
 

 
 

 

 

 

Matrics Sgorio Cronfa Grant Cludiant i 

Iechyd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 
 

Diolch am ddangos diddordeb yng nghronfa grant Cludiant i Iechyd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan  

Bydd y ddogfen hon yn cael ei defnyddio gan y panel grantiau i asesu pob cais y byddwn ni’n ei dderbyn. 

Drwy rannu ein meini prawf sgorio gyda chi, rydyn ni’n gobeithio y byddwch chi’n gallu gweld sut mae 

strwythuro eich cais er mwyn rhoi’r cyfle gorau posib i chi lwyddo. Fel y gwelwch isod, mae rhai cwestiynau’n 

orfodol i sicrhau bod gennym ni drefn lywodraethu gadarn – dim ond ceisiadau sy’n bodloni’r meini prawf 

gorfodol y byddwn yn eu hystyried. Bydd y cwestiynau eraill yn cael eu sgorio yn erbyn y meini prawf isod 

gan bob aelod o’r panel cyllido, a fydd wedyn yn cwrdd ar-lein i gytuno ar sgôr ar gyfer pob cais. Bydd y 

cerdyn sgorio hwn yn cael ei rannu â chi pan fydd y panel wedi gwneud ei benderfyniad. 

Os bydd angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch chi cyn cyflwyno eich cais, mae croeso i chi gysylltu. 

Gallwch chi gysylltu â Faye Mear, Cydlynydd Cludiant Cymunedol Rhanbarthol GAVO, ar 

faye.mear@gavo.org.uk neu 07376 023124. 

 

MEINI PRAWF GORFODOL 

1. Yw’r ymgeisydd wedi llenwi rhannau A a B y ffurflen gais yn llawn?  Do / Naddo 

 

2. Yw’r ymgeisydd wedi cynnwys y dogfennau gofynnol gyda’u cais? 

 

Dogfennau i’w cyflwyno 
gyda’r cais 

Ticiwch i 
Gadarnhau 

Tystysgrif Atebolrwydd y 
Cyflogwr 

 

Tystysgrif Atebolrwydd 
Cyhoeddus 

 

Datganiad banc (y tri mis 
diwethaf) 

 

Cyfrifon Blynyddol  

mailto:faye.mear@gavo.org.uk


Dogfennau Llywodraethu  

 

RHAID I GEISIADAU FODLONI’R MEINI PRAWF GORFODOL I GAEL EU HYSTYRIED AR GYFER EU DEWIS 

ASESU’R CAIS 

0 Pwynt:  Dim digon o wybodaeth wedi’i darparu 

1-2 Pwynt:  Heb fynd i’r afael â’r cwestiwn a ofynnwyd – ychydig o wybodaeth a ddarparwyd 

3-4 Pwynt:  Ateb rhesymol wedi’i ddarparu, heb fynd i’r afael â phob elfen 

4-5 Pwynt:  Mae’r cwestiwn wedi’i ateb yn dda iawn, mae’n rhoi manylion ac yn mynd i’r afael â’r 

holl elfennau neu’r rhan fwyaf ohonynt 

 

Cwestiwn 1 – Disgrifiad o'r Prosiect 

Disgrifiwch eich prosiect a beth yr hoffech chi ei wneud gyda’r arian. Rydyn ni’n chwilio am ddisgrifiad 
cyffredinol o’ch prosiect a fydd yn ein helpu i ddeall pam fod angen y grant arnoch chi, beth fydd y prosiect 
yn ei gyflawni, a sut bydd yn cyd-fynd â’ch gwaith presennol. 
 
Beth yw amcanion y prosiect? Ydych chi wedi cynnwys eich cymuned yn y gwaith o’i ddatblygu a’i ddylunio? 
Pa weithgareddau fydd yn cael eu cynnal? 
 

Ymateb Tic Sgôr Nodiadau 
Dim digon o wybodaeth wedi’i darparu  0  

Heb fynd i’r afael â’r cwestiwn a 
ofynnwyd 

 1 

Ateb rhesymol  2-3 

Wedi ateb y cwestiwn yn dda iawn  4-5 

 

Cwestiwn 2 – Dangos Angen 

Eglurwch sut rydych chi’n gwybod bod angen y prosiect hwn. Sut ydych chi’n gwybod y bydd hyn yn ategu 
ac nid yn dyblygu gweithgarwch yn eich ardal?  
 

Ymateb Tic Sgôr Nodiadau 
Dim digon o wybodaeth wedi’i darparu  0  

Heb fynd i’r afael â’r cwestiwn a 
ofynnwyd 

 1 

Ateb rhesymol  2-3 

Wedi ateb y cwestiwn yn dda iawn  4-5 

 

Cwestiwn 3 – Cyd-fynd ag Amcanion a Blaenoriaethau’r grant 

Sut mae eich prosiect yn cyd-fynd ag amcanion a blaenoriaethau Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar 
gyfer y gronfa hon? 
 



Ymateb Tic Sgôr Nodiadau 

Dim digon o wybodaeth wedi’i darparu  0  

Heb fynd i’r afael â’r cwestiwn a 
ofynnwyd 

 1 

Ateb rhesymol  2-3 
Wedi ateb y cwestiwn yn dda iawn  4-5 

 



Cwestiwn 4 – Partneriaethau 

Fydd eich prosiect yn cynnwys unrhyw waith partneriaeth gyda grwpiau neu fudiadau eraill? Os bydd, rhowch 
fanylion gan gynnwys sut maen nhw wedi bod yn gysylltiedig â’r gwaith o gyd-ddatblygu’r prosiect. 
 

Ymateb Tic Sgôr Nodiadau 

Dim digon o wybodaeth wedi’i darparu  0  

Heb fynd i’r afael â’r cwestiwn a 
ofynnwyd 

 1 

Ateb rhesymol  2-3 
Wedi ateb y cwestiwn yn dda iawn  4-5 

 

Cwestiwn 5 – Effaith 

Sut bydd eich prosiect yn cael ei fonitro a’i werthuso? Pwy fydd prif unigolyn eich mudiad fydd gyfrifol am 
hyn? Pa gamau fydd yn cael eu cymryd i wreiddio’r prosiect yn gynaliadwy yn eich gwaith yn y tymor hwy?  
 

Ymateb Tic Sgôr Nodiadau 

Dim digon o wybodaeth wedi’i darparu  0  
Heb fynd i’r afael â’r cwestiwn a 
ofynnwyd 

 1 

Ateb rhesymol  2-3 

Wedi ateb y cwestiwn yn dda iawn  4-5 

 

Cwestiwn 6 – Gwybodaeth Ychwanegol 

Oes yna unrhyw wybodaeth arall yr hoffech chi ei darparu i gefnogi eich cais? 
 

Ymateb Tic Sgôr Nodiadau 

Dim digon o wybodaeth wedi’i darparu  0  

Heb fynd i’r afael â’r cwestiwn a 
ofynnwyd 

 1 

Ateb rhesymol  2-3 

Wedi ateb y cwestiwn yn dda iawn  4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



AMCANION A BLAENORIAETHAU’R GRANT 

 

 

Sawl un o’r blaenoriaethau hyn fydd y cais hwn yn eu 
bodloni? 

Wedi’u 
harddangos? 

(dilëwch fel sy’n 
briodol) 

Pwyntiau os 
ydyn nhw 

wedi’u 
harddangos 

Opsiynau cludiant sy’n gweithio i bawb Do / Naddo 2  
(blaenoriaeth 

uchel) 

Rhwydwaith cludiant hygyrch a chynhwysol ar draws y bwrdd 
iechyd 

Do / Naddo 1 

Gwasanaethau sydd wedi cael eu datblygu mewn partneriaeth 
– â chymunedau, teithwyr neu bartneriaid – i sicrhau eu bod yn 
diwallu’r anghenion ehangaf posibl 

Do / Naddo 1 

Atebion carbon isel sy’n ein helpu i ddarparu gwasanaethau 
mewn ffordd amgylcheddol gynaliadwy 

Do / Naddo 1 

Gwasanaethau sydd wedi’u cynllunio i fod yn hyfyw yn y tymor 
hwy ac sydd wedi’u gwreiddio yn y cymunedau y maen nhw’n 
eu gwasanaethu 

Do / Naddo 1 

Cysylltu â dulliau teithio eraill i wella integreiddiad Do / Naddo 1 

Helpu pobl ar draws y rhanbarth i gysylltu â’u gwasanaethau 
iechyd lleol 

Do / Naddo 2  
(blaenoriaeth 

uchel) 
  

Cyfanswm 
 

/9 
 

 

Mynediad a 
Chynhwysiant

• Opsiynau cludiant sy’n gweithio i bawb

• Rhwydwaith cludiant hygyrch a chynhwysol ar draws y 
bwrdd iechyd

Partneriaeth
• Gwasanaethau sydd wedi cael eu datblygu mewn 

partneriaeth – â chymunedau, teithwyr neu bartneriaid – i 
sicrhau eu bod yn diwallu’r anghenion ehangaf posibl

Effaith Gynaliadwy

• Atebion carbon isel sy’n ein helpu i ddarparu gwasanaethau 
mewn ffordd amgylcheddol gynaliadwy

• Gwasanaethau sydd wedi’u cynllunio i fod yn hyfyw yn y 
tymor hwy ac sydd wedi’u gwreiddio yn y cymunedau y 
maen nhw’n eu gwasanaethu

Cysylltiadau Lleol
• Cysylltu â dulliau teithio eraill i wella integreiddiad

• Helpu pobl ar draws y rhanbarth i gysylltu â’u 
gwasanaethau iechyd lleol



  



LLYWODRAETHU  

Meini Prawf Cydymffurfio Wedi’u 
harddangos? 

(dilëwch fel sy’n 
briodol) 

Pwyntiau os 
ydyn nhw 

wedi’u 
harddangos 

Yw’r ymgeisydd wedi darparu holl wybodaeth lywodraethu yn 
rhan B? 

Do / Naddo 2 

Yw’r ymgeisydd wedi dangos bod y prosiect hwn yn cynnig 
gwerth da am arian? 

Do / Naddo 2 

Yw’r ymgeisydd wedi darparu’r dogfennau gofynnol fel y nodir 
yn y cais? 

Do / Naddo 2 

  
Cyfanswm 

 
/6 
 

 

 

CYFANSWM TERFYNOL  [nodwch yma] / 45 

 

A fyddech chi’n barod i ariannu’r prosiect hwn yn llawn?  (dilëwch fel sy’n briodol) 

Byddwn / Na fyddwn / Angen rhagor o wybodaeth 

 

Oes yna unrhyw rannau o’r prosiect hwn na fyddech chi’n eu hariannu?   

Oes / Nac oes 

[Os mai’r ateb yw oes rhowch reswm yma] 

 


