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Crynodeb gweithredol 

Cyflwyniad 

 

1. Yn y gyllideb eleni, cyhoeddodd y Llywodraeth y byddai’n 
darparu £5 miliwn o gyllid grant dros gyfnod o bum mlynedd i 
elusennau yn gweithredu cychod diogelwch dyfrffyrdd 
mewndirol ledled y Deyrnas Unedig.  Mae’r Adran 
Drafnidiaeth yn sefydlu a gweinyddu’r cynllun grant. I 
sicrhau’n bod yn cael y broses yn gywir, rydym yn ceisio’ch 
barnau ar y canlynol: 

 

 pwy all ymgeisio am gyllid? 

 sut allwn ni sicrhau fod cyllid wedi ei ddyfarnu i’r rhai sy’n 
gallu gwneud y defnydd gorau ohono? 

 a ddylai’r grant fod ar gyfer eitemau cyfalaf, costau 
gweithredol, neu iawndal am gostau TAW/Toll Gartref? 

 sut allwn ni gynnwys cynaliadwyedd derbynwyr? 

 sut allwn ni sicrhau gwerth am arian, a ddylem gynnig cyllid 
rhannol/ar y cyd yn unig? 

 pa fesurau ddylem ddefnyddio wrth werthuso ceisiadau? 

 a ddylid cynnwys ymroddiad gan y derbyniwr gyda 
dyfarniadau grant? 

 sut ddylai’r cyllid grant gael ei ddosbarthu i’r cyrff 
perthnasol? 

 unrhyw syniadau a sylwadau pellach yr hoffech eu darparu. 
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Sut i ymateb 
Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 1 Medi a bydd yn rhedeg tan 
29 Medi. Sicrhewch fod eich ymateb yn ein cyrraedd cyn y dyddiad 
cau. Os hoffech gael copïau pellach o’r ddogfen ymgynghori hon, 
maent ar gael ar [web address] neu gallwch gysylltu â Tom Pullin ar 
020 7944 6230 os ydych chi angen fformatau amgen (Braille, CD 
sain, ac ati). 

Anfonwch ymatebion i’r ymgynghoriad at:  

 

Tom Pullin 
Department for Transport, Great Minister House, 33 Horseferry 
Road, LLUNDAIN, SW1P 4DR 
Rhif ffôn: 020 7944 6230 
Cyfeiriad e-bost: Maritime@dft.gsi.gov.uk 

 

Wrth ymateb, nodwch a ydych yn ymateb fel unigolyn neu’n 
cynrychioli barnau sefydliad. Os ydych chi'n ymateb ar sail sefydliad 
mwy, nodwch yn glir pwy mae’r sefydliad yn ei gynrychioli a, ble fo’n 
berthnasol, sut y casglwyd barnau’r aelodau. 

Rhyddid Gwybodaeth 
Gellir cyhoeddi neu ddatgelu gwybodaeth a ddarperir mewn ymateb 
i’r ymgynghoriad hwn, yn cynnwys gwybodaeth bersonol, yn unol â’r 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 neu’r Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol 2004. 

Os ydych am i wybodaeth a ddarparwch aros yn gyfrinachol, dylech 
fod yn ymwybodol fod yna God Ymarfer dan y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth y mae’n rhaid i awdurdodau cyhoeddus gydymffurfio 
ag o ac sy’n delio â rhwymedigaethau cyfrinachedd, ymysg pethau 
eraill.  

O ganlyniad, byddai’n ddefnyddiol pe gallech esbonio i ni pam yr 
ydych yn ystyried fod yr wybodaeth yr ydych wedi darparu i ni yn 
gyfrinachol. Os byddwn yn derbyn cais i ddatgelu’r wybodaeth, 
byddwn yn cymryd i ystyriaeth eich esboniad, ond ni allwn roi 
sicrwydd y gellir cynnal cyfrinachedd dan bob amgylchiad. Ni ystyrir 
ymwadiad cyfrinachedd awtomatig a gynhyrchir gan eich system 
TG, ynddo’i hun, i fod yn rhwymol i’r Adran.  

Bydd yr Adran yn prosesu eich data personol yn unol â'r Ddeddf 
Diogelu Data a, gan amlaf, bydd hyn yn golygu na ddatgelir eich 
data personol i drydedd blaid.  
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1. Pwy all ymgeisio am gyllid a sut 
allwn ni sicrhau fod cyllid wedi 
ei ddyfarnu i’r rhai sy’n gallu 
gwneud y defnydd gorau 
ohono? 

1.2 Mae yna nifer o weithredwyr cychod diogelwch dyfrffyrdd 
mewnol a sefydliadau bad achub elusennol ledled y Deyrnas 
Unedig.   Mae’r sefydliadau hyn yn amrywio o ran maint, gallu 
gweithredol a threfn sefydliadol – megis elusen, elusen 
gyfyngedig a hyd yn oed sefydliad masnachol.  Mae cwmnïau 
dan berchnogaeth breifat sy’n gweithredu gwasanaethau o’r 
fath yn gwneud hynny er elw, ac mae clybiau morwyr a hwylio 
yn gwneud hynny ar gyfer eu haelodau a gwesteion.  Byddai’r 
sefydliadau hyn, mewn cyfnodau o angen cenedlaethol, yn 
aml yn darparu eu hasedau.  Fodd bynnag, a yw’n deg neu’n 
gyfiawn y dylai sefydliadau masnachol allu ymgeisio am gyllid 
grant yn yr achos hwn, yn arbennig gan y gallai’r mater o 
gystadleuaeth annheg oedi pob dyfarniad grant yn am gyfnod 
penagored?  Felly, a ddylem eithrio sefydliadau preifat o’r 
gyfundrefn grant a chanolbwyntio’n holl gyllid ar elusennau a 
sefydliadau gwirfoddol yn lle hyn? 
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1.3 Mae yna nifer o sefydliadau badau achub gwirfoddol sy’n 
gweithredu ar ddyfrffyrdd mewnol ac ar y glannau.  Mae’r 
cychod yn ddigon bach i’w defnyddio yn ystod llifogydd, ar 
afonydd a llynnoedd, ac eto gallai rhai gael eu defnyddio ar 
gyfer gweithgareddau ar y glannau hefyd.  Yn wir, yn ystod 
nifer o ymweliadau i baratoi ar gyfer yr ymgynghoriad hwn, 
roedd yn glir fod yr heddlu, y frigâd dân ac eraill yn defnyddio’r 
sefydliadau bad achub elusennol hyn yn ystod argyfyngau 
mewndirol.  Yn amlwg nid yw’n ymarferol caniatáu i 
weithredwyr deuol o’r fath ymgeisio am eitemau ac adnoddau 
y dylid eu defnyddio ar ddyfrffyrdd mewndirol yn unig, ac fel 
amod o’r grant ni ellid eu defnyddio ar y glannau – mae 
potensial y bydd hyn yn peryglu bywydau.  Felly rydym yn 
gofyn am eich sylwadau ynghylch a ddylem ymestyn 
perthnasedd y gyfundrefn grant hon i gynnwys y rhai sy’n 
gweithredu cyfleusterau bad achub ar y glannau hefyd.    
 

1.4 Rydym hefyd yn awyddus i sicrhau diogelwch y rhai sy’n 
gweithredu’r badau achub a chychod diogelwch hyn, ac eisiau 
hyrwyddo safonau uwch o fedrau a defnydd a gweithrediad o 
offer modern.   Mae gan Wylwyr y Glannau EM restr o asedau 
datganedig ledled y Deyrnas Unedig ar gyfer chwilio ac achub 
morol.   Rhaid i weithredwyr yr asedau datganedig hyn fod 
wedi derbyn hyfforddiant cymwys ac mae’n ofynnol iddynt 
gydymffurfio â’r “Cod Badau Achub”.  A yw’n gwneud synnwyr 
felly i ddefnyddio’r safonau presennol hyn ac/neu eraill i 
ymgeiswyr ar gyfer grant?  
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2. A ddylai’r grant fod ar gyfer 
eitemau cyfalaf, costau 
gweithredol, neu iawndal am 
Gostau TAW/Toll Gartref? Sut 
allwn ni gynnwys 
cynaliadwyedd derbynwyr?  

2.1 Mae sefydliadau elusennol yn aml yn gweithredu badau achub 
mewndirol a gwasanaethau cychod achub mewndirol, gan 
godi arian ar gyfer eitemau megis siwtiau sych a helmedi trwy 
ddigwyddiadau codi arian a rhoddion elusennol.  Mae hyn yn 
aml yn weithgaredd cyson gan mai cyfnod oed gyfyngedig 
sydd ar wariant cyfalaf, a gellir niweidio hyn wrth ymateb i 
argyfwng.  Fodd bynnag, o ran cyllid grant, unwaith y bydd 
eitem wedi ei brynu bydd y cyllid grant wedi mynd yn yr achos 
hwn, ac nid oes unrhyw gynaliadwyedd. Felly, rydym yn 
gwahodd eich barnau ar a ddylem ariannu eitemau cyfalaf a’r 
ystod o offer y dylem eu hystyried. 

2.2 O ran cyllid grant adnoddau, dylem geisio cynorthwyo’r 
sefydliadau hyn gyda chostau gweithredol hefyd, er enghraifft 
hyfforddiant – os yw elusen yn hyfforddi un o’i aelodau i fod yn 
hyfforddwr arbenigedd penodol gyda’n cyllid grant, yna gellid 
sicrhau arbedion gan na fyddai angen talu am hyfforddiant o’r 
tu allan mwyach.   Yn ogystal, mae sefydliad elusennol neu 
wirfoddol sy’n gallu hyfforddi unigolion mewn sefydliadau 
tebyg a chwaer sefydliadau yn sefydlu cylch rhinweddol o 
wreiddyn cynaliadwyedd a budd trwy grant.  Felly rydym yn 
gwahodd eich barnau ar gyllid grant adnoddau a’r mathau o 
bethau y gallem ystyried fel o fewn a thu allan i’r cwmpas. 

2.3 Gall trethiant fod yn gymhleth ac nid yw Treth ar Werth yn 
eithriad i hyn.  Mae rhai pethau wedi eu heithrio, eraill yn denu 
cyfradd safonol, ostyngol neu raddfa sero o TAW a gall 
dosbarthiad eich sefydliad effeithio ar beth fydd disgwyl i chi ei 
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dalu ac ar beth.  Er enghraifft, nid yw badau achub a 
ddefnyddir ar gyfer achub a chymorth ar y môr yn talu TAW ar 
eu tanwydd, ond byddai bad achub a ddefnyddir yn fewndirol 
yn unig yn ddyledus i dalu TAW ar wariant tanwydd – er mai 
cyfran fechan iawn o’r costau gweithredu cyffredinol fyddai 
hyn.  Yn hytrach na cheisio talu am eitemau cyfalaf ar gyfer 
adnoddau, a fyddai’n well defnyddio’r arian grant i dalu am y 
TAW a delir gan rai sefydliadau chwilio ac achub?  Felly 
byddem yn gofyn, at ba weithgareddau neu sefydliadau 
penodol (os o gwbl) ddylid anelu iawndal am TAW/Costau Toll 
Gartref, a beth yw’r sylwadau ar faint ddylai cynllun o’r fath 
ddychwelyd? 

2.4 Rydym yn gwahodd eich sylwadau o ran a ddylai’r cynllun 
grant newydd dalu am wariant cyfalaf, gwariant adnoddau a 
threthiant, neu dim ond un neu ddau – a pham. 
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3. Sut allwn ni sicrhau gwerth am 
arian, a ddylem gynnig cyllid 
rhannol/ar y cyd yn unig?  Pa 
fesurau ddylem ddefnyddio wrth 
werthuso ceisiadau? 

3.1 Mae’n bwysig i ni fod unrhyw wariant cyhoeddus wedi ei 
dargedu ble mae’n darparu’r gwerth gorau am arian, ble 
gwyddom y bydd y trethdalwr yn derbyn budd mewn 
gwasanaethau neu nwyddau maent yn ei haeddu.  Mae yna 
nifer o sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cychod 
diogelwch ar draws y Deyrnas Unedig o amrywiol feintiau a 
gallu gweithredol, mae gan rai hanes hir a mawr ei fri, mae 
eraill yn fodern, ond maent oll yn darparu gwasanaeth 
allweddol. 

3.2 Rydym angen sicrhau cydbwysedd rhwng darparu cyllid grant i 
bawb a’i dargedu i gael yr effaith orau.  Rydym eisiau i’r 
broses ymgeisio fod yn dryloyw a chynhwysol.  Felly, rydym yn 
eich gwahodd i ystyried pa fecanweithiau allwn ni eu sefydlu i 
ddarparu sicrwydd i’r cyhoedd o ddyraniad priodol cronfeydd 
nad yw’n amharu’n andwyol ar yr ymgeisydd? 

3.3 Ffordd dda o sicrhau fod arian grant yn cael ei wario ar bethau 
sy’n allweddol i sefydliad yw trwy arian cyfatebol, neu 
ddefnyddio’r grant fel cyllid rhannol ar gyfer defnydd penodol.  
Fodd bynnag, gall hyn gosbi sefydliadau llai gyda llai o 
gronfeydd neu sydd wedi cael anhawster codi arian yn 
ddiweddar.  Felly, rydym yn gwahodd eich sylwadau o ran a 
ddylem gynnwys darpariaeth ar gyfer arian ar y cyd/cyfatebol 
yn ein proses cais am grant, ac os felly, ar ba ffurf ddylai hyn 
fod - gwirfoddol, gorfodol ac ati?  

3.4 Rydym yn awyddus i ddatblygu cyfres o feini prawf gwerthuso 
a chyhoeddus ar gyfer pob cais am grant i sicrhau dosbarthiad 
cyfiawn ac agored o gronfeydd grant.  Rydym yn dal yn agored 
o ran beth allai’r rhain fod, ond rydym yn croesawu eich 
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sylwadau ar y metrigau y gellid eu defnyddio.  O’n proses 
ymgynghori anffurfiol, ymddengys fod metrigau megis 
gweithgaredd daearyddol ac ymatebion argyfwng yn ffafrio 
sefydliadau mwy ac nid ydynt yn darparu ymagwedd deg a 
resymol.  Fodd bynnag, mae’r metrigau canlynol wedi eu 
hawgrymu, a byddem yn ceisio eich barnau ar sut i’w 
gweithredu, yn ogystal ag awgrymiadau ar unrhyw fetrigau 
eraill yr ystyriwch allai fod yn synhwyrol i’w defnyddio: 
 

 sut mae sefydliad yn rhan o ymateb lleol/cenedlaethol i 
argyfwng; 

 lledaeniad daearyddol adnoddau;  

 sut mae sefydliad yn rhan o weithgareddau cymunedol lleol 
eraill; 

 yr amrediad o sgiliau mae sefydliad penodol yn gweithredu; 

 gwella amserau ymateb o ganlyniad i gymorth grant; 

 cynlluniau busnes hirdymor ar gyfer eitemau cyfalaf; 

 ansawdd profiad gwirfoddolwyr ble fo’n berthnasol;  

 cynaliadwyedd hirdymor; ac 

 unrhyw fetrigau eraill y ystyriwch i fod yn synhwyrol. 
 

3.5 Yn ogystal, credwn ei bod yn synhwyrol i bwysoli’r meini prawf 
terfynol a ddefnyddiwn felly rydym yn gwahodd eich sylwadau 
ar y pwysoli ddylem ddefnyddio ar y meini prawf uchod.  
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4. A ddylid cynnwys ymroddiad 
gan y derbyniwr gyda 
dyfarniadau grant? 

4.1 Mae’n bwysig diogelu cyllid cyhoeddus mewn unrhyw gynllun 
grant a weinyddir, tra ar yr un pryd ei bod yn bwysig peidio 
llesteirio neu rwystro’r rhai sy’n ymgeisio am grant yn eu 
gweithgareddau o ddydd i ddydd.   Felly rhaid i ni ddilyn dull 
cytbwys a rhesymol i’r materion hyn yn yr achos hwn.  Pa fath 
o ymroddiad, os o gwbl, ydych chi’n meddwl dylai derbynwyr 
grant wneud yn rhan o unrhyw gais am grant a wnânt?  Yn 
ystod ein sgyrsiau ymgynghorol anffurfiol, gwnaethpwyd yr 
awgrymiadau canlynol: 
 

 i aros ar, neu ymuno â rhestr ased datganedig Gwylwyr y 
Glannau EM; 

 i rannu gyda/dysgu eraill yn y gymuned am ddiogelwch dŵr 
neu weithgareddau’r sefydliad; 

 i weithio gydag ymatebwyr “golau glas” yn ôl y galw yn lleol 
a chenedlaethol; 

 i lofnodi cytundeb lefel gwasanaethau neu Femorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth; 

 i gael proses i fonitro argaeledd; ac 

 i adeiladu cynllun parhad ar gyfer adnewyddu asedau.  
 

4.2 A ydych chi'n credu bod yr uchod yn synhwyrol?  A ydych chi’n 
credu y dylid rhoi terfyn amser ar ymroddiadau o’r fath?  
Allwch chi awgrymu unrhyw rai eraill?    
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5. Sut ddylai’r cyllid grant gael ei 
ddosbarthu i’r cyrff perthnasol? 

5.1 Gall maint, gallu gweithredol a gwariant gweithredwyr cychod 
diogelwch mewndirol amrywio’n sylweddol. Rydym eisiau 
sicrhau fod y cynllun grant mor syml â phosibl i’w weinyddu – 
ar gyfer y llywodraeth a derbynyddion. A oes unrhyw 
awgrymiadau neu bryderon allweddol o ran sut i ddosbarthu’r 
grant? A ddylai fod yn flynyddol/chwarterol ac ati?  
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Beth fydd yn digwydd nesaf 

 

Bwriadwn gyhoeddi ein hymateb, ynghyd â gwahoddiad llawn i 
wneud cais am gyllid grant, yn cynnwys yr holl fetrigau, gofynion 
sefydliadol a gweithredol ychydig cyn i’r ymgynghoriad gau ar y 
wefan www.gov.uk.  Rhagwelwn y bydd y drefn ymgeisio yn gofyn 
am achos busnes a chyflwyno’ch cyfrifon mwyaf diweddar.  Yna 
bydd panel yn ystyried ceisiadau grant, ac yn anfon hysbysiadau o’r 
canlyniadau. 

 

Os oes gennych gwestiynau am yr ymgynghoriad hwn, cysylltwch â: 

 

Tom Pullin 
Department for Transport, Great Minister House, 33 Horseferry 
Road, LLUNDAIN, SW1P 4DR 
Rhif ffôn: 020 7944 6230 
Cyfeiriad e-bost: Maritime@dft.gsi.gov.uk 
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Atodiad A Rhestr lawn o 
gwestiynau’r ymgynghoriad 

Cwestiwn 1 

pwy all ymgeisio am gyllid? 

 

Cwestiwn 2 

sut allwn ni sicrhau fod cyllid wedi ei ddyfarnu i’r rhai sy’n gallu 
gwneud y defnydd gorau ohono? 

 

Cwestiwn 3 

a ddylai’r grant fod ar gyfer eitemau cyfalaf, costau gweithredol, neu 
iawndal am gostau TAW/Toll Gartref? 

 

Cwestiwn 4 

sut allwn ni gynnwys cynaliadwyedd derbynwyr? 

 

Cwestiwn 5 

sut allwn ni sicrhau gwerth am arian, a ddylem gynnig cyllid 
rhannol/ar y cyd yn unig? 

 

Cwestiwn 6 

pa fesurau ddylem ddefnyddio wrth werthuso ceisiadau? 

 

Cwestiwn 7 

a ddylid cynnwys ymroddiad gan y derbyniwr gyda dyfarniadau 
grant? 
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Cwestiwn 8 

sut ddylai’r cyllid grant gael ei ddosbarthu i’r cyrff perthnasol? 

 

Cwestiwn 9 

unrhyw syniadau a sylwadau pellach yr hoffech eu darparu. 
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Atodiad B: Egwyddorion yr 
ymgynghoriad 

Mae’r ymgynghoriad yn cael ei gynnal yn unol ag egwyddorion 
ymgynghori allweddol y Llywodraeth a restrir isod. Ceir rhagor o 
wybodaeth ar 
https://www.gov.uk/government/publications/consultation-principles-
guidance 

Os oes gennych unrhyw sylwadau ynglŷn â’r broses ymgynghori, 
cysylltwch â: 

Cydlynydd yr Ymgynghoriad 
Department for Transport  
Zone 1/14 Great Minster House 
Llundain SW1P 4DR 
E-bostconsultation@dft.gsi.gov.uk 


