
Adfywio CNPT 

Proses Ymgeisio ac Arfarnu  

 

 

 

  

Cam 1 - Asesu 

Cymhwysedd 

Cychwynnol  

Cam 2 - Mynegiant o 

Ddiddordeb  

Cam 3 - Cais Llawn 

Y corff gweinyddol i 

gynghori'r ymgeisydd  

Ymgeisydd i gwblhau 

Ffurflen Mynegiant o 

Ddiddordeb  

Ymgeisydd i gwblhau 

ffurflen gais lawn  

GGLl i drafod sylwadau a sgorau  

Proses ymgeisio'n dod i ben 

NEU broses apelio'n dechrau 

Trothwy sgorio 

wedi'i gyrraedd  

GGLl i arfarnu'r cais  

Proses ymgeisio'n 

dod i ben  

Trothwy sgorio 

heb ei gyrraedd  

Y Corff Gweinyddol i gynnal 

gwiriadau cyn-arfarnu  

GGLl i werthuso a sgorio'r 

ffurflen gais  

Gwrthod  

Ymgeisydd yn 

cael gwybod am 

y rhesymau 

dros wrthod y 

cais  

Cymeradwyo  Ail-wneud  

Ymgeisydd yn 

cael gwybod am 

feysydd i'w 

gwella  

Llythyr 

cymeradwyo 

wedi ei anfon at 

yr ymgeisydd  

Proses ymgeisio'n 

dod i ben NEU broses 

apelio'n dechrau 



Proses Ymgeisio 
 

Cam 1 - Asesu cymhwysedd cychwynnol  
Fe'i cynhelir gan y Corff Gweinyddol. Bydd angen i brosiectau ddangos eu bod yn cyfrannu at gyflwyno'r 
Strategaeth Datblygu Lleol (SDLl) a bod gwariant arfaethedig yn gymwys yn ôl canllawiau Llywodraeth 
Cymru. Os bydd y prosiectau'n dangos hyn, fe'u gwahoddir i Gam 2 y broses.  
 

Cam 2 - Mynegiant o Ddiddordeb  
Disgwylir i ymgeiswyr gwblhau ffurflen mynegiant o ddiddordeb. Caiff hon ei chraffu a'i sgorio gan y Grŵp 
Gweithredu Lleol (GGLl). Prosiectau sy'n bodloni'r trothwy sgorio'n unig fydd yn cael eu gwahodd i Gam 3 y 
broses. Os yn aflwyddiannus, mae gan ymgeiswyr yr hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad hwn.  
 

Cam 3 - Cais Llawn  
Disgwylir i arweinwyr prosiect gyflwyno cais ffurfiol am arian i'r GGLl gan ddarparu gwybodaeth fanwl, gan 
gynnwys proffiliau a thargedau i'w cyflawni.  Caiff y cais hwn ei sgorio gan y GGLl ac, os yw'n llwyddiannus, 
caiff ei gymeradwyo am gyllid.  Os yn aflwyddiannus, mae gan ymgeiswyr hawl i apelio yn erbyn y 
penderfyniad.  
 

Proses Arfarnu  
 

Egwyddorion Cyffredinol  

 Caiff materion cydraddoldeb eu hystyried yn llawn.  

 Cydnabyddir gwerth prosiect sydd wedi'i ddylunio a'i ddatblygu'n dda er mwyn sicrhau dichonoldeb a 
chynaladwyedd prosiectau.  

 Mae gwerth gwybodaeth arbenigol a thechnegol yn cael ei gydnabod a'i ddefnyddio pan fydd angen.  

 Mae gwerth ymgynghoriad digonol â sefydliadau partner allweddol yn cael ei gydnabod a'i ddefnyddio 
pan fydd angen, yn enwedig mewn perthynas â sicrhau nad oes unrhyw ddyblygu gyda phrosiectau eraill 
a gynhelir yn lleol.  

 Caiff tystiolaeth ddogfennol ei chadw'n llym ar gyfer holl gamau'r broses.  

 Ceisir gwybodaeth ddigonol a chywir ac opsiynau eraill am bob prosiect cyn ymgymryd ag arfarnu 
prosiect er mwyn osgoi penderfyniadau a wnaed heb wybodaeth ddigonol.    

Tegwch  
 

Mae holl aelodau'r GGLl yn cyflawni eu swyddogaethau er budd y cyhoedd.  Rhaid i benderfyniadau gael eu 
gwneud yn agored, yn ddiduedd a chyda barn gadarn, ac am resymau y gellir eu cyfiawnhau.  Fel aelod y 
GGLl mae'n rhaid i chi: 

 Wneud eich penderfyniad gyda meddwl agored a dangos eich bod yn agored eich meddwl; 

 Gwneud penderfyniad ar ôl ystyried yr holl wybodaeth yn unig;  

 Ceisio gwybodaeth bellach os rydych yn teimlo nad oes digon o wybodaeth i wneud penderfyniad; 

 Gweithredu'n ddiduedd - peidiwch â cheisio gwneud penderfyniad er lles sector, ardal ddaearyddol, 
grŵp diddordeb penodol etc. dros eraill;  

 Ni ddylech gael barn gadarn am fater, neu awgrymu eich bod wedi dod i benderfyniad cyn ystyried cais 
yn ffurfiol; 

 Ni ddylech ymdrechu i fanteisio ar fynediad i wybodaeth sensitif neu gyfyngedig sy'n gyfarwydd i chi o 
ganlyniad i fod ar y panel.  

Gwrthdaro Buddiannau  

 Os, fel aelod y GGLl, rydych yn fuddiolwr uniongyrchol o arian LEADER, ni ddylech fod yn rhan o 
benderfyniadau sy'n effeithio'n uniongyrchol ar y prosiect sy'n cael ei ystyried. Dylech ddatgan bod 
gennych fudd cyn gynted â phosib a thynnu'n ôl o unrhyw drafodaeth ddilynol. Mae'r un peth yn wir os 
ydych yn wynebu gwrthdaro am unrhyw reswm arall.  

 Fodd bynnag, gallwch gymryd rhan mewn trafodaethau y gallai bod o fantais anuniongyrchol i chi, er 
enghraifft lle mae'r manteision yn gyffredinol i'r holl ddefnyddwyr/buddiolwyr/aelodau'r gymuned, neu 
lle bydd y fantais yn brin. 

 Os nad ydych yn datgan bod gennych fudd y mae'r GGLl a/neu'r Cadeirydd yn ymwybodol ohono, bydd y 
Cadeirydd yn datgan y budd hwnnw.  

 Os bydd rhaid i'r GGLl wneud penderfyniad am fater y mae gan aelod y GGLl budd ynddo, caiff yr holl 
benderfyniadau eu gwneud drwy bleidlais, gydag uchafswm yn ofynnol.   


