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Adfywio CNPT 

Proses Arfarnu Prosiect 

1. Cam Mynegiant o Ddiddordeb 

Tasg 1:  Bydd y corff gweinyddol yn sicrhau bod y ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb Cam 1 
gychwynnol wedi'i chwblhau, gan gadarnhau bod noddwr y prosiect mewn sefyllfa i gyflwyno 
syniad y prosiect os dyfernir cyllid.  
 
Tasg 2:  Bydd y corff gweinyddol yn gwirio bod y prosiect yn gymwys i dderbyn eithriad 
Cymorth Gwladwriaethol. Ar ôl cadarnhau hyn, gofynnir i noddwr y prosiect gwblhau ffurflen 
Mynegiant o Ddiddordeb Cam 2 (MoDd) cyn gynted â phosib.  
 
Tasg 3:  Bydd y corff gweinyddol yn anfon copi o'r MoDd Cam 2 wedi'i gwblhau at aelodau'r 
Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl), y Meini Prawf Arfarnu Cam 2*, a fersiwn wag o'r Daflen Sgorio 
Cam 2 i Aelodau, drwy e-bost. Anfonir y ffurflenni hyn o leiaf 10 niwrnod cyn i'r cyfarfod a 
drefnir o'r GGLl pan drafodir y MoDd.  
 
*Meini Prawf Arfarnu Cam 2 a Thaflen Sgorio Cam 2 
Bydd y Meini Prawf Arfarnu Cam 2 yn cynorthwyo aelodau wrth iddynt sgorio'r holl atebion i 
gwestiynau ar y MoDd. Dylid rhoi sgorau ar y Daflen Sgorio Wag i Aelodau a bydd angen 
taflen sgorio ar wahân ar gyfer pob MoDd.  

 
Dylai pob aelod gyfeirio at dudalennau 19 – 25 y Llawlyfr i Aelodau am wybodaeth am Adran 
2 y MoDd, sy'n ymdrin ag amcanion LEADER/Adfywio CNPT. Mae'r tudalennau hyn yn 
amlinellu'r mathau o gamau gweithredu y gellir eu cefnogi gyda chyllid LEADER yn CNPT. 
Bydd angen i aelodau benderfynu a yw'r prosiect yn mynd i'r afael ag o leiaf 1 o amcanion 
cyffredinol LEADER, o leiaf 1 o flaenoriaethau Adfywio CNPT ac o leiaf 1 o amcanion 
Adfywio CNPT.  
 
Tasg 4:  Bydd aelodau'n gwerthuso ac yn sgorio'r ffurflenni MoDd yn erbyn y Meini Prawf 
Arfarnu Cam 2 a dychwelyd eu taflenni sgorio wedi'u cwblhau i'r corff gweinyddol o leiaf cyn y 
cyfarfod a drefnir o'r GGLl, drwy e-bost yn ddelfrydol. Yna, bydd y corff gweinyddol yn casglu'r 
holl sgorau a sylwadau ac yn sicrhau eu bod ar gael i hwyluso'r drafodaeth yng nghyfarfod y 
GGLl.  
 
Tasg 5:  Yng nghyfarfod y GGLl, bydd aelodau'n adolygu'r sgorau a'r sylwadau gyda'i gilydd, 
gan ystyried unrhyw broblemau ac anghysondebau. Bydd y Cadeirydd yn hwyluso trafodaeth 
o'r sgorau arfarnu:  

 Bydd prosiect â sgôr o 38 neu fwy ar gyfartaledd yn symud ymlaen i'r cam cyflwyno cais 
llawn;  

 Gall y GGLl argymell bod ymgeisydd ar ran prosiect â sgôr rhwng 25 a 37 ar 
gyfartaledd yn ailgyflwyno'r MoDd, gan roi arweiniad ar y meysydd/materion y mae 
angen eu gwella;  

 Os bydd prosiect yn sgorio rhwng 11 a 24 ar gyfartaledd, caiff ei wrthod. Yn unol â'r 
broses apelio, bydd gan noddwr y prosiect yr hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad 
drwy gysylltu â'r corff gweinyddol yn y lle cyntaf.  
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Defnyddir y sgorau hyn fel arweiniad; gall y GGLl wneud penderfyniadau gwahanol o 
ganlyniad i'w trafodaethau.  

 
Tasg 6: Bydd Rheolwr y GGLl yn llunio ac yn anfon llythyr cadarnhau at y sawl sy'n cyflwyno 
cais ar ran prosiect, gan roi gwybod iddo am benderfyniad y GGLl. Bydd sgorau a sylwadau 
cyffredinol (dienw) ar gael i'r sawl sy'n cyflwyno cais ar ran prosiect, ar gais.  
 

2. Cam Terfynol Cyflwyno Cais  

Tasg 1:  Cyn ei arfarnu, bydd y corff gweinyddol yn gwirio'r cais yn erbyn y meini prawf 
cymhwysedd sylfaenol, fel:  

 Mae'r grŵp yn ddilys ac mae ganddo gyfansoddiad cywir 

 Meddir ar gyfrif banc cyfredol  

 Mae'r eitemau a ariennir gan LEADER yn wariant cymwys 

 Derbyniwyd llythyrau cefnogi a chysylltwyd â chefnogwyr, lle bo angen  

 Derbyniwyd pob caniatâd 

 Mae dyddiadau cwblhau o fewn dyddiadau'r rhaglen  

 Mae arian cyfatebol ar gael yn unol â chyllidebau 

 Ni cheir dyblygu ag unrhyw weithgaredd arall a gaiff ei gyflawni neu ei gynllunio'n lleol 

 Cyflwynir yr holl ddyfynbrisiau a thystiolaeth ariannol yn ôl y galw 

 Cyflwynir costau TAW yn gywir 

Tasg 2:  Bydd y corff gweinyddol yn anfon copi o'r cais Cam 3 wedi'i gwblhau, y Meini Prawf 
Arfarnu Cam 3, a fersiwn wag o'r Daflen Sgorio Cam 3 i Aelodau, drwy e-bost. Anfonir y 
ffurflenni hyn o leiaf 10 niwrnod cyn y cyfarfod a drefnir o'r GGLl pan drafodir y cais.  
 
Tasg 3:  Bydd aelodau'n gwerthuso ac yn sgorio'r ceisiadau yn erbyn y Meini Prawf Arfarnu 
Cam 3 ac yn dychwelyd eu taflenni sgorio wedi'u cwblhau i'r corff gweinyddol o leiaf 2 
ddiwrnod cyn y cyfarfod a drefnir o'r GGLl, drwy e-bost yn ddelfrydol. Yna, bydd y corff 
llywodraethu'n casglu'r holl sgorau a sylwadau ac yn sicrhau eu bod ar gael i hwyluso'r 
drafodaeth yng nghyfarfod y GGLl.  
 
Tasg 4: Yng nghyfarfod y GGLl, bydd gofyn i noddwyr wneud cyflwyniad byr. Bydd yr 
aelodau'n adolygu'r sgorau a'r sylwadau gyda'i gilydd, gan ystyried unrhyw broblemau ac 
anghysondebau. Bydd y Cadeirydd yn hwyluso trafodaeth o'r sgorau arfarnu drwy 
ddefnyddio'r canllawiau canlynol:  

 Caiff prosiect â sgôr o 45 ar gyfartaledd neu fwy ei gymeradwyo.  

 Gall y GGLl argymell bod ymgeisydd ar ran prosiect â sgôr rhwng 30 a 44 ar gyfartaledd 
yn ailgyflwyno'r MoDd, gan roi arweiniad ar y meysydd/materion yn y cais y mae angen eu 
gwella.  

 Os bydd prosiect yn sgorio llai na 29, caiff ei wrthod. Yn unol â'r broses apelio, bydd gan 
noddwr y prosiect yr hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad drwy gysylltu â'r corff 
gweinyddol yn y lle cyntaf.  

Defnyddir y sgorau hyn fel arweiniad; gall y GGLl wneud penderfyniadau gwahanol o 
ganlyniad i'w trafodaethau.  

Tasg 5:  Bydd Rheolwr y GGLl yn llunio ac yn anfon llythyr cadarnhau at y sawl sy'n cyflwyno 
cais ar ran prosiect, gan roi gwybod iddo am benderfyniad y GGLl. Bydd sgorau a sylwadau 
cyffredinol (dienw) ar gael i'r sawl sy'n cyflwyno cais ar ran prosiect, ar gais.  


