
1 
 

 

 

 

  

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU 
Y Broses Asesu 

  
 
 
 
 
Mawrth 2021 

  



2 
 

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU - proses asesu Llywodraeth y DU 

1. Bydd y broses asesu a nodir yn y ddogfen hon yn cael ei defnyddio gan Lywodraeth y DU i asesu: 
• Ceisiadau ar y rhestr fer a gyflwynwyd gan awdurdodau arweiniol ym Mhrydain Fawr 
• Pob cais prosiect yng Ngogledd Iwerddon 

2. Mae dogfennau cysylltiedig ar gael ar gov.uk: 
• Prosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU 
• Ffurflen Gais 
• Nodyn Technegol ar gyfer Ymgeiswyr a Chyflawnwyr Prosiect a  
• Nodyn Technegol ar gyfer Awdurdodau Arweiniol 

 
 

  

https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus
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Prydain Fawr 
Cam 1. Meini prawf porth 
Meini Prawf Asesiad 

1. Bydd cynnig y prosiect yn cael ei gyflawni (gan gynnwys 
yr holl wariant yr aethpwyd iddo) erbyn 31 Mawrth 2022. 

 

 

Pasio/Methu 

  

Rhaid i brosiectau basio'r holl feini prawf porth i'w hystyried ar 
gyfer eu dewis. 

Bydd methu â dangos un neu fwy o'r meini prawf hyn yn 
ddigonol yn arwain at wrthod prosiect. 

 

* Asesir Meini Prawf 2-4 a 6 fel Pasio/Methu/Rhannol. Lle 
gallai'r prosiect fwrw ymlaen â diwygiadau, ystyrir ei fod yn 

pasio’r Meini Prawf Porth. 

 

2. Mae cynnig y prosiect yn ymateb i angen a nodwyd yn y 
prosbectws.* 

3. Nid yw cynnig y prosiect yn dyblygu darpariaeth 
genedlaethol neu leol arall. * 

4. Nid yw cynnig y prosiect yn gwrthdaro â pholisi 
cenedlaethol.*   

5. Bydd cynnig y prosiect yn cael ei gyflawni gan sefydliad 
â chyfansoddiad cyfreithiol a all dderbyn arian 
cyhoeddus. 

6. Bydd cynnig y prosiect yn cael ei gyflawni yn unol â 
gofynion rheoli cymhorthdal/Cymorth Gwladwriaethol.* 

7. Bydd cynnig y prosiect yn cael ei gyflawni yn unol â 
gofynion brandio. 

8. Mae'r cynnig prosiect wedi'i gyflwyno gan yr awdurdod 
arweiniol. Ni dderbynnir ceisiadau a gyflwynir yn 
annibynnol gan yr awdurdod arweiniol. 

9. Rhaid i'r awdurdod arweiniol hefyd ddangos ei fod wedi 
arwain proses agored lle mae sefydliadau'n cael eu 
gwahodd i gyflwyno cynigion. 
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Cam 2: Sgorio 
Meini Prawf 1: Addasrwydd Strategol 

Is-feini prawf Tystiolaeth enghreifftiol o fodloni'r meini prawf 

Nid yw hyn yn gynhwysfawr a gellir darparu ac ystyried 
tystiolaeth arall fel rhan o'r asesiad 

Asesiad 

1. Lefel y cyfraniad at 
anghenion lleol wedi'i 
fynegi mewn 
cynlluniau lleol 
perthnasol a gyda 
thystiolaeth o 
gymorth leol.  

 
 

Fel lleiafswm, bydd angen i brosiectau fynegi sut y maent yn 
dangos addasrwydd strategol fel y'i diffinnir o dan 3.2 i 3.5 
yn y prosbectws a chyfeirio at anghenion lleol. 
 
Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch lle  
• maent yn mynd i'r afael yn uniongyrchol ag ymyrraeth â 
blaenoriaeth mewn cynllun lleol –fel buddsoddi mewn sector 
neu le targed, neu 
• mae cefnogaeth glir gan bartneriaid lleol fel awdurdodau 
lleol eraill neu gynrychiolwyr etholedig. 
 
Nodyn - Bydd Awdurdodau Arweiniol hefyd yn darparu 
asesiad o'r maen prawf hwn y bydd Llywodraeth y DU yn ei 
ystyried. 

  

Rhoddir marc allan o 5 i bob is-
feini prawf. Crynhoir y rhain â 

phwysau cyfartal. 

Trosir hwn i sgôr canrannol ar 
gyfer y thema (e.e. byddai marc 
uchaf o 25 yn rhoi sgôr o 100%). 

Rhaid i brosiectau sy'n 
canolbwyntio'n bennaf ar feysydd 

blaenoriaeth sgorio isafswm o 50% 
i fod ar y rhestr fer. 

Rhaid i brosiectau nad ydynt yn 
canolbwyntio'n bennaf ar feysydd 

blaenoriaeth sgorio isafswm o 80% 
i fod ar y rhestr fer.  

2. Lefel y cyfraniad at 
flaenoriaeth 
buddsoddi cymalog a 
nodir yn adrannau 
3.2 i 3.5 yn y 
prosbectws  

 

Fel lleiafswm, bydd angen i brosiectau fynegi: y grwpiau 
blaenoriaeth y maent yn bwriadu eu cefnogi; y 
gweithgareddau prosiect arfaethedig a'r ymyriadau cymwys 
y maent yn bwriadu eu cyflawni o dan adrannau 3.2 i 3.5 yn 
y prosbectws; a sut y bydd yr ymyriadau yn cyflawni ac yn 
cyfrannu at ganlyniadau perthnasol y gronfa. 
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Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch lle maent yn  

• canolbwyntio ar grwpiau blaenoriaeth neu ymyriadau 
a nodwyd yn y prosbectws ac 

• yn cyflawni cyfraniad sylweddol y gellir ei arsylwi at 
ganlyniadau perthnasol y gronfa (e.e. mae 100 o bobl 
wedi symud i gyflogaeth, gan gynnwys 
hunangyflogaeth, yn dilyn cymorth). 

Dylai Ymgeiswyr Prosiect ystyried crynhoi taith y cwsmer 
gan ddefnyddio siart llif sy'n dangos gweithgareddau 
prosiect penodol; a/neu ddarparu model rhesymeg ategol 
neu theori newid sy'n dangos yn glir y cysylltiadau rhwng 
y gweithgareddau a mewnbynnau, allbynnau a 
chanlyniadau. 

3. Maint y cyfraniad at 
amcanion sero net, 
fel y nodir yn adran 
3.1.1 y prosbectws, 
neu ystyriaethau 
amgylcheddol 
ehangach (ddim yn 
berthnasol i 
ymyriadau cymorth 
cyflogaeth) 

Dylai cynigion, fel lleiafswm fodloni'r egwyddor twf glân a 
pheidio â gwrthdaro ag ymrwymiad cyfreithiol y DU i dorri 
allyriadau nwyon tŷ gwydr i sero net erbyn 2050. 

Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch lle maent yn 
mynd ati i gefnogi cynnydd i sero net er enghraifft: 

• mabwysiadu a chefnogi technoleg lân arloesol 
• cefnogi sgiliau a chadwyni cyflenwi sero net e.e. 

o Ystyried llythrennedd carbon ac ystyriaeth 
amgylcheddol ehangach i'r sectorau sgiliau sy'n 
cael eu cefnogi; 

o Ôl-troed carbon llawn, cefnogi effeithiau carbon ac 
amgylcheddol mewn cadwyni cyflenwi allweddol; 
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o Ymgysylltu â'r gymuned a chefnogi cynlluniau 
hinsawdd lleol. 

4. I’r graddau y gall y 
prosiect lywio Cronfa 
Ffyniant Gyffredin y 
DU trwy ddysgu 
trosglwyddadwy neu 
gyfle i gynyddu ar 
gyfer partneriaid lleol 
a llywodraeth y DU. 

Fel lleiafswm, dylai prosiectau ymrwymo i werthuso ar lefel 
prosiect a chydweithio â llywodraeth y DU ar werthuso lefel 
rhaglen. 

Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch lle, er enghraifft: 

• mae’r dull yn amlwg yn cael ei gymhwyso mewn man 
arall, neu’n 

• treialu ymateb i flaenoriaeth a nodwyd a nodir yn 
adran 3.2 i 3.5 o'r prosbectws 

5. I’r graddau y mae'r 
prosiect yn dangos 
arloesedd wrth 
ddarparu 
gwasanaethau. 

Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch trwy: 

• cyflwyno dulliau cyflwyno newydd (er enghraifft, 
treialu dulliau cyflwyno newydd) 

• cyflwyno dulliau integredig ar draws themâu polisi 
neu 

• cyflawni cydweithredu ar draws mwy nag un lle. 

 
Meini Prawf 2: Cyflawnadwyedd, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd 

Is-feini prawf Tystiolaeth enghreifftiol o fodloni'r meini prawf 

Nid yw hyn yn gynhwysfawr a gellir darparu ac ystyried 
tystiolaeth arall fel rhan o'r asesiad 

Asesiad 

1. Y gellir ei gyflawni fel 
y cynigiwyd erbyn 
Mawrth 2022 gyda 

Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch ble maent yn 
dangos:  
• dealltwriaeth dda o'r rolau a'r cyfrifoldebau, y sgiliau, y 

gallu neu'r gallu sydd eu hangen 
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cherrig milltir realistig 
wedi'u nodi. 

 

• pecyn cyllido wedi'i sicrhau'n llawn (gan gynnwys cyllid 
cyfatebol lle bo hynny'n berthnasol) neu gynllun clir a 
realistig i'w sicrhau cyn dechrau'r prosiect 

• dealltwriaeth dda o sut mae'r cynnig yn cydymffurfio â 
threfn rheoli cymhorthdal y DU (lle bo hynny'n 
berthnasol) 

• o dan Ran 1 (Q1i), mae'r Cais yn nodi amserlen realistig 
sy'n cynnwys cerrig milltir ar gyfer 

o Sicrhau cymeradwyaethau mewnol ar gyfer y 
prosiect neu unrhyw gyllid arall 

o Sefydlu tîm y prosiect 
o lansio prosiect a recriwtio buddiolwyr 
o pwyntiau allweddol ar daith y buddiolwr 
o caffael ar gyfer gwasanaethau/cyflenwyr allanol 

Rhoddir marc allan o 5 i bob is-
feini prawf. Crynhoir y rhain â 

phwysau cyfartal. 

Trosir hwn i sgôr canrannol ar 
gyfer y thema (e.e. byddai marc 
uchaf o 25 yn rhoi sgôr o 100%). 

Rhaid i brosiectau sy'n 
canolbwyntio'n bennaf ar feysydd 

blaenoriaeth sgorio isafswm o 50% 
i fod ar y rhestr fer. 

Rhaid i brosiectau nad ydynt yn 
canolbwyntio'n bennaf ar feysydd 

blaenoriaeth sgorio isafswm o 80% 
i fod ar y rhestr fer.  

2. Mae risgiau prosiect 
wedi'u nodi ac yn 
cael eu lliniaru'n 
ddigonol, gan 
gynnwys rheolaethau 
rheoli ar lefel 
prosiect. 

 

Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch lle maent yn: 

• ystyried a nodi risgiau gweithredu a chyflawni yn ofalus 
• lliniaru’n gyfatebol ac yn briodol ar gyfer risgiau 

allweddol 
• mynegi trefniadau ar gyfer rheoli a chynyddu risg gan 

gynnwys rolau a chyfrifoldebau 
• cynlluniau wrth gefn ar waith i reoli risgiau, gan gynnwys 

oedi prosiect. 

3. Mae'r ymgeisydd yn 
nodi dull cyflwyno 
effeithlon, gan 
ystyried lefel yr 
arloesedd a gynigir a 
bydd yn gweithredu 
ar raddfa briodol. 

Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch lle maent yn: 

• cynnwys theori realistig o newid yn dangos sut y bydd 
canlyniadau'n llifo o'r ymyriadau, ar gyfradd effeithlon 
a graddfa briodol 

• dangos gwerth am arian drwy ystyried 
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Bydd hyn yn cynnwys 
asesiad o werth am 
arian gan ystyried: 

• Lefel y cyfraniad at 
allbynnau rhaglenni 
ar gyfer cyllid a geisir 

• Swm y cyllid 
cyfatebol neu'r 
trosoledd a gynigir i 
sicrhau'r effaith fwyaf 
(ddim yn berthnasol i 
ymyriadau 
cyflogaeth). 

o lefel y cyfraniad at allbynnau rhaglenni ar gyfer 
cyllid a geisir 

o faint o arian cyfatebol neu drosoledd a gynigir i 
sicrhau'r effaith fwyaf 

Bydd asesiad Llywodraeth y DU yn ystyried arloesedd wrth 
gyflenwi gwasanaethau (gan gynnwys costau cychwynnol 
uwch posibl ar gyfer dulliau cyflenwi arloesol). 
 
Noder - nid yw cyllid cyfatebol yn ofyniad ar gyfer unrhyw 
brosiect ac ni fydd yn ystyriaeth asesu ar gyfer prosiectau 
sy'n canolbwyntio'n llwyr ar ymyriadau cyflogaeth. 

4. Na fyddai'r prosiect 
yn mynd rhagddo 
heb gyllid neu dim 
ond ar raddfa lai y 
gellir ei gyflenwi. 

Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch lle maent wedi 
mynegi’n glir y canlyniadau, y buddion a'r effeithiau 
ychwanegol y bydd Cyllid Adfywio Cymunedol y DU yn eu 
cyflawni, o gymharu â'r status quo. 

 

5. Mae strategaeth 
fonitro a gwerthuso 
effeithiol wedi'i nodi 
ar gyfer y prosiect. 

  

Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch pan fyddant yn 
nodi cynlluniau sydd wedi’u datblygu’n dda a chredadwy 
sydd â: 

• camau allweddol a nodwyd ar gyfer gwaelodlin, monitro, 
casglu data a lledaenu'r gwersi a ddysgwyd. 

• dull credadwy ar gyfer gwerthusiad effeithiol sy'n briodol i 
faint y prosiect a’r hyn y mae’r prosiect yn ei gynnwys 
 

o priodoldeb y dyluniad cychwynnol 
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o cynnydd yn erbyn targedau 
o cyflenwi a rheoli  
o canlyniadau ac effaith 
o gwerth am arian 
o gwersi a ddysgwyd 

 
Noder - bydd y dull yn amrywio yn dibynnu ar raddfa a natur 
pob prosiect a gall rhywun sydd â'r sgiliau angenrheidiol 
wneud hynny (boed yn fewnol neu'n allanol). 
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Cam 3 - Dethol 

  
1. Bydd prosiectau y gellir eu penodi yn cael eu grwpio yn dri band: 
a. Band A: Mae prosiectau sydd wedi sgorio 80% neu uwch ar ‘addasrwydd strategol’ a ‘cyflawnadwyedd, effeithiolrwydd ac 

effeithlonrwydd’ ac yn canolbwyntio’n bennaf ar leoedd â blaenoriaeth.  
b. Band B: Prosiectau sydd wedi sgorio 80% neu uwch ar ‘addasrwydd strategol’ a ‘cyflawnadwyedd, effeithiolrwydd ac 

effeithlonrwydd’ ac nad ydynt yn canolbwyntio’n bennaf ar leoedd â blaenoriaeth 
c. Band C: Mae prosiectau sydd wedi sgorio 50% neu uwch ar ‘addasrwydd strategol’ a ‘cyflawnadwyedd, effeithiolrwydd ac 

effeithlonrwydd’ ac yn canolbwyntio’n bennaf ar leoedd â blaenoriaeth 
 

2. Gan gyfeirio at yr uchod, er mwyn asesu prif ffocws y prosiect, byddwn yn penderfynu a yw mwyafrif y gwariant (51% neu 
fwy) mewn lleoedd â blaenoriaeth a restrir yma. Gofynnwyd i ymgeiswyr prosiect nodi swm y gwariant ym mhob lle ar y 
ffurflen gais. 

 
3. Dewisir prosiectau yn nhrefn eu bandiau. O fewn y bandiau hyn, bydd prosiectau'n cael eu dewis yn nhrefn sgôr ganrannol 

gyfun (h.y. allan o 100) ar draws y ddwy thema sydd â phwysau cyfartal. Er enghraifft, byddai prosiect a sgoriodd 70% ar 
addasrwydd strategol a 60% ar gyflawni, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd yn derbyn sgôr gyfun o 65%. 

 
4. Wrth ddewis prosiectau byddwn yn defnyddio cap o £3m y lle (a restrir yma) a fydd yn seiliedig ar y dadansoddiad dangosol 

o wariant yn ôl lle a ddarperir fel rhan o gynigion. 
  

5. Os bydd dau neu fwy o brosiectau â'r un sgôr gyfun ond na ellir eu hariannu i gyd, dyfernir cyllid i'r prosiect a fydd yn cael ei 
ddarparu mewn lle uchaf ar y mynegai. Os yw prosiect yn buddsoddi mewn mwy nag un lle, byddwn yn defnyddio safle'r lle 
sy'n derbyn y gwariant mwyaf o dan y cynnig. Gofynnwyd i ymgeiswyr prosiect nodi swm y gwariant ym mhob lle ar y ffurflen 
gais. 

  
6. Yn ogystal â dewis prosiectau yn seiliedig ar sgôr prosiect a blaenoriaethu'r lle, gall Gweinidogion ymarfer disgresiwn i 

fodloni'r set gyfyngedig ganlynol o ystyriaethau ychwanegol: 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus
https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus
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a. Sicrhau rhaniad thematig rhesymol o brosiectau cymeradwy (e.e. sgiliau, busnes lleol, cymunedau a lle, cymorth 
cyflogaeth) 

b. Sicrhau lledaeniad cytbwys o brosiectau cymeradwy ledled Prydain Fawr 
c. Sicrhau bod cydbwysedd prosiectau cymeradwy rhwng y rhai sy'n canolbwyntio ar leoedd blaenoriaeth a lleoedd nad 

ydynt yn flaenoriaeth yn rhoi sylw priodol i leoedd â blaenoriaeth 
d. Lle na ellir gwahaniaethu rhwng dau brosiect neu fwy ar sail y sgôr gyfun a blaenoriaethu'r lle(oedd) perthnasol trwy'r 

mynegai (h.y. lle mae prosiectau'n sgorio'r un peth ac e.e. yn cwmpasu'r un ddaearyddiaeth), gall Gweinidogion wneud 
penderfyniadau rhwng prosiectau y maent yn ystyried y gwerth gorau am arian arnynt wrth gyflawni amcanion y rhaglen. 

  
7. Dylai ymgeiswyr nodi bod hon yn broses gystadleuol ac nad oes isafswm ar gael fesul lle. Lle nad yw cynigion sy’n cwrdd â'r 

meini prawf a ddisgrifir uchod, ni chânt eu cefnogi. 
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Gogledd Iwerddon 
Cam 1. Meini prawf porth 
Meini prawf  Asesiad 

1. Bydd cynnig y prosiect yn cael ei gyflawni (gan gynnwys 
yr holl wariant yr aethpwyd iddo) erbyn 31 Mawrth 2022. 

 

 

Pasio/Methu 

  

Rhaid i brosiectau basio'r holl feini prawf porth i'w hystyried ar 
gyfer eu dewis. 

Bydd methu â dangos un neu fwy o'r meini prawf hyn yn 
ddigonol yn arwain at wrthod prosiect. 

 

*Asesir Meini Prawf 2-4 a 6 fel Pasio/Methu/Rhannol. 
Lle gallai'r prosiect fwrw ymlaen â diwygiadau, ystyrir ei 
fod yn pasio Meini Prawf y Porth. 

2. Mae cynnig y prosiect yn ymateb i angen a nodwyd yn y 
prosbectws.* 

3. Nid yw cynnig y prosiect yn dyblygu darpariaeth 
genedlaethol neu leol arall.* 

4. Nid yw cynnig y prosiect yn gwrthdaro â pholisi 
cenedlaethol.*  

5. Bydd cynnig prosiect yn cael ei gyflawni gan sefydliad â 
chyfansoddiad cyfreithiol a all dderbyn arian cyhoeddus 

6. Bydd cynnig y prosiect yn cael ei gyflawni yn unol â 
gofynion rheoli cymhorthdal/Cymorth Gwladwriaethol.* 

7. Bydd cynnig y prosiect yn cael ei gyflawni yn unol â 
gofynion brandio. 
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Cam 2: Sgorio (yn gyson â Phrydain Fawr)  
 
Meini Prawf 1: Addasrwydd strategol 

Is-feini prawf Tystiolaeth enghreifftiol o fodloni'r meini prawf 

Nid yw hyn yn gynhwysfawr a gellir darparu ac ystyried 
tystiolaeth arall fel rhan o'r asesiad 

Asesiad 

1. Lefel y cyfraniad at 
anghenion lleol wedi'i 
fynegi mewn 
cynlluniau lleol 
perthnasol a gyda 
thystiolaeth o 
gymorth leol. 

 

Fel lleiafswm, bydd angen i brosiectau fynegi sut y maent yn 
dangos addasrwydd strategol fel y'i diffinnir o dan 3.2 i 3.5 
yn y prosbectws a chyfeirio at anghenion lleol. 
 
Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch lle maent yn 

• mynd i'r afael yn uniongyrchol ag ymyrraeth â 
blaenoriaeth mewn cynllun lleol - fel buddsoddi mewn 
sector neu le targed, neu 

• lle mae cymorth clir gan bartneriaid lleol fel 
awdurdodau lleol eraill neu gynrychiolwyr etholedig. 

 

  

Rhoddir marc allan o 5 i bob is-
feini prawf. Crynhoir y rhain â 

phwysau cyfartal. 

Trosir hwn i sgôr canrannol ar 
gyfer y thema (e.e. byddai marc 
uchaf o 25 yn rhoi sgôr o 100%).  

2. Lefel y cyfraniad at 
flaenoriaeth 
buddsoddi cymalog a 
nodir yn adrannau 3.2 
i 3.5 yn y prosbectws 

 

Fel lleiafswm, bydd angen i brosiectau fynegi: y grwpiau 
blaenoriaeth y maent yn bwriadu eu cefnogi; y 
gweithgareddau prosiect arfaethedig a'r ymyriadau cymwys 
y maent yn bwriadu eu cyflawni o dan adrannau 3.2 i 3.5 yn 
y prosbectws; a sut y bydd yr ymyriadau yn cyflawni ac yn 
cyfrannu at ganlyniadau perthnasol y gronfa. 

Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch lle maent yn 

• canolbwyntio ar grwpiau blaenoriaeth neu ymyriadau 
a nodwyd yn y prosbectws a 
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• yn cyflawni cyfraniad sylweddol y gellir ei arsylwi at 
ganlyniadau perthnasol y gronfa (e.e. mae 100 o bobl 
wedi symud i gyflogaeth, gan gynnwys 
hunangyflogaeth, yn dilyn cymorth). 

Dylai Ymgeiswyr Prosiect ystyried crynhoi taith y cwsmer 
gan ddefnyddio siart llif sy'n dangos gweithgareddau 
prosiect penodol; a/neu ddarparu model rhesymeg ategol 
neu theori newid sy'n dangos yn glir y cysylltiadau rhwng y 
gweithgareddau a mewnbynnau, allbynnau a chanlyniadau. 

3. Faint y cyfraniad at 
amcanion sero net, 
fel y nodir yn adran 
3.1.1 y prosbectws, 
neu ystyriaethau 
amgylcheddol 
ehangach (ddim yn 
berthnasol i 
ymyriadau cymorth 
cyflogaeth)  

Fel lleiafswm, dylai cynigion fodloni'r egwyddor twf glân a 
pheidio â gwrthdaro ag ymrwymiad cyfreithiol y DU i dorri 
allyriadau nwyon tŷ gwydr i sero net erbyn 2050. 

Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch lle maent yn 
mynd ati i gefnogi cynnydd i sero net er enghraifft: 

• mabwysiadu a chefnogi technoleg lân arloesol 
• cefnogi sgiliau a chadwyni cyflenwi sero net e.e. 

o Ystyried llythrennedd carbon ac ystyriaeth 
amgylcheddol ehangach i'r sectorau sgiliau sy'n 
cael eu cefnogi; 

o Ôl-troed carbon llawn, cefnogi effeithiau carbon ac 
amgylcheddol yn y gadwyn gyflenwi allweddol;  

o Ymgysylltu â'r gymuned a chefnogi cynlluniau 
hinsawdd lleol. 

4. I’r graddau y gall y 
prosiect lywio Cronfa 
Ffyniant Gyffredin y 
DU trwy ddysgu 

Fel lleiafswm, dylai prosiectau ymrwymo i werthuso ar lefel 
prosiect a chydweithio â llywodraeth y DU ar werthuso lefel 
rhaglen. 
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trosglwyddadwy neu 
gyfle i gynyddu ar 
gyfer partneriaid lleol 
a llywodraeth y DU. 

Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch lle, er enghraifft: 

• mae'r dull yn amlwg yn cael ei gymhwyso mewn man 
arall, neu’n  

• treialu ymateb i flaenoriaeth a nodwyd a nodir yn 
adran 3.2 i 3.5 o'r prosbectws. 

5. I’r graddau y mae'r 
prosiect yn dangos 
arloesedd wrth 
ddarparu 
gwasanaethau. 

Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch trwy: 

• cyflwyno dulliau cyflwyno newydd (er enghraifft, 
treialu dulliau cyflwyno newydd) 

• Cyflwyno dulliau integredig ar draws themâu polisi 
neu 

• Cyflawni cydweithredu ar draws mwy nag un lle 

 
Meini Prawf 2: Cyflawnadwyedd, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd 

Is-feini prawf Tystiolaeth enghreifftiol o fodloni'r meini prawf 

Nid yw hyn yn gynhwysfawr a gellir darparu ac ystyried 
tystiolaeth arall fel rhan o'r asesiad 

Asesiad 

1. Y gellir ei gyflawni fel 
y cynigiwyd erbyn 
mis Mawrth 2022 
gyda cherrig milltir 
realistig wedi'u nodi.    

 
 

Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch lle maen nhw'n 
arddangos:  
• dealltwriaeth dda o'r rolau a'r cyfrifoldebau, y sgiliau, y 

gallu neu'r gallu sydd eu hangen 
• pecyn cyllido wedi'i sicrhau'n llawn (gan gynnwys cyllid 

cyfatebol lle bo hynny'n berthnasol) neu gynllun clir a 
realistig i'w sicrhau cyn dechrau'r prosiect 

• dealltwriaeth dda o sut mae'r cynnig yn cydymffurfio â 
threfn rheoli cymhorthdal y DU (lle bo hynny'n 
berthnasol) 

  

Rhoddir marc allan o 5 i bob is-
feini prawf. Crynhoir y rhain â 

phwysau cyfartal. 

Trosir hwn i sgôr canrannol ar 
gyfer y thema (e.e. byddai marc 
uchaf o 25 yn rhoi sgôr o 100%). 
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• o dan Ran 1 (Q1i), mae'r Cais yn nodi amserlen realistig 
sy'n cynnwys cerrig milltir ar gyfer: 
 

o Sicrhau cymeradwyaethau mewnol ar gyfer y 
prosiect neu unrhyw gyllid arall 

o Sefydlu tîm y prosiect 
o lansio prosiect a recriwtio buddiolwyr 
o pwyntiau allweddol ar daith y buddiolwr 
o caffael ar gyfer gwasanaethau/cyflenwyr allanol 

  

2. Mae risgiau prosiect 
wedi'u nodi ac yn 
cael eu lliniaru'n 
ddigonol, gan 
gynnwys rheolaethau 
rheoli ar lefel prosiect 

 

 

Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch lle: 

• Maent yn ystyried a nodi risgiau gweithredu a chyflawni 
yn ofalus 

• mae lliniaru cyfatebol a phriodol ar gyfer risgiau 
allweddol 

• mynegir trefniadau ar gyfer rheoli a chynyddu risg gan 
gynnwys rolau a chyfrifoldebau 

• mae cynlluniau wrth gefn ar waith i reoli risgiau, gan 
gynnwys oedi prosiect. 

3. Mae'r ymgeisydd yn 
nodi dull cyflwyno 
effeithlon, gan 
ystyried lefel yr 
arloesedd a gynigir a 
bydd yn gweithredu 
ar raddfa briodol. 
Bydd hyn yn cynnwys 
asesiad o werth am 
arian gan ystyried: 

 

Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch lle mae ganddynt: 

• cynnwys theori realistig o newid yn dangos sut y bydd 
canlyniadau'n llifo o'r ymyriadau, ar gyfradd effeithlon 
a graddfa briodol 

• dangos gwerth am arian gan ystyried 
o  lefel y cyfraniad at allbynnau rhaglenni ar 

gyfer cyllid a geisir 
o faint o arian cyfatebol neu drosoledd a gynigir i 

sicrhau'r effaith fwyaf 
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• Lefel y cyfraniad at 
allbynnau rhaglenni 
ar gyfer cyllid a geisir 

• Swm y cyllid 
cyfatebol neu'r 
trosoledd a gynigir i 
sicrhau'r effaith fwyaf 
(ddim yn berthnasol i 
ymyriadau 
cyflogaeth). 

Bydd asesiad Llywodraeth y DU yn ystyried arloesedd wrth 
gyflenwi gwasanaethau (gan gynnwys costau cychwynnol 
uwch posibl ar gyfer dulliau cyflenwi arloesol). 
 
Noder - nid yw cyllid cyfatebol yn ofyniad ar gyfer unrhyw 
brosiect ac ni fydd yn ystyriaeth asesu ar gyfer prosiectau 
sy'n canolbwyntio'n llwyr ar ymyriadau cyflogaeth. 

4. Na fyddai'r prosiect 
yn mynd rhagddo 
heb gyllid neu dim 
ond ar raddfa lai y 
gellir ei gyflenwi 

Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch lle maent wedi 
mynegi'n glir y canlyniadau, y buddion a'r effeithiau 
ychwanegol y bydd Cyllid Adfywio Cymunedol y DU yn eu 
cyflawni, o gymharu â'r status quo. 

 

5. Mae strategaeth 
fonitro a gwerthuso 
effeithiol wedi'i nodi 
ar gyfer y prosiect. 

  

Mae prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch pan fyddant yn 
nodi cynlluniau sydd wedi’u datblygu’n dda a chredadwy 
sydd â:  

• camau allweddol a nodwyd ar gyfer gwaelodlin, monitro, 
casglu data a lledaenu'r gwersi a ddysgwyd. 

• dull credadwy ar gyfer gwerthusiad effeithiol sy'n briodol i 
faint y prosiect a’r hyn y mae’r prosiect yn ei gynnwys 

o priodoldeb y dyluniad cychwynnol   
o cynnydd yn erbyn targedau 
o cyflenwi a rheoli 
o canlyniadau ac effaith 
o gwerth am arian 
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o gwersi a ddysgwyd 
 

Noder - bydd y dull yn amrywio yn dibynnu ar raddfa a natur 
pob prosiect a gall rhywun sydd â'r sgiliau angenrheidiol 
wneud hynny (boed yn fewnol neu'n allanol). 

 
Cam 3: Dethol 
  

1. Bydd prosiectau'n cael eu blaenoriaethu ar sail sgôr ganrannol gyfun (h.y. allan o 100) ar draws y ddwy thema gyda 
phwysau cyfartal. Er enghraifft, byddai prosiect a sgoriodd 70% ar addasrwydd strategol a 60% ar gyflawni, effeithiolrwydd 
ac effeithlonrwydd yn derbyn sgôr gyfun o 65%. 

  
2. Yn ogystal â dewis prosiectau yn seiliedig ar sgôr prosiect, gall Gweinidogion arfer disgresiwn i fodloni'r set gyfyngedig 

ganlynol o ystyriaethau ychwanegol 
a. Sicrhau rhaniad thematig rhesymol o brosiectau cymeradwy (e.e. sgiliau, busnes lleol, cymunedau a lle, cymorth 

cyflogaeth) 
b. Sicrhau lledaeniad cytbwys o brosiectau cymeradwy ledled Gogledd Iwerddon  
c. Lle na ellir gwahaniaethu rhwng dau neu fwy o brosiectau ar sail y sgôr gyfun, gall Gweinidogion wneud penderfyniadau 

rhwng prosiectau y maent yn ystyried y gwerth gorau am arian arnynt wrth gyflawni amcanion y rhaglen. 
  

3. Dylai ymgeiswyr nodi bod hon yn broses gystadleuol ac nad oes isafswm ar gael fesul lle. Lle nad yw cynigion yn cwrdd â'r 
meini prawf a ddisgrifir uchod, ni chânt eu cefnogi.   

 
4. Gall prosiectau fod o unrhyw werth hyd at gyfanswm y dyraniad o £11 miliwn ar gyfer Gogledd Iwerddon. Fodd bynnag, dylai 

ymgeiswyr nodi bod hon yn broses gystadleuol, a bydd llywodraeth y DU yn edrych i ddewis portffolio o brosiectau o 
wahanol feintiau, gan gwmpasu ystod o themâu a daearyddiaethau, yn amodol ar faint ac ansawdd y cynigion a dderbynnir. 

 
5. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd nid yn unig cyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 

ond hefyd rhoi sylw dyledus i'r ystyriaethau cydraddoldeb ychwanegol sy'n berthnasol yng Ngogledd Iwerddon. 


