
Atodiad A - Cwestiynau/Cyfarwyddyd Sganio'r Gorwel Drafft 

Manylion yr Ymgeisydd  
 

Ariannwr y Prosiect (Sefydliad 
Arweiniol) 

Enw'r sefydliad arweiniol sy'n cyflwyno'r cynnig  

Uwch Swyddog Cyfrifol   
Enw'r uwch swyddog cyfrifol o fewn y sefydliad ar gyfer y 
cynnig  

Swyddog Arweiniol 

Arfaethedig   
Enw'r swyddog sydd â chyfrifoldeb dydd i ddydd am y cynnig  

Cyfeiriad e-bost   Cyfeiriad e-bost y swyddog arweiniol  

Rhif ffôn   Rhif ffôn y swyddog arweiniol  

  
Crynodeb o'r Cynnig  
 

Enw’r Prosiect  Enw’r prosiect  

Math y Prosiect   Bid unigol neu bid pecyn  

Rhaglen Rhaglen berthnasol o fewn y Cynllun Twf 

Lleoliad y Prosiect   
Cyfeiriad Postio'r safle(oedd) yn cynnwys cod post neu 

gyfesurynnau O/S, os yn berthnasol.  

Trosolwg o'r Cynnig   

Rhowch drosolwg o'r cynnig bid os gwelwch yn dda. Os oes 
gan fidiau sawl cydran (bidiau pecyn) dylech egluro sut mae'r 
elfennau cydrannol yn cyd-fynd â'i gilydd ac yn cynrychioli 
cyfres resymegol o ymyriadau (Uchafswm o 500   
gair)  

Gofynion Ariannu   
Faint o gyllid cyfalaf y mae'r prosiect yn gofyn amdano gan 

Gynllun Twf Gogledd Cymru  

Cydweithio 
 

A yw ariannwr y prosiect yn fodlon ystyried cydweithio â 
rhanddeiliaid/partneriaid eraill y gall Uchelgais Gogledd Cymru 
eu hadnabod yn ystod y broses hon er mwyn cyflawni'r 
deilliannau gorau i'r Gogledd? Y/N 

  
Y Lleiafswm Gofynnol  
 

A fyddech cystal â chadarnhau bod y cynnig yn bodloni'r lleiafswm gofynnol i'w ystyried  

Strategol  
 
* Penodol i bob rhaglen fel y nodir yn Atodiad A 
 

Y/N  

Effaith  
 

* Penodol i bob rhaglen fel y nodir yn Atodiad A 
 

Y/N  

Gallu i 

Gyflawni  

 
* Penodol i bob rhaglen fel y nodir yn Atodiad A 
 

Y/N  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yn addas yn strategol (25%)  
 

Alinio â nodau/amcanion y Cynllun 
Twf a'r rhaglen ac yn cyd-fynd â 

mentrau rhanbarthol eraill (40%)  

Nodwch sut mae'r cynnig yn alinio â Chynllun Twf 
Gogledd Cymru a'r rhaglen berthnasol, ac yn cyflawni yn 

erbyn eu nodau/amcanion (uchafswm 500 gair)  

Yn cyd-fynd â mentrau rhanbarthol 

eraill (15%)  

Nodwch sut mae'r cynnig yn cyd-fynd â phrosiectau 
rhanbarthol eraill y tu allan i'r Cynllun Twf (uchafswm 
250 gair)  

Alinio â pholisïau rhanbarthol a 

chenedlaethol (15%)  

Nodwch sut mae'r cynnig yn cyflawni yn erbyn y polisïau 
rhanbarthol a chenedlaethol allweddol a nodir yma. 
(uchafswm 250 gair)  

Yr achos dros newid a Chefnogaeth 
Rhanddeiliaid - pam fod angen y 

prosiect (30%)  

Nodwch yr achos dros newid ar gyfer y prosiect gan 
ddefnyddio'r templed sydd ynghlwm. Yn benodol, dylai 
hyn drafod yr angen am y prosiect, cefnogaeth 
rhanddeiliaid, y broblem y mae'n mynd i'r afael â hi a 
methiant y farchnad sy'n golygu bod ymyrraeth cyllid 
cyhoeddus yn angenrheidiol. (Tabl)  

  
Effaith (40%)  
 

Swyddi a grëir, amserlen cyflawni a 
thystiolaeth am y swyddi a grëir 

(40%)  

Rhan 1 (50%)  
Nodwch nifer y swyddi (uniongyrchol/anuniongyrchol) i'w 
creu gan y prosiect. (Tabl)  
  
Rhan 2 (50%)  
Dylech nodi'r dystiolaeth ar gyfer y ffigyrau hyn yn 
cynnwys natur y swyddi (e.e. gwerth uchel) a ph'un a 

ydynt yn swyddi gros neu net. (uchafswm 250 gair)  
  
Dylid darparu amserlen ar gyfer cyflawni'r swyddi. 

(Tabl)   

Cyfanswm buddsoddiad cyfalaf 

(35%)  
  

Nodwch gyfanswm cost cyfalaf y prosiect. (Tabl)   

Effaith Ranbarthol a buddion 
ehangach (25%) 

  

Nodwch sut bod gan y prosiect effaith ranbarthol neu a 
yw prosiect o bwys rhanbarthol/lleol yn cynnwys y 
buddion ehangach y byddai'r prosiect yn eu cyflawni. 

(uchafswm 500 gair)  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Y gallu i gyflawni (35%)  
 

Statws cyllid cyfalaf a sicrwydd cost 

a statws cyllid refeniw (30%)  
  

Nodwch y ffynonellau ariannu cyfalaf ar gyfer y prosiect 
a ph'un a ydynt wedi'u sicrhau neu beth yw eu statws 

cyfredol. (Tabl)  
  
Rhowch fanylion am sut mae'r costau cyfalaf ar gyfer y 
prosiect wedi'u cyfrifo, yn cynnwys faint o arian wrth 
gefn sydd wedi'i gynnwys yn y costau a phryd wnaed y 

cyfrifon hyn (uchafswm 250 gair)  

Statws cynllunio a pherchnogaeth 

tir (25%)  
  

Beth yw defnydd cyfredol y safle? A yw'r cynnig yn alinio 
â pholisi cynllunio cyfredol?   
  
Beth yw statws cyfredol unrhyw ganiatadau/ceisiadau 
statudol (os o gwbl)? Amlinellol / Llawn / Adeilad 
Rhestredig / Ardal Gadwraeth / Draeniad / Priffyrdd / 
Newid Defnydd / Rheoliadau Adeiladu.  
  
Beth yw'r amserlen a ragwelir er mwyn cael yr holl 
ganiatadau statudol angenrheidiol?  
  
Pwy yw perchennog tir y safle? Os nad yw ym 
mherchnogaeth yr ymgeisydd, pa ganiatadau sydd yn 

eu lle gyda'r perchnogion tir?  
  
Dylech gynnwys cynllun safle'r prosiect gyda ffiniau 
llinell goch ac unrhyw gynlluniau/dyluniadau ar gyfer y 
safle  
 
(uchafswm 500 gair ac atodiadau) 

Amserlen, adnoddau a refeniw ar 

gyfer cyflawni (25%)  
Beth yw'r amserlen ar gyfer cyflawni'r prosiect (dylech 

atodi cynllun prosiect)  
  
Pa adnoddau a phrofiad sydd yn eu lle i gefnogi'r gwaith 
o ddatblygu'r achos busnes a chyflawni'r prosiect 
(uchafswm o 250 gair)  
  
Nodwch y gofynion refeniw i gyflawni gweithrediad y 
prosiect, y ffynonellau ariannu a ph'un a ydynt wedi'u 
sicrhau neu beth yw eu statws cyfredol. (Tabl)  

Hanes wedi'i brofi ac Iechyd 

Ariannol ariannwr y prosiect (20%)  
  

Darparwch ddatganiad ar hanes wedi'i brofi yr 
ymgeisydd wrth gyflawni prosiectau o'r natur hwn 
(uchafswm o 250 gair)  
  
Darparwch dystiolaeth am iechyd ariannol ariannwr y 
prosiect (atodwch)  

Risgiau, Cyfyngiadau a 

Dibyniaethau (10%)  
Nodwch y 3 risg uchaf ar gyfer y prosiect yn cynnwys 
sut y byddech yn ceisio lliniaru'r rhain.  
  
Nodwch unrhyw gyfyngiadau neu ddibyniaethau i 

gyflawni'r prosiect.   

 
(uchafswm 250 gair)  

 


