrhau bod y prosiect yn 

parhau i gadw at ei amserlen a bod hawliadau grant yn cael eu cyflwyno mewn da 

bryd. Gall methu â chyflwyno hawliadau mewn da bryd gael effaith ar y gyllideb sydd 

ar gael i’r prosiect. Rhaid ymgynghori â Llywodraeth Cymru am unrhyw newidiadau 

posibl i amserlen y prosiect, ei ddeilliannau, y  gweithgareddau  sydd ynghlwm â'r 

gwaith neu batrymau gwariant y prosiect.  Bydd yn ofynnol i brosiectau sicrhau bod 

cofnodion gweithgarwch ac ariannol ar gael i gefnogi eu hawliadau yn ystod 

cyfarfodydd adolygu ariannol rheolaidd. Cyfrifoldeb y Rheolwr Prosiectau yw sicrhau 

bod y cofnodion hyn yn cael eu cynnal a’u cadw a’u bod ar gael ar gais. 

 

 

Dyddiad cau  

 

Rhaid cyflwyno'r ceisiadau erbyn 19 Tachwedd 2021.  
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 Rhaid cwblhau a llofnodi copi electronig o'r ffurflen gais a’i hanfon i 

WULF@llyw.cymru  

 

 

Y camau nesaf  

 

Bydd panel asesu WULF yn cyfarfod i drafod a gwerthuso’r holl geisiadau yn ystod 

yr wythnos sy’n dechrau 6 Rhagfyr 2021. Bydd ymgeiswyr yn cael adborth yn sgil yr 

asesiad hwn a byddant yn cael gwybod a yw eu prosiect wedi bod yn llwyddiannus, 

drwy lythyr, yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 13 Rhagfyr 2021. 

 

Bydd llythyrau ffurfiol yn dyfarnu grantiau yn cael eu drafftio a'u dosbarthu i bob 

prosiect llwyddiannus o fewn mis.  

 

 

 

 

 


