
 

 

CYNLLUN PEILOT Y GWASANAETH DINASYDDION CENEDLAETHOL 2014 
 

NODIADAU CYFARWYDDYD AR Y BROSES YMGEISIO AC AR 
GWBLHAU’CH FFURFLEN GAIS 

Cyflwyniad 

Cyhoeddwyd y cyfarwyddiadau hyn gan Swyddfa’r Cabinet. Fe’i cynllunir i sicrhau 
bod yr holl gynigion yn derbyn ystyriaeth gyfartal a theg. Felly mae’n bwysig eich 
bod yn darparu’r holl wybodaeth y gofynnir amdani, yn y drefn a fformat a bennir. 
 
E-bostiwch samuel.todd@cabinet-office.gsi.gov.uk os oes gennych unrhyw 
amheuon ynghylch yr wybodaeth ofynnol neu os oes gennych anhawster wrth 
ddarparu’r wybodaeth ofynnol. Ni chaniateir trafodaethau sy’n benodol i’ch 
cynigion. 

 
Dylai ymgeiswyr sicrhau eu bod wedi darllen a deall yn llawn y cyfarwyddyd a 
gyflwynir yma, a’r gofynion a gyflwynir yn y fanyleb NCS Cymru (Atodiad A) ac 
yn arbennig y canllawiau ynghylch amseru ar gyfer cyflawni NCS Cymru yn 
Atodiad A cyn cyflwyno cynnig. 
 
Cynghorir ymgeiswyr yn daer i gwblhau’r ffurflenni cais tra’n cyfeirio at y 
ddogfen hon. 
 
Amserlen ar gyfer y broses gomisiynu 
 
Mae’r amserlen yn un dros dro a gallai fod yn amodol ar newid. Bydd Swyddfa’r 
Cabinet a Llywodraeth Cymru’n cadw ati cyn belled ag y mae’n rhesymol bosibl. 
 
3 Mehefin 2014 - Rownd ymgeisio yn cael ei lansio. 
 
3 Gorffennaf 2014 - Terfyn amser ar gyfer ceisiadau 5pm. Yna bydd 
swyddogion Swyddfa’r Cabinet a Llywodraeth Cymru’n ymgymryd ag 
asesiad o’r ceisiadau. 
 
9 Gorffennaf 2014 -  Caiff sefydliadau eu hysbysu o ganlyniadau eu 
ceisiadau a chânt eu gwahodd i gyfarfod er mwyn trafod eu cynnig. 
 
Wythnos yn dechrau14eg Gorffennaf 2014 – Llofnodi’r Cytuneb Grant 
 
Cyflwyno cynigion lluosog 
 
Gellir adnabod sefydliadau fel yr un arweiniol yn unig mewn un cais. Mae croeso i 
sefydliadau arwain un cais a chael eu henwi fel partner mewn rhai eraill. 
 
Tynnu’n ôl o’r broses 
 
Os bydd sefydliad arweiniol yn penderfynu peidio â mynd ymlaen gyda’i gais 
ystyrir bod y cais wedi’i gau ac ni fydd unrhyw bartneriaid eraill sy’n weddill yn 
gallu cyflwyno cynnig. 
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Os yw aelod o gonsortiwm neu bartneriaeth yn ystyried tynnu’n ôl, dylai’r sefydliad 
arweiniol gysylltu â ni i gael cyngor ynghylch a all y cais fynd ymlaen. E-bostiwch 
samuel.todd@cabinet-office.gsi.gov.uk 
 

Cysylltu â ni gydag ymholiadau 
 
Gellir anfon cwestiynau ar y broses ymgeisio trwy e-bost at 
samuel.todd@cabinet-office.gsi.gov.uk 
 

Gwybodaeth ar gefndir ariannol sy’n ofynnol gyda’ch cynnig 
 
Dylai’r sefydliad arweiniol gyflwyno Cyfrifon Ariannol archwiliedig y 2 flynedd diwethaf 
gyda’u cynnig llawn. 
 
Os yw’ch sefydliad yn llai na dwy flynedd oed  cyflwynwch un copi o unrhyw dair o’r 
dogfennau dilynol i gefnogi’ch cynnig: 
 
- Cyfrifon y Rhiant-gwmni 
 

- Cyfriflenni a thystlythyrau bancwyr 
 

- Tystlythyrau Cyfrifwyr 
 

- Cyfrifon Rheolwyr 
 
- Amcanestyniadau ariannol, yn cynnwys rhagolygon llif arian 
 

- Manylion ynghylch contractau blaenorol, yn cynnwys gwerthoedd contractau 
 

- Argaeledd cyfalaf 
 
 

Dylai ymgeiswyr sylwi y gall cyfrifon fod yn destun asesiad a gwiriad iechyd gan 
gyfrifwyr. Gall risgiau sylweddol a amlygir drwy’r asesiad hwn olygu na fydd 
sefydliadau’n symud ymlaen ymhellach yn y broses. 
 
Cyflwyno Cynigion 
 
Dylid cyflwyno cynigion llawn trwy e-bost i samuel.todd@cabinet-office.gsi.gov.uk 

erbyn 5pm ar 3 Gorffennaf 2014 a dylid anfon un copi caled ychwanegol ar yr 
un amserlen at: 
 
Samuel Todd 
Policy Advisor, National Citzen Service Policy Team  
Cabinet Office 4/16, 1 Horse Guards Road, London, SW1A 2HQ  
 
Os profir problemau wrth e-bostio’ch cynnig, cysylltwch â’r Tîm NCS ar 02072710816 

 
Defnyddiwch y rhestr wirio ar eich ffurflen gais er mwyn sicrhau eich bod wedi 
cwblhau’r holl ffurflenni templed gofynnol a’ch bod yn anfon yr wybodaeth ofynnol 
ynghylch cefndir ariannol eich sefydliad. 
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Derbyn Ceisiadau 
 
Derbynnir ceisiadau hyd at yr amser a dyddiad a ddatganir uchod. Caiff y rhai 
hynny a dderbynnir cyn y dyddiad hwnnw eu cadw, heb eu hagor, tan hynny. 
Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw sicrhau yr e-bostir eu cynnig erbyn yr amser 
penodedig. Ni dderbynnir ceisiadau hwyr. 
 
Pan dderbyniwn eich cynnig, byddwch yn derbyn “cadarnhad o dderbyniad” drwy 
e-bost o fewn 48 awr o’i dderbyn gennym. Os na dderbyniwch gadarnhâd o 
dderbyniad erbyn yr amser hwnnw dylech wirio eich bod wedi anfon eich cynnig i’r 
cyfeiriad e-bost cywir. Os gwnaethoch ei anfon i’r cyfeiriad cywir ond eich bod heb 
dderbyn derbynneb erbyn yr amser a ddatganwyd, cysylltwch â ni ar unwaith er mwyn 
trefnu ei ail-anfon, fel arall ni fyddwn yn gallu ei dderbyn. 
 
Mae’r baich ar ymgeiswyr i brofi y derbyniwyd cynnig cyn y terfyn amser. ine. 
 
Cerisiadau Anghyflawn 
 
Gellir gwrthod ceisiadau os na roddir yr wybodaeth y gofynnwyd amdani ar 
adeg cyflwyno cais. 
 
Costau a Threuliau 
 
Ni fydd sefydliadu’n gallu hawlio unrhyw gostau na threuliau, y gallech eu tynnu wrth 
baratoi eich cais, os yw’r cais yn llwyddiannus neu beidio. 
 
Y Cyfnod Trafod ar gyfer y 
Grant 
 
Gwiriad iechyd 
ariannol 
 
Byddwn yn defnyddio’r dogfennau ariannol a gyflwynir gyda’ch cais er mwyn 
cynnal gwiriad iechyd ariannol ar y sefydliad arweiniol, a gallem ofyn ichi am 
wybodaeth bellach yn ystod y cyfnod trafod ar gyfer y grant. 
 
Iechyd a diogelwch, diogelu ac yswiriant 
 
Fel rhan o’r broses sgrinio derfynol, byddwn yn gofyn i sefydliadau ddarparu 
gwybodaeth ynghylch eu polisïau ar gyfer sicrwydd yswiriant, fetio a diogeledd wrth 
glirio staff. Sicrhewch fod eich polisïau’n barod cyn y cais hwn. 
 
Ar ôl cael eu penodi i gyflawni’r rhaglen, ar ddyddiad diweddarach bydd angen i’r 
sefydliadau llwyddiannus lofnodi datganiad ar systemau iechyd a diogelwch er mwyn 
cadarnhau y bydd y sefydliad arweiniol a phartneriaid cyflawni’n atebol am gyflawni’r 
rhaglen, bod gan yr holl staff sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc neu mewn 
rolau perthnasol eraill wiriadau digonol yn eu lle a bod lefelau digonol o yswiriant 
atebolrwydd yn eu lle. 



 

 

Cyfrinachedd a materion ynghylch y wasg a chyfathrebu 
 
Os cewch eich gwahodd i drafodaeth yng Ngorffennaf 2014, byddwn yn gofyn eich 
bod yn cadw hyn yn gyfrinachol tan ein bod yn eich hysbysu fel arall. Cynhelir y 
sgyrsiau hyn ar sylfaen ‘heb ragfarnu’ fel bod y naill barti neu’r llall yn rhydd i dynnu’n 
ôl ar unrhyw adeg. 
 
Pan ydym yn barod i gyhoeddi’r sefydliad llwyddiannus fel y darparwr penodedig, 
bydd tîm cyfathrebu Swyddfa’r Cabinet yn gweithio gyda’r sefydliad hwnnw er mwyn 
paratoi cyd-gyhoeddiad a hefyd i ystyried geiriad ac aseru unrhyw gyhoeddiadau lleol 
mae’r ymgeisydd llwyddiannus yn bwriadu eu gwneud. 
 
Sylfaen y Cytundeb Cyllid a Chyfnod y Cyllid 
 
Rydym yn rhagweld y llofnodir y cytundeb grant yn yr wythnos yn cychwyn ar 14 eg 
Gorffennaf 2014, er mwyn sicrhau y gall y darparwr a ddewisir roi’r sicrwydd 
angenrheidiol i gael archebion hanfodol. Caiff taliadau grant eu cyfrifo a’u trefnu yn ôl 
gofynion cyllidebol cytun pob prosiect unigol. Rydym yn rhagweld y bydd cytundebau 
grant wedi’u gorffen erbyn diwedd Ebrill 2014 er mwyn cydfynd â diwedd y 
digwyddiadau graddio yn 2014. 
 
Bydd Llythyr o Gynnig i’r Grant, dogfennau’r fanyleb a set o Delerau ac Amodau, yn 
ffurfio sylfaen y cytundeb grant rhwng yr ymgeisydd llwyddiannus a Swyddfa’r 
Cabinet.   
 
Perthynas y grant 
 
Gan fod hwn yn brosiect peilot, rydym yn disgwyl gweithio’n agos gyda chi er 
mwyn cynnig cefnogaeth ac i fonitro cynnydd. 
 
Disgwylir ichi roi adroddiadau rheolaidd ar gynnydd, (rhai manwl ar sylfaen misol a 
diweddariadau pellach ar sylfaen wythnosol ac ad hoc). 
 
Adborth 
 
Byddwn yn cynnig adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus ar ôl gorffen y broses 
gynnig. Darperir manylion yr amserlen ar gyfer darparu adborth pan 
gyfathrebir canlyniad yr asesiad i ymgeiswyr aflwyddiannus. 
 
Rhyddid Gwybodaeth 

 
Mae Swyddfa’r Cabinet yn ymrwymedig i lywodraeth agored ac i gwrdd â’i 
chyfrifoldebau dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Felly, mae’n bosibl y bydd 
angen i’r holl wybodaeth a gyflwynir i Swyddfa’r Cabinet gael ei datgelu mewn ymateb 
i gais dan y Ddeddf. Os ydych yn ystyried bod unrhyw ran o’r wybodaeth a gynhwysir 
yn eich cynnig yn fasnachol sensitif, adnabyddwch hi ac eglurwch (mewn termau 
llydan) pa niwed a allai gael ei achosi trwy ei datgelu os derbynnir cais a’r cyfnod 
amser sy’n gymwys i’r sensitifrwydd hwnnw. Dylech fod yn ymwybodol, hyd yn oed lle 
rydych wedi datgan bod gwybodaeth yn fasnachol sensitif, ei fod yn bosibl y bydd 
angen inni ei datgelu dan y Ddeddf os derbynnir cais. Hefyd, sylwer na ddylid cymryd 
bod derbyn unrhyw ddeunydd a nodir “cyfrinachol” neu rywbeth gyfwerth gan 
Swyddfa’r Cabinet yn golygu ein bod yn derbyn unrhyw ddyletswydd o hyder yn 



 

 

rhinwedd y nodi hwnnw. Os derbynnir cais, mae’n bosibl hefyd y bydd angen inni 
ddatgelu manylion ymgeiswyr aflwyddiannus. 
 
Diweddglo 
Tra bod pob ymdrech wedi’i gwneud i roi disgrifiad cywir o’r gofynion a osodir i 
ymgeiswyr, mae’n hanfodol y dylai ymgeiswyr wneud eu hasesiad eu hunain a 
chynnig eu hatebion eu hunain i’r gofynion a osodir yn y fanyleb, ynghylch y dulliau a’r 
adnoddau fel ei gilydd sydd eu hangen er mwyn cwrdd â’r gofynion hynny.



 

 

                     NODIADAU MANWL AR GWBLHAU’CH FFURFLEN GAIS 

 
 
 

DEFNYDDIO’R DDOGFEN HON A DOGFENNAU’R FANYLEB                 

Fe’ch cynghorir yn gryf i ddefnyddio’r ddogfen hon fel canllaw cam wrth gam wrth ichi 
gwblhau’ch dogfennau cais. Sicrhewch y seilir eich cynnig ar ofyniad y fanyleb yn 
Atodiad A. 

 
Mae pum adran o gwestiynau ysgrifenedig a deuddeg dalen templed at ei gilydd a 
gynllunir i’w wneud yn haws ichi gyflwyno’r mathau o wybodaeth sydd eu hangen er 
mwyn creu eich cynnig. Gosodir y dalennau templed Excel i gyfrifo fformiwlâu ac i 
wneud eich tasg yn haws. Hefyd bydd casglu gwybodaeth fel hyn yn helpu’r tîm 
asesu i asesu’r holl gynigion yn erbyn ei gilydd. 
 
Mae croeso i ymgeiswyr gyflwyno cais trwy gyfrwng y Gymraeg, ond er mwyn 
cynorthwyo aseswyr nad ydynt yn siarad Cymraeg byddai o gymorth pe gellid 
cyflwyno cynigion yn ddwyieithog lle bydd hyn yn digwydd. 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y ffurflen gais cysylltwch â Thîm NCS 
Swyddfa’r Cabinet ar samuel.todd@cabinet-office.gsi.gov.uk 

 

TERFYNAU FFONT A THUDALEN                                                                                      
 

Mae’n rhaid i’ch cais fynd trwy brosesu geiriau, yn defnyddio ffont 12 pwynt Arial yn 
unig. Datganir terfyn tudalen mwyaf ar gyfer pob adran mewn cromfachau yn nesaf i’r 
cwestiwn. Nid asesir unrhyw destun sy’n mynd heibio i’r terfyn a ddatganir. 

 

Nii ddylech adael unrhyw adran yn wag, a dylech geisio ymateb i bob cwestiwn ym 
mhob un o’r pum adran ysgrifenedig a phob dalen templed yn y ddogfen Excel. Hefyd 
rhowch sylw gofalus i’r framwaith sgorio a eglurir isod. 

  



 

 

 
 

FFRAMWAITH CYNNWYS A SGORIO                                                                   
 

Fe’ch cynghorir i roi sywl gofalus i’r sgôrau asesu a fanylir nesaf i bob cwestiwn a’r 
meini prawf asesu a ddefnyddir i farcio’ch ymatebion (a ddarperir ar dudalen ddilynol 
y ddogfen hon). Darperir y sgôr uchaf sydd ar gael ar gyfer pob adran isod gyda’r 
canrannau i esbonio’r pwysau cyffredinol. 

 

Maes y cynnig Sgôr uchaf Pwysoli mewn % (a 

ddarperir at ddibenion 

esboniadol ac wedi’i 

dalgrynnu i’r rhif cyfan 

agosaf  
(providedfor illustrative 
purposes androunded 

tonearest whole 
number) 

Adran1: cyhoeddusrwydd a recriwtio 100 33% 

Adran2: cyflawni ac ôl NCS 100 33% 

Adran3: staffio a rheoli 60 20% 

Adran4: cyllid 20 7% 

Adran5: cynnwys pobl ifanc 
mewn cynllunio a dylunio a 
Rheoli gwybodaeth 

20 7% 

CYFANSWM 300 100% 



 

 

 
 

Meini Prawf Asesu ar gyfer cynigion Cyfnod Llawn i gyflawni rhaglen NCS 2013 a 
14   

 

0- Dyfarnir sgôr o 0 os na roddir ymateb ac/neu os nad ymatebir i’r gofynion mewn 
unrhyw ffordd. E.e. nid yw cwestiynau wedi’u cwblhau 

 

1- Dyfarnir sgôr o 1 os yw ymatebion wedi’u cwblhau’n rhannol. E.e. rhoddwyd 
ymateb cyfyng iawn nad yw’n perthyn i ofynion neu nodau ac amcanion NCS. 

 

2- Dyfarnir sgôr o 2 os yw ymatebion yn ddatganiadau’n enerig neu lefel-uchel, 
heb roi manylion, nad ydynt yn cysylltu’n uniongyrchol â nodau/amcanion NCS. 
Mae’n bosibl bod lefelau sylweddol o wybodaeth ar goll. 

 

3- Dyfarnir sgôr o 3 os yw ymatebion yn gyfyngedig, yn rhoi ond ychydig o fanylion 
ac yn dangos diffyg eglurder. Efallai fod ymatebion yn cynnwys nifer o 
ddatganiadau generig nad ydynt yn cysylltu’n uniongyrchol â nodau/amcanion NCS 
neu nad ydynt yn berthnasol i’r rhaglen. 

 

4– Dyfarnir sgôr o 4 os yw ymatebion wedi’u cwblhau, ond yn gyfyngedig, yn rhoi 
ond ychydig o fanylion ac yn dangos diffyg eglurder yn y dystiolaeth a ddarperir. 
Efallai fod ymatebion yn cynnwys  datganiadau generig nad ydynt yn cysylltu’n 
uniongyrchol â nodau/amcanion NCS. 

 

5- Dyfarnir sgôr o 5 os yw ymatebion yn arddangos tystiolaeth berthnasol er 
mwyn cyflawni NCS. Mae tystiolaeth a ddarperir yn gwneud rhai cysylltiadau â 
nodau/amcanion NCS ond yn dangos diffyg manylion neu eglurdeb. 

 

6– Dyfarnir sgôr o 6 os yw Ymgeiswyr wedi darparu tystiolaeth sy’n gwneud 
cysylltiadau da â nodau/amcanion NCS, ac yn ymdrin â rhai o’r gofynion a gyflwynir 
yn y fanyleb NCS, yn dangos rhywfaint o ddealltwriaeth o NCS. 

 

7- Dyfarnir sgôr o 7 os yw Ymgeiswyr wedi darparu lefel dda o dystiolaeth sy’n 
gwneud cysylltiadau da â gofynion NCS, nad yw’n enerig, ac yn ymdrin â mwyafrif y 
gofynion a gyflwynir yn y cwestiwn, yn dangos dealltwriaeth o nodau ac amcanion 
NCS. 

 

8– Dyfarnir sgôr o 8 os yw Ymgeiswyr wedi darparu lefel dda iawn o dystiolaeth sy’n 
cysylltu’n uniongyrchol â gofynion NCS, yn ymdrin â’r holl bwyntiau a gyflwynir yn y 
cwestiwn, yn dangos dealltwriaeth dda o nodau ac amcanion NCS. 
 

 

9- Dyfarnir sgôr o 9 os yw Ymgeiswyr wedi darparu tystiolaeth eang sy’n cysylltu’n 
uniongyrchol â gofynion NCS, yn ymdrin â’r holl bwyntiau a gyflwynir yn y 
cwestiwn, yn dangos dealltwriaeth dda iawn o nodau ac amcanion NCS. 

 

10- Dyfarnir sgôr o 10 os yw ymatebion yn cynnwys tystiolaeth eang sy’n cysylltu’n 
uniongyrchol â gofynion NCS, yn ymdrin â’r holl bwyntiau a gyflwynir yn y cwestiwn, 
yn dangos dealltwriaeth ddofn o nodau ac amcanion NCS. Bydd ymatebion yn 
arddangos bod Ymgeiswyr wedi darparu tystiolaeth o’u profiad a’u gallu i gyflawni 
elfennau gofynnol y fanyleb. Mae tystiolaeth a ddarperir yn perthyn yn uniongyrchol i 
nodau NCS ac mae’n benodol. 



 

 

 

CYFARWYDDYD AR BUM ADRAN Y CWESTIYNAU A’R TEMPLEDI   
 

Adran 1:cyhoeddusrwydd a recriwtio 
 

Dalen Excel 1: dadansoddiad lleoliadau 
Mewnosodwch y nifer o bobl ifanc a fydd gyda chi ym mhob tîm hyd at gyfanswm o 
300 yn 2014. Dylai timau gynnwys rhwng 12 a 15 o bobl ifanc. 

 
Atebion ysgrifenedig 1a, b ac c 
Dylech fanylu ar sut rydych yn bwriadu recriwtio’r 200 – 300 o bobl ifanc ledled 
Cymru o Orffennaf i Hydref 2014. Gan fod rhan o’r cyfnod hwn yn ystod gwyliau’r 
ysgol, dylech fanylu ar sut y byddwch yn recriwtio pobl ifanc y tu allan i’r ysgol. 
Gwelir ymgysylltu â Chyrff Cyflawni Arweiniol Cymunedau yn Gyntaf Llywodraeth 
Cymru, y Rhaglen GwirVol ac ymgysylltu â sefydliadau’r Trydydd Sector fel elfen 
hanfodol y gwaith o gyflawni’r Peilot a ddymunir ac mae’n RHAID i Ymgeiswyr 
gofio hyn. 

 

 
 

Adran 2: cyflawni ac ôl NCS 
 

Dalen Excel 2: lleoliadau preswyl 
Rhestrwch leoliadau rydych yn bwriadu eu defnyddio os cewch eich dewis er 
mwyn cyflawni’ch cynllun peilot arfaethedig. Mae lleoliadau preswyl yn ofynnol ar 
gyfer cyfnod 2 (rhaglen yr hydref). Rydym angen i Ymgeiswyr adnabod lleoliadau 
addas posibl yn y cyfnod cynnig fel y gall yr Ymgeisydd llwyddiannus roi’r sicrwydd 
angenrheidiol i drefnu archebion hanfodol ar ôl i drafodaethau grant gael eu 
gorffen, a fel y gellir alinio atodlenni taliadau grant i unrhyw ofynion ynghylch talu 
blaendal a allai fod gennych. 

 
Atebion ysgrifenedig 2a i d. 
Dylai’ch atebion gynnwys disgrifiad llawn o’r gweithgareddau a fydd yn digwydd a’ch 
ymagwedd tuag at eu cyflawni a sicrhau bod pob agwedd ar y rhaglen yn ddiogel ar 
gyfer pobl ifanc. Dylai’ch atebion gynnwys  manylion y cynnwys nodweddiadol i’r 
rhaglen ar gyfer pob cyfnod ac unrhyw ymagweddau thematig arfaethedig i’w gyflawni. 
Dylech esbonio’r datblygiad personol a chymdeithasol y byddai pobl ifanc yn ei ennill o 
bob cyfnod y rhaglen a’r ffyrdd y rheolir myfyrdod dan arweiniad, parhad a chynnydd 
rhwng y cyfnodau. Lle cynhwysir costau ychwanegol i alluogi grwpiau penodol i 
gymryd rhan, dylid esbonio’r rhain yn glir. 

 
Dylech fod yn glir ynghylch sut y byddwch yn recriwtio pobl ifanc, o gofio gofynion 
NCS ynghylch cymysgedd gymdeithasol, a fydd yn gweithio yn yr un tîm. Yna dylech 
gyflwyno sut y byddwch yn cynorthwyo’r bobl ifanc wrth gynllunio a chyflawni 
gweithredu cymdeithasol yn eu cymunedau. 

 
Sylwer, gan nad yw’r fanyleb (Atodiad A) yn cynnwys gofyniad ynghylch cynlluniau 
achredu ffurfiol, ni fyddwn yn gallu ariannu costau sy’n gysylltiedig ag achredu 
ffurfiol. Os ydych yn teimlo y byddai cynnig cynllun achredu’n cyfannu’r dysgu a’r 
myfyrdod dan arweiniad yn eich cynnig gallwch gynnig achrediad anorfodol ar gyfer 
unrhyw gyfranogwr sy’n dymuno ei wneud. Dylid ariannu hyn drwy gyllid arall neu 
gyfraniadau mewn nwyddau a adnabyddir gennych eich hunain ac a restrir yn y 



 

 

colofnau priodol yn nadansoddiad y gyllideb. Annogir Ymgeiswyr yn gryf i ystyried 
achrediad GwirVol a Gwirfoddolwyr y Mileniwm Llywodraeth Cymru fel rhan o 
gynllun eu cynnig. Cydnabyddir yr achrediad hwn yn dda yng Nghymru, fel ardystiad 
o ansawdd y cyfle gwirfoddoli a gyflwynir ac fel dangosydd o’r amser a dreuliwyd 
mewn gweithredu gwirfoddol o fewn cyfnod penodol. Gellir cael gwybodaeth bellach 
ar gais i Uned Trydydd Sector Llywodraeth Cymru ar 
thirdsectorqueries@wales.gsi.gov.uk. 

 

Ateb ysgrifenedig 2d 
Sylwer ar yr wybodaeth gefndirol yn Atodiad A bod Ymddiriedolaeth NCS a 
Llywodraeth Cymru’n bwriadu trefnu mecanweithiau i helpu i gysylltu graddedigion 
NCS â chyfleoedd pellach i barhau â gwasanaeth gwirfoddol a chymunedol, ac i 
froceru cynigion a chyfleoedd arbennig ar gyfer y rhai hynny sydd wedi cwblhau 
NCS. 
 
Os bydd yr Ymgeisydd yn dymuno bydd croeso iddynt ddatblygu cysylltiadau â 
nawdd, a allai ddarparu gwobrwyon posibl i bobl ifanc am gwblhau NCS. Hefyd 
sylwer ein bod yn rhagweld y bydd cytundebau grant yn dod i ben erbyn diwedd 
Ebrill 2015 er mwyn cydfynd â diwedd gweithgareddau cyfnod 5. 

 

Adran 3: staffio a rheoli 
 
Cyn ateb y cwestiynau ysgrifenedig, defnyddiwch y ddau dempled Excel a ddarperir i 
gyflwyno’ch model staffio ar gyfer cyflenwi NCS i bobl ifanc yng Nghymru. 

 
Dalen Excel 3: Cymarebau Staffio 
Yn y daenlen hon, dylech gynnwys dim ond staff a gwirfoddolwyr sy’n gysylltiedig 
yn uniongyrchol â rheoli a chefnogi timau NCS yn ystod y cyfnodau NCS 
allweddol. Gallai hyn gynnwys staff sy’n gysylltiedig â thimau a staff sy’n rheoli 
grwpiau o dimau. 

 
Dalen Excel 4: yr holl rolau a chostau staffio 
Dylech restru’r holl fathau arfaethedig o rolau, ai’n daledig neu’n wirfoddol, ac ai’n 
staff sefydliadol parhaol neu’n staff cymorth tymor-byr. Wrth gynllunio 
cyfrifoldebau staff, cofiwch y canllawiau ynghylch amseru yn Atodiad A. Os ydych 
yn rhagweld y gallai un unigolyn gael nifer o rolau gwahanol ar adegau gwahanol 
yn y cyfnodau cynllunio, recriwtio a chyflawni a’i bod yn haws rhestru hyn mewn 
ffordd wahanol, mae hynny’n iawn cyhyd ag eich bod yn gwneud hyn yn glir yn 
eich dadansoddiad o gostau recriwtio a chyflog/treuliau a dyddiadau dechrau a 
diwedd. 

 
Wrth gynllunio’ch rolau staff taledig a gwirfoddol, sicrhewch eich bod yn rhesymol 
o hyderus y byddai digon o bobl yn cael eu denu i’r cyfuniadau hyn o dasgau a 
phatrymau ymrwymo. 

 
Hefyd sylwer y gall gwirfoddolwyr dderbyn treuliau ychwanegol rhesymol ond yn 
gyffredinol ni ddylech gynnig rhoi symiau talgrynedig dyddiol iddynt nad ydynt yn 
gysylltiedig yn uniongyrchol â threuliau a dynnwyd. 

 
Tra’n bod yn disgwyl y bydd staff yn brofiadol iawn gan gyflwyno ystod eang o 
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sgiliau sy’n berthnasol i gyflenwi gweithgareddau yn y rhaglen, rydym yn disgwyl  
y bydd cyfuno’r gweithgareddau hyn mewn fformatau penodol sy’n ofynnol ar 
gyfer cyfnodau 1 i 5 angen sesiynau cynefino grŵp ac efallai y bydd angen 
hyfforddiant ychwanegol cyfyng er mwyn sicrhau cyflawniad effeithiol o NCS yng 
Nghymru. 
 
Atogoffir Ymgeiswyr i ystyried y costau sy’n gysylltiedig â’r gofyniad y dylid gallu 
cyflenwi pob rhan o’r rhaglen yn ddwyieithog yng Nghymru. 

 
Dylid rhestru cyflogau staff uwch fel y Prif Weithredwr, aelodau’r Bwrdd, 
Cyfarwyddwyr ac uwch-reolwyr ar wahân i gostau staff ar gyfer unigolion sy’n 
gysylltiedig â chyflenwi NCS yn uniongyrchol. Dylai costau rheoli adlewyrchu’r gyfran 
o amser y bydd deiliad/deiliaid y swydd yn ei threulio ar NCS. 
 

Adran 4: cyllid 
Cyn ateb y cwestiynau ysgrifenedig, mewnosodwch eich cyllideb yn y dalennau 
cyllid a labelir 5 i 12 yn y ddogfen Excel. 

 
Gan fod y rhaglen hon yn newydd, mae gennym ddiddordeb arbennig mewn casglu 
syniad manwl o gostau gwirioneddol cyflenwi’r cynllun, ac mewn archwilio ystod o 
ffyrdd i gwrdd â’r costau hyn. 

 
Ar gyfer pob eitem, gofynnir ichi gyflwyno’r gost gyffredinol, y cyfraniad a ddiogelir y 
byddwch yn ei gael gan ffynonellau eraill a’r angen arfaethedig ar gyfer y grant. 

 
Defnyddio’r dalennau cyllid yn y daenlen 
Cynlluniwyd y ddogfen fel y dylai Excel gyfrifo neu gario ymlaen eich ffigyrau rhwng 
dalennau. 

 
Defnyddiwyd system o godio lliw i helpu i nodi ble y dylech fewnbynnu data a ble y 
dylai Excel wneud cyfrifiadau ar eich rhan. 

 Meysydd llwyd neu wyn: mae’r meysydd hyn yn cynnwys testun safonol na 
ddylech ei newid 

 Melyn/oren: nodwch eich ffigyrau a thestun yma 

 Meysydd gwyrdd: mae’r rhain yn dangos is-gyfansymiau neu gyfansymiau 
costau 

 Meysydd glas: mae’r rhain yn dangos is-gyfansymiau neu gyfansymiau’ch 
cyfraniadau 
 

 Meysydd pinc: mae’r rhain yn dangos cyfanswm y gost uned i bob cyfranogwr 
(Os na allwch weld y lliwiau, dylai’r esboniadau islaw ac y tu mewn i’r daenlen Excel 
fod yn ddigonol.) 

 
Os ydych yn profi unrhyw anawsterau gyda’r taenlenni, rhowch wybod inni cyn 
gynted â phosibl rhag ofn bod angen inni gyhoeddi fersiwn adolygedig. 

 
Cyngor ynghylch llunio’ch cynnig am gyllid 

 

Gwariant 
Sicrhewch eich bod yn cynnwys yr holl wariant rydych yn disgwyl ei dynnu mewn 



 

 

cysylltiad â gweithgareddau arfaethedig. Dylech sicrhau bod eich cyllideb yn cynnwys 
costau ynghylch: 

 Rheoli, gweinyddu a monitro, cymryd rhan yn y gwerthusiad annibynnol a 
darpariaeth Iaith Gymraeg 

 Recriwtio staff, gan gynnwys gwiriadau diogelu 

 Hyrwyddo’ch rhaglen a recriwtio pobl ifanc  

 Llogi safleoedd/cyfleusterau/trwyddedau 

 Rhedeg gweithgareddau 



 

 

Cyllid a chyfraniadau mewn nwyddau a awgrymir gan Ymgeiswyr 
 

Gofynnir ichi ddweud wrthym am gyfraniadau a fyddai ar wahân i’r grant Cynllun 
Peilot a ddymunir mewn dwy ffordd wahanol yn y daenlen. Darllenwch yr adran 
hon yn ofalus cyn mynd ymlaen. 

 
Ar bob un o’r dalennau dadansoddiad cyfnodau (dalennau 5 i 9), byddwch yn gweld 
colofnau ar gyfer mewnbynnu “unrhyw gyfraniad gan ffynonellau eraill”. Dylech nodi 
cyfraniadau a ddiogelir yn unig. Mae hynny’n golygu naill ai wedi’u hymrwymo 
gennych chi neu gan aelod o’ch consortiwm neu wedi’u trafod gyda ac wedi’u 
hymrwymo gan bartner cyflenwi arfaethedig. O bosibl un enghraifft fyddai archeb 
lleoliad mae sefydliad wedi cytuno rhoi disgownt amdano. 
 
Ar dalen 10 a elwir “cyllid: cyllid arall yr Ymgeisydd”, mae ffordd arall ichi ddweud 
wrthym am gyllid a chyfraniadau mewn nwyddau a fyddai ar wahân i’r grant Cynllun 
Peilot a ddymunir. Er enghraifft rydych chi neu bartner wedi’i hymrwymo, ond rydych 
am ei amlygu yma yn hytrach na’i fewnbynnu yn erbyn eitem cysylltiedig â chyfnod. O 
bosibl un enghraifft o hyn fyddai swm sylweddol o gyllid a ymrwymir gan 
ymddiriedolaeth sy’n gwneud grantiau neu ddyngarwr os nad ydynt wedi pennu pa 
fathau o eitemau y dylid ei ddefnyddio amdanynt, ac rydych am drafod hyn gyda ni 
cyn ei nodi yn erbyn set benodol o eitemau yn eich cyllideb. 

 
Cyfarwyddyd cyffredinol ar gostio: 

 

Dylid talgrynnu’r holl wariant a gynlluniwyd i’r bunt lawn agosaf 
 

Mae’n bwysig bod eich costau a amcangyfrifir yn real, archwiliadwy, y gellir eu 
hadrodd ac wedi’u cyfiawni mewn cysylltiad â’r gweithgareddau a gynhelir. 

 
Cynhwyswch TAW ar 20% ar bob costiad ble fyddai’n daladwy. 

 
Datganwch a ydych wedi’ch cofrestru ar gyfer TAW ac a allwch adennill unrhyw rai 
o’ch costau gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. 

 
Rhaid i bob eitem gost fod yn: Disgrifiad 

Gymwys O fewn cwmpas y cynllun. Ni fyddem yn disgwyl i 
gostiadau gynnwys eitemau cyfalaf, ond lle y’i cynhwysir 
drwy eithriad, rhaid eu heitemeiddio’n benodol. Ni ellir 
cynnwys costau tybiannol fel colli incwm, costau craidd 
(oni bai y’i gosodir isod), a chostau nad ydynt yn perthyn i 
gyflenwi, fel gwariant cymwys. 

Gwirioneddol Wedi’i manylu i roi’r holl gostau real a dynnir. Nid wedi’u 
ffioedd neu b 



 

 

 

 seilio ar ffioedd na phrisiau (oni bai eu bod ar gyfer gwasanaethau 

arbenigol nad ydynt ar gael mewn unrhyw ffordd arall). 
unavailableinanyother way). Perthnasol Wedi’i chysylltu â’r amcanion ac yn angenrheidiol i’w cyflawni 
fel a amlinellir yn nogfen y fanyleb. 
asoutlinedin thespecificationdocument. Cywir Wedi’i chynllunio i fod yn amodol ar wiriadau a rheolaethau 
gan reolwyr er mwyn sicrhau cywirdeb. 
toensureaccuracy. Wedi’i thynnu Gellir gweld tystiolaeth ohoni drwy anfoneb, derbynneb neu slip cyflog, ar gyfer 

gweithgareddau o fewn y flwyddyn ariannol y’i hawliwyd ynddi. 

Tryloyw ac â 
chefnogaeth 

Gellir gweld tystiolaeth ohoni drwy drywydd archwilio llawn a chlir i roi tystiolaeth 

ynghylch hanes costau a thaliadau ac unrhyw gyfrifiadau a ddefnyddir; wedi’i 

chefnogi gan ddogfennau ffynhonell gwreiddiol. 
evidence historyofcost andpaymentandanycalculations 
used;supported byoriginal source documents. 

Wedi’i dosrannu (ar gyfer costau 

anuniongyrchol/gorbenion/craidd 

fel a gytunir). 

indirect/ overhead /core 
costs asagreed) 

Rhesymol, cyson ac wedi’i chefnogi gan gyfrifiadau clir. 

 

Dalen Excel 5: cyllid: Cyfanswm a Chyffredinol 
Dylai cyfanswm eich costau’n perthyn i staff taledig, gwirfoddolwyr a rheolwyr 
ddiweddaru fel mater o drefn o ddalen 4. 

 
Gorbenion 
Darparwch gyfanswm ar gyfer eich costau anuniongyrchol rhagweledig y 
byddai eu hangen i gefnogi costau cyflenwi rheng flaen y cynllun Peilot a’u 
heitemeiddio neu eu hegluro yn y blwch a ddarperir ar waelod dalen 5. Mae 
enghreifftiau’n cynnwys: costau eiddo fel rhent a chyfleustodau; 
gwasanaethau gweinyddu a chefnogi cyffredinol; cyngor cyfreithiol; 
gwasanaethau corfforaethol fel AD, caffael, rheolaeth ariannol o’r busnes 
cyfan, cynhaliaeth system TG. Peidiwch â chynnwys costau rheolwyr, costau 
cynefino a hyfforddi neu deithio, gan y ceir y rhain mewn man arall. 

 
Yswiriant 
Nodwch gost unrhyw sicrwydd yswiriant ychwanegol sydd ei angen arnoch er 
mwyn yswirio’ch gweithgareddau arfaethedig. Yn y blwch a ddarperir ar 
waelod dalen 5, dylech ddarparu manylion cryno o unrhyw bolisïau presennol 
y byddech yn dibynnu arnynt wrth gyflenwi’r cynllun Peilot (cost prynu’r polisi,, 
lefel sicrwydd), a pholisïau  ychwanegol rydych yn bwriadu eu cael ar gyfer y 
cynllun Peilot. Peidiwch â nodi cost unrhyw bolisïau presennol ar linell 
eitemau’r daenlen. 

 
Cyllideb ar gyfer cefnogi pobl ifanc ag anghenion ychwanegol 
Hoffem i’r holl gostau hyn gael eu hamlygu’n glir yma NEU yn y ddalen 
gyfnod berthnasol lle maent yn perthyn yn agos i gost gweithgaredd, 
cludiant neu lety. 
 

Dalen Excel 6: cyllid: Recriwtio a chyfnod i 
Nid ydym wedi darparu penawdau rhag-ddiffiniedig yma, felly gwnewch eich 
penawdau eich hunan os gwelwch yn dda. 

 
Sicrhewch eich bod yn disgrifio pob eitem yn glir fel y gallwn weld sut rydych yn 
bwriadu costio ac ariannu llety/lleoliadau, cludiant, bwyd, gweithgareddau wedi’u 
harchebu neu rag-drefnedig a phrosiectau gweithredu cymdeithasol. Gellir 
rhestru costau ar gyfer anghenion cymorth ychwanegol yma neu eu crynhoi gyda’i 



 

 

gilydd yn y llinell briodol yn nalen 5 (fel sy’n well gennych). 
 
Dalen Excel 7: cyllid: Cyfnod 2 
Fel uchod 

 
Dalen Excel 8: cyllid: Cyfnod 3,4 a 5 gweithredu cymdeithasol 
Fel uchod 

 
Dalen Excel 9: cyllid: Graddio 
Fel uchod 
 
Dalen Excel 10: cyllid: cyllid a chyfraniadau eraill Ymgeisydd 
Ar y ddalen hon, rydym wedi darparu dwy ffordd ichi restru mathau eraill o 
gyfraniadau nas ceir ar y dalennau cyfnod wrth gyfnod. Gweler uchod ar Gyllid a 
chyfraniadau mewn nwyddau a awgrymir gan Ymgeiswyr i weld esboniad o sut y 
dylai’r dulliau gydweithio. 

 
Sicrhewch nad ydych yn nodi’r un swm o gyllid a geir gan Ymgeiswyr ar y ddalen 
hon ac ar ddalen gyfnod fel ei gilydd. (Er enghraifft, os ydych am ddangos pa 
eitemau cost y byddech yn gwrthbwyso cyfraniadau cyfranogwyr yn eu herbyn, 
ysgrifennwch hyn yn y golofn nodiadau yn y ddalen gyfnod berthnasol ond nodwch 
y swm yng ngholofn gyllid dalen 11 yn unig.) 

 
Dalen Excel 11: cyllid: crynodeb costau 
Dylai’r ddalen hon gario ymlaen is-gyfansymiau o ddalennau eraill fel mater o 
drefn, ond fe’ch cynghorir i wirio bod hyn yn gweithio’n gywir. 

 
Dalen Excel 12: cyllid: crynodeb y cynnig 
Dylai’r ddalen hon gario ymlaen is-gyfansymiau o ddalennau eraill fel mater o 
drefn, ond fe’ch cynghorir i wirio bod hyn yn gweithio’n gywir. 
 

Er mwyn cyfrifo’r gost uned yn  gywir, mae angen ichi ddewis un maint gosod i 
dîm rhwng12 a 15 o gyfranogwyr a seilio’ch cyfrifiadau ar y nifer honno. Os ydych yn 

teimlo na allwch seilio’ch cynnig o gwmpas un maint gosod i dîm, cysylltwch â ni i 
dderbyn cyngor. 
 
Fel cam terfynol, nodwch y blwch yn nalen 12 ar fformattu’r daenlen. 

 

Ateb ysgrifenedig 4 
Yn arbennig, cyfeiriwch at adran “cyllid” Atodiad A yn y fanyleb. 

 
Dylech sylwi na fydd y model cyllid rydych wedi’i gyflwyno yn y ddogfen Excel, yn 
cynnwys y gost gyffredinol, y gost i bob cyfranogwr a’r gost-effeithlonrwydd 
gyffredinol, yn cael ei sgorio ar wahân, ond caiff ei gymryd i gyfrif wrth ochr cyfanswm 
eich sgôr gyffredinol wrth farnu cryfder eich cynnig. 

 

 

Adran 5: cynnwys pobl ifanc mewn dylunio a chynllunio 
Yn yr adran hon, fe’ch gwahoddir i ddarparu gwybodaeth gefndirol ynghylch eich 
ymagwedd gyffredinol tuag at gynnwys pobl ifanc, fel disgrifio unrhyw grwpiau 
ymgynghori neu ddiwrnodau cynllunio rydych eisoes wedi’u rhedeg neu’n bwriadu 
eu cynnal. Dylech ddangos cysylltiadau â’ch atebion i adrannau 1 – 4 a chrynhoi sut 



 

 

mae barnau pobl ifanc wedi dylanwadu ar eich cais. 


