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Mae Rhwydwaith Canser Cymru, Comisiwn Bevan ac arweinwyr a phartneriaid arloesi 
yn cydweithio er mwyn cynnig cymorth a chyllid i’r gymuned ganser. Mae’r Rhaglen 
hon ar gyfer pobl sy’n anelu at ymwreiddio dulliau arloesol a gwelliannau a all wneud 
gwahaniaeth cynaliadwy ar ddechrau’r llwybr canser, o sgrinio a symptomau hyd at 
gwblhau diagnosis. 

Fel rhan o Raglen Arloesi a Gwella ar gyfer Canser (CIIP) 2021/22, rydym yn awyddus i 

gynorthwyo timau yn y GIG sy’n gweithio gyda sefydliadau i fynd i’r afael â’r llwyth gwaith 

cynyddol sydd wedi pentyrru yn sgil effaith y pandemig COVID-19. Dyma gyfle newydd i 

gefnogi newid er mwyn arloesi a gwella’r gwasanaethau a’r canlyniadau yng Nghymru. 

Caiff y Rhaglen Arloesi a Gwella ar gyfer Canser ei chyflwyno ar adeg pan fo angen i’r GIG 

fanteisio ar bennu cyfleoedd a syniadau newydd er mwyn datrys y problemau presennol ac 

wynebu’r heriau sydd ynghlwm wrth ddarparu gofal eithriadol i gleifion o ganlyniad i’r 

pandemig. Mae’r pandemig COVID-19 wedi dwysáu’r pwysau presennol ar wasanaethau 

canser ac wedi cyflwyno heriau newydd o ran y llwybrau sydd ar gael i gleifion. Mae’r galw y 

bu’n rhaid ei ffrwyno yn ystod y pandemig yn dechrau ailymddangos ac mae’r capasiti o fewn 

y gwasanaeth, i bob pwrpas, yn llai. Dengys gwybodaeth sydd wrthi’n cael ei datblygu fod 

mwyfwy o gleifion yn gorfod aros yn ystod pob cam o’r llwybr canser, ac y gall hyn gael effaith 

bosibl ar ganlyniadau, profiad a phrognosis cleifion sydd â chanser. Mae’r potensial y bydd y 

sefyllfa effeithio’n sylweddol ar lesiant staff, ac felly ar lefelau salwch a swyddi gwag, yn 

debygol o gynyddu’r pwysau ar system sydd eisoes yn fregus. Ond er gwaethaf hyn i gyd, 

mae yna gyfle i newid a hyrwyddo ffyrdd newydd o weithio, ynghyd â chyflwyno dulliau arloesol 

a gwneud gwelliannau cynaliadwy. 

Mae gennym ddiddordeb mewn cefnogi prosiectau a all esgor ar effaith gadarnhaol a newid 

parhaol i bobl a chymunedau trwy fabwysiadu a lledaenu’r prosiectau hyn ledled GIG Cymru 

a’r sector iechyd a gofal. 

Mae dysgu ar sail y dystiolaeth hyd yn hyn, gan gynorthwyo i fabwysiadu ac addasu dulliau 

arloesol a gwelliannau, yn arwain at newid gwell a chyflymach. Rydym wedi bod yn gweithio 

gyda nifer o arweinwyr a phartneriaid arloesi i ddatblygu’r rhaglen gymorth iawn ar gyfer 

timau sy’n dymuno mabwysiadu ac addasu dulliau arloesol a all wneud gwahaniaeth 

cynaliadwy i ran gynnar y llwybr canser (hyd at ac yn cynnwys diagnosis). 
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Bydd y timau a ddewisir ar gyfer y rhaglen yn: 

• ymuno ag wythnos dysgu dwys ar y cychwyn 

• cael cyllid cychwynnol 

• cael cyfleoedd i wneud yn fawr o gefnogaeth gan gymheiriaid 

• cael sesiynau un-i-un rheolaidd 

• cael pecyn cymorth pwrpasol gan bartneriaid sy’n gweithio ledled Cymru, lle cynigir 

cyfle i ddysgu gan arweinwyr ysbrydoledig, arloeswyr a mabwysiadwyr ar hyd y 

ffordd. 

 

Diben: cefnogi dulliau arloesol newydd a gwelliannau cynaliadwy ar gyfer dechrau’r llwybr 

canser, hyd at ac yn cynnwys diagnosis – sef dulliau arloesol a gwelliannau a fydd yn cael 

effaith gadarnhaol ar y llwyth gwaith sydd wedi pentyrru yn sgil y pandemig. 

 

Cyfanswm y gronfa: £100k i gyd; disgwylir y bydd yr arian yn cael ei ddyrannu rhwng hyd at 

5 o brosiectau. 

 

Meini prawf sy’n berthnasol i geisiadau – ar gyfer y Prosiect 

Mae’r alwad hon yn canolbwyntio ar gamau cynnar y llwybr canser 

• Anelu at gyflwyno gwelliannau sylweddol i lwybrau cleifion o’r cam y cyflwynir 

cleifion mewn gofal sylfaenol hyd at ac yn cynnwys diagnosis (gweler y diagram 
llwybrau generig). 

• Cael effaith gadarnhaol ar y llwyth gwaith sydd wedi pentyrru yn sgil y pandemig. 

• Bwriadu esgor ar effaith gynaliadwy a manteision y tu hwnt i oes y prosiect. 

• Bod yn arloesol, gwella gwasanaethau, neu gyfuniad o’r ddau (gweler y 
diffiniadau). 

• Anelu at gwblhau’r prosiect o fewn 12 mis. 

• Proses werthuso drylwyr a phriodol. 

• Cynnwys cleifion a/neu’r cyhoedd yn y cynllun a’r broses werthuso. 

• Cyflwyno’r prosiect o fewn dyddiad cau’r alwad (sef hyd at 11.59pm ar 15 Hydref 
2021). 

 

Meini prawf sy’n berthnasol i geisiadau – ar gyfer yr Ymgeiswyr 
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Cais a gyflwynir ar ffurf tîm yw hwn, a bydd yr ymgeisydd arweiniol yn gweithio yn y 
GIG 

• Croesewir ceisiadau gan dimau cymunedol, sylfaenol ac eilaidd, ac yn arbennig 

croesewir ceisiadau ar ffurf partneriaethau ar draws sectorau ac ardaloedd. 

• Bydd y cais yn cael ei gyflwyno ar ffurf tîm. Gall Sefydliadau Addysg Uwch, Gofal 

Cymdeithasol Cymru, Awdurdodau Lleol, partneriaid yn y diwydiant, a’r trydydd 

sector fod yn bartner-sefydliadau. 

• Rhaid i’r ymgeisydd arweiniol weithio yn y GIG a rhaid iddo gyflwyno cais yn 

rhinwedd y swydd honno gyda chymeradwyaeth gan ei reolwr llinell. Croesewir 

ceisiadau gan bobl o bob math, ni waeth be fo lefel eu gyrfa na’u lleoliad. 

• Rhaid i’r tîm neu aelodau o’r tîm fod ar gael i fynychu diwrnodau grŵp a 

diwrnodau dysgu allweddol, yn cynnwys ymuno ag Wythnos Dysgu Dwys 

Comisiwn Bevan (29 Tachwedd – 3 Rhagfyr 2021. 

 

Meini prawf sy’n berthnasol i geisiadau – ar gyfer Cefnogaeth a Chymeradwyaeth  

• Bydd yn rhaid i sefydliadau’r GIG sy’n cyflogi’r ymgeiswyr arweiniol roi sicrwydd y bydd 

cymorth o ran llywodraethu mewnol, gofynion ariannol a gofynion contractio yn cael ei 

ddarparu (e.e. moeseg fewnol, cymeradwyaeth a chyngor o ran llywodraethu 

gwybodaeth, meini prawf gwerthuso). 

• Dylai’r ceisiadau gael eu cefnogi gan arweinydd Gweithredol, ac arweinydd arloesi ar 

gyfer y sefydliad GIG arweiniol er mwyn sicrhau y bydd y cymorth hwn ar gael. 

 

Ystyrir cyllido’r canlynol mewn ceisiadau, gyda’r sicrwydd cysylltiedig: 

• Trefniadau ôl-lenwi ar gyfer staff presennol fel y gellir eu rhyddhau i fynd i’r afael â’r 

prosiect. Fodd bynnag, bydd angen sicrwydd y gellir rhoi trefniadau ôl-lenwi ar waith 

mewn da bryd, ac y bydd amser yn cael ei neilltuo mewn cynlluniau gwaith i gyflawni’r 

prosiect (bydd eithriadau ar waith mewn perthynas â’r cymorth y bydd sefydliadau’n 

ymrwymo i’w ddarparu fel rhan o’r broses ymgeisio). 

• Gall gwaith ymchwil fod yn rhan o’r prosiect, ond dylid nodi’n glir yn y fan hon mai 

prosiect mabwysiadu ac addasu yw hwn, ar gyfer cael effaith ar lefel y gwasanaeth. 

Bydd canllawiau’n cael eu cyflwyno ynghylch meysydd ymchwil/mesur perthnasol sy’n 

cynnwys gwerthuso ateb(ion) ac effeithiau mewn llwybrau presennol. 

• O ran prynu atebion ‘parod’ ar gyfer problem a bennwyd, dim ond os nad yw’r ateb dan 

sylw yn cael ei ddefnyddio eisoes neu’n cael ei werthuso mewn man arall yng Nghymru 
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at yr union ddiben a nodir y bydd hyn yn cael ei ystyried. Canolbwynt y prosiect a’r cais 

yw addasu’r ateb naill ai i gyd-destun lleol, i ganser (neu fath o ganser) neu i leoliad, 

ac esgor ar dystiolaeth y gellir ei hymwreiddio mewn modd cynaliadwy. Pan fo angen 

prynu pethau, efallai y bydd angen cynnwys y tîm Caffael a thimau eraill er mwyn 

iddynt allu cadarnhau y cydymffurfir â rheolau a threfniadau rheoleiddio neu 

lywodraethu eraill. Pan fo modd, dylid cynnal trafodaethau cyn cyflwyno’r cais. 

• Pan gaiff cronfeydd data a datblygiadau eraill yn ymwneud â meddalwedd eu cynnig, 

a phan fo angen eu hintegreiddiol yn y saernïaeth genedlaethol, rhaid dod i gytundeb 

gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru. 

• Yn achos prosiectau sy’n mabwysiadu dull arloesol neu’n cyflwyno gwelliant a fydd yn 

esgor ar gost reolaidd neu bellach y tu hwnt i’r arian a ddyrennir, rhaid iddynt ddangos 

(a) bod modd i’r gwerthusiad arfaethedig ddarparu’r holl dystiolaeth sy’n ofynnol i’w 

sefydliad gytuno i ariannu’r gost, a (b) bod yr arweinydd Gweithredol yn ymwybodol o 

hyn ac y bydd yn mynd ar drywydd cronfeydd cynaliadwy pe bai’r canlyniadau’n 

llwyddiannus. 

 

Meini prawf nad ydynt yn berthnasol i geisiadau 

Ni fydd yr elfennau canlynol yn cael eu hariannu: 

• Costau ymchwil a datblygu nad ydynt yn gysylltiedig â mabwysiadu ac addasu’r dull 

arloesol. 

• Costau sy’n gysylltiedig ag ennill cymhwyster neu radd uwch – er, gellir cyflwyno 

prosiectau lle cynhwysir aelodau tîm sy’n gweithio tuag at hyn. 

• Costau cynhaliaeth, teithio a llety, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol sy’n 

hollbwysig i ganlyniad y prosiect. 

• Cofrestru ar gyfer cyrsiau, hyfforddiant a chynadleddau, ac eithrio mewn amgylchiadau 

eithriadol, er enghraifft pan fo’r dull arloesol/gwelliant yn seiliedig ar hyfforddiant. 

• Cyfarpar TG (e.e. gliniaduron) ar gyfer rheoli’r prosiect – er, bydd cyfarpar TG a 

ddefnyddir fel cyfrwng i ddarparu dull arloesol yn cael ei ystyried fesul achos. 

• Capasiti ychwanegol ar gyfer darparu gwasanaethau neu rolau presennol (e.e. 

rhestrau ychwanegol, swyddi olrhain ychwanegol). 

• Amnewid ‘tebyg am debyg’ ar gyfer adnoddau presennol neu adnoddau sydd wedi’u 

dadariannu. 

• Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol yr ystyrir prosiectau partneriaeth gyda 

diwydiannau, Sefydliadau Addysg Uwch neu’r trydydd sector lle mai’r unig beth yr 
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esgorir arno yw cynnyrch y bydd yn rhaid i’r GIG ei brynu er mwyn gweld effaith 

gynaliadwy. 

 

Meini prawf asesu 

Rhoddir gwerth ychwanegol i geisiadau ar y cyd a fydd yn croesi ffiniau sefydliadol, naill ai’n 

ddaearyddol neu ar draws gofal sylfaenol a gofal eilaidd. Rhaid cydbwyso hyn â’r gallu i 

weithio’n agos a chwblhau’r prosiect o fewn 12 mis. 

 

Meini prawf sgorio 

• Cyd-fynd â diben yr alwad gyllido. 

• Cynaliadwyedd y tu hwnt i’r cyfnod cyllido. 

• Y graddau y cynhwyswyd cleifion a’r cyhoedd wrth gynllunio’r prosiect a gwerthuso’r 

canlyniad. 

• Pa un a yw’r cynlluniau neu’r meini prawf gwerthuso yn ddigonol ac yn briodol, a pha 

un a allant gyflwyno’r dystiolaeth y bydd y penderfynwyr ei hangen. 

• Amcangyfrif o hyd a lled yr effaith ar sail y dystiolaeth sydd eisoes ar gael. 

• Y potensial i gymhwyso’r prosiect at leoliadau, sefydliadau eraill ac ati. 

 

Y broses ymgeisio 

• Llenwch a chyflwynwch y ffurflen gais, gan fynd ati i gynnwys unrhyw ymholiadau cyn 

cwblhau’r broses. 

• Cewch gyfle i wrando ar sesiwn wybodaeth a gofyn cwestiynau yn ystod yr alwad. 

• Rhaid i’ch cais llawn gynnwys cefnogaeth gan arweinydd Gweithredol. Dylai’r 

arweinydd Gweithredol, yr arweinydd Arloesi ar gyfer y sefydliad GIG y mae’r 

sefydliad arweiniol yn rhan ohono, gefnogi’r ceisiadau er mwyn sicrhau y bydd y 

cymorth hwn ar gael. 

• Ymrwymiad i’r Cytundeb sy’n nodi cyfrifoldebau pob parti. 

• Bydd panel arbenigol yn llunio rhestr fer o geisiadau. 

 

 

Y broses ar gyfer dyrannu cyllid 
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Bydd y taliad yn cael ei wneud yn unol â cherrig milltir pwysig y prosiect, a rhaid iddo gael ei 

dalu’n uniongyrchol i’r GIG. Bydd modd talu ar ffurf rhandaliadau, er enghraifft gellir talu’r 

taliad cyntaf ar ddechrau’r prosiect a’r ail daliad ar ôl cyrraedd y garreg filltir bwysig fwyaf 

priodol yn y prosiect. Os na wneir cynnydd, neu os na chaiff y disgwyliadau isod eu bodloni, 

efallai y bydd unrhyw arian pellach yn cael ei ohirio neu’n cael ei dynnu’n ôl. Ymhellach, 

gellir tynnu arian yn ôl pe na baech yn cyflwyno’r diweddariadau angenrheidiol neu pe na 

baech yn ymgysylltu â’r Tîm Cymorth. Mae hi’n bwysig ichi nodi arweinydd ariannol 

perthnasol yn eich cais. 

 

Dyddiadau allweddol 

17 Medi 2021 – Dechrau’r cyfnod cyflwyno ceisiadau 

15 Hydref 2021 – Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau 

8 Tachwedd 2021 – Penderfyniad y Panel; bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu 

hysbysu o fewn 5 diwrnod gwaith 

26 Tachwedd 2021 – Bydd y Rhaglen Arloesi a Gwella ar gyfer Canser yn cael ei lansio a 

bydd y prosiectau’n cael eu cyhoeddi 

29 Tachwedd – 3 Rhagfyr 2021 – Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ymuno â’r Wythnos 

Dysgu Dwys 

Chwefror 2022 ymlaen – Rhoddir amserlen adrodd ar waith ar gyfer diweddariadau 

chwarterol ac ati 

 

Gwerthuso 

Bydd gwaith gwerthuso a mesur yn cael ei gwblhau fel rhan o’r rhaglen a bydd gwaith 

pellach yn cael ei gwblhau i’r perwyl hwn gyda’r timau sy’n rhan o’r rhaglen. Mae’r Rhaglen 

Arloesi a Gwella ar gyfer Canser yn seiliedig ar fethodoleg brofedig o’r enw Cysylltu ar gyfer 

Mabwysiadu ac Addasu Arloesi (CAAI) gan Gomisiwn Bevan a’i bartneriaid. Bydd gwaith 

gwerthuso’r rhaglen yn defnyddio’r fframwaith canlyniadau a ryddhawyd fel rhan o’r 

fethodoleg CAAI i asesu cynnydd pob prosiect sy’n cymryd rhan yn y Rhaglen. Yn ystod y 

Rhaglen cesglir data meintiol ac ansoddol mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe. 

 

Paratoi a chyflwyno eich cais 
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Mae’r ffurflen gais i’w chael ar-lein ac mae’r cwestiynau’n gofyn am lawer o ymatebion 

penagored. A wnewch chi gadw at yr arweiniad cyffredinol, sef oddeutu 300 gair ar gyfer pob 

adran, neu lai mewn ambell achos. Ar gyfer ambell gwestiwn rydym yn annog 150 gair neu 

hyd at 500 gair. Nodir hyn oll yn glir yn y ddogfen Word a hefyd ar y ffurflen ar-lein. 

I ymgeisio, defnyddiwch y ddogfen Word ddrafft i gynllunio eich cais. Yna, pan fyddwch yn 

barod, ewch ati i gopïo eich cais ar y ffurflen ar-lein. Cofiwch neilltuo digon o amser i lenwi’r 

ffurflen, oherwydd efallai y bydd yna broblemau technegol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn 

cwblhau’r ffurflen ar-lein erbyn 11.59pm ar 15 Hydref. 

 

Dolenni: 

• Y brif dudalen wybodaeth ar gyfer yr Alwad i Ymgeisio 

• Gellir cael gafael ar y ffurflen gais Word ddrafft yma: 

• Y ffurflen ar-lein 

 

Os hoffech gael cymorth, os hoffech roi gwybod inni eich bod yn dymuno cael y diweddaraf 

am y datblygiadau yn ystod y cam ymgeisio, neu os hoffech ofyn cwestiynau, anfonwch e-

bost i’r cyfeiriad bevan-commission@swansea.ac.uk neu ffoniwch dîm Comisiwn Bevan ar 

01792 604630. 
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Atodiad 1 

Ffurflen Gais y Rhaglen Arloesi a Gwella ar gyfer Canser 

 

Dyddiad cau: 11.59pm, 15 Hydref 2021 

 

1. Cyfeiriad e-bost 

Nodwch eich ateb 

 

2. Enw Cyntaf 

Nodwch eich ateb 

 

3. Enw Olaf 

Nodwch eich ateb 

 

4. Rhif ffôn 

Nodwch eich ateb 

 

5. A wnewch chi gadarnhau’r canlynol – Rwyf wedi darllen y canllawiau ac rwy’n deall y bydd y cais 
hwn yn cael ei anfon at fy arweinydd arloesi lleol i’w adolygu. 

Do, ac rwy’n deall 

 

 

Ynglŷn â’ch prosiect arloesi neu eich prosiect gwella 

6. Beth yw teitl eich prosiect? 

Nodwch eich ateb  

 

7. Rhowch ddisgrifiad byr 

Cofiwch ei wneud yn hawdd ei ddarllen/yn ddealladwy i’r cyhoedd – oddeutu 300 gair 

Nodwch eich ateb 

 

8. Beth sy’n arloesol neu’n newydd ynglŷn â’r prosiect hwn ar gyfer eich tîm? 

Oddeutu 300 gair ar gyfer y cwestiwn hwn 

Nodwch eich ateb 
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9. Sut y bydd rhywun yn gwybod bod y dull arloesol hwn yn gwneud gwahaniaeth i’r llwybr canser? 
(h.y. beth fydd i’w weld yn newid)? 

Oddeutu 300 gair ar gyfer y cwestiwn hwn 

Nodwch eich ateb 

 

10. A yw’r prosiect hwn yn newydd sbon i chi? 

Ydyw 

Nid yw’n hollol newydd 

Nac ydyw 

 

 

Eich manylion cyswllt 

 

11. Enw’r sefydliad 

Nodwch eich ateb 

 

12. Cyfeiriad eich canolfan (gwaith) 

Os oes gennych sawl canolfan, nodwch yr un sydd fwyaf cyfleus i chi ar gyfer casglu deunyddiau y 
gallwn eu hanfon atoch. 

Nodwch eich ateb 

 

13. Cyfeiriad 2 

Nodwch eich ateb 

 

14. Dinas/Tref 

Nodwch eich ateb 

 

Nodwch eich ateb 

 

15. Dolen Twitter (os oes gennych un) 

Nodwch eich ateb 

 

 

Gwybodaeth ynglŷn â’ch Arweinydd Gweithredol 
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16. Ei enw llawn 

Gwnewch yn siŵr ei fod yn gwybod eich bod yn cyflwyno’r cais hwn 

Nodwch eich ateb 

 

17. Ei rôl 

Nodwch eich ateb 

 

18. Ei gyfeiriad e-bost 

Nodwch eich ateb 

 

 

Gwybodaeth ynglŷn â’ch Rheolwr Llinell 

 

19. Ei enw llawn 

Gwnewch yn siŵr ei fod yn gwybod eich bod yn cyflwyno’r cais hwn 

Nodwch eich ateb 

 

20. Ei rôl 

Nodwch eich ateb 

 

21. Ei gyfeiriad e-bost 

Nodwch eich ateb 

 

 

Rhagor o wybodaeth am eich prosiect 

 

22. Sut y byddwch yn cynnwys defnyddwyr gwasanaethau, cleifion a/neu’r cyhoedd wrth gynllunio a 
chyflawni eich prosiect? 

Nodwch hefyd a fyddwch angen cymorth pellach gyda’r rhan hon o’r prosiect – oddeutu 300 gair ar 
gyfer y cwestiwn hwn. 

Nodwch eich ateb 

 

23. Sut y bydd egwyddorion darbodus yn dylanwadu ar eich prosiect? 

Cewch ragor o wybodaeth am egwyddorion darbodus ar www.bevancommission.org/prudent-
healthcare - oddeutu 300 gair ar gyfer y cwestiwn hwn 
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Nodwch eich ateb 

 

24. Disgrifiwch sut y bydd y prosiect hwn yn helpu i ymdrin â’r pwysau ar y llwybr canser ar gyfer y 
cyhoedd, defnyddwyr gwasanaethau neu gleifion yng Nghymru – sef pwysau sydd wedi deillio o’r 
pandemig? 

Oddeutu 300 gair ar gyfer y cwestiwn hwn 

Nodwch eich ateb 

 

 

Adnoddau a Chyllid 

 

25. Faint o arian ydych yn gwneud cais amdano gan y rhaglen a sut y bydd yr arian hwn yn cael ei 
wario? 
Rhwng 150 gair a 300 gair ar gyfer y cwestiwn hwn. 
Nodwch eich ateb 

 

26. Os yw hyn yn cynnwys amser staff (gan gynnwys ôl-lenwi), sut y gallwch roi sicrwydd i’r rhaglen y 
bydd unrhyw recriwtio’n cael ei wneud mewn da bryd ac y bydd modd i arweinwyr y prosiect 
neilltuo amser yn eu cynlluniau gwaith i fynd i’r afael â’r prosiect? 

Oddeutu 300 gair ar gyfer y cwestiwn hwn 

Nodwch eich ateb 

 

27. Pwy o fewn y tîm fydd yn ysgwyddo cyfrifoldeb dros reoli’r prosiect a sicrhau bod y prosiect yn 
mynd rhagddo yn ôl y bwriad neu’n addasu pan fo angen? 

Oddeutu 150 gair ar gyfer y cwestiwn hwn 

Nodwch eich ateb 

 

28. Beth yn union fyddwch yn ei wneud yn y prosiect hwn? 

Rhwng 300 gair a 500 gair ar gyfer y cwestiwn hwn 

Nodwch eich ateb 

 

29. Beth yw cerrig milltir pwysig eich prosiect? 

Oddeutu 150 gair ar gyfer y cwestiwn hwn 

Nodwch eich ateb 

 

30. Pwy fydd yn gysylltiedig â chyflawni’r prosiect? (nodwch e.e. unigolion neu grwpiau proffesiynol, 
penderfynwyr, staff rheoli prosiect neu staff cymorth, sefydliadau eraill y GIG, Diwydiannau, 
partneriaid academaidd neu bartneriaid o’r trydydd sector) 
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Nodwch eich ateb 

 

 

Manteision / Deilliannau / Canlyniadau Disgwyliedig 

 

31. Nodwch yn gryno sut y bydd eich dull arloesol neu eich gwelliant o fudd i iechyd y bobl y 
darparwch ofal ar eu cyfer, e.e. canlyniadau gwell o ran gofal iechyd, profiad gwell i ddefnyddwyr 
gwasanaethau/cleifion, effeithlonrwydd adnoddau ac ati. 

Ewch ati i fesur eich datganiadau pan fo modd, gan gyfeirio at dystiolaeth a chyhoeddiadau sydd i’w 
cael eisoes, a hefyd nodwch yn glir a yw’r dull arloesol neu’r gwelliant dan sylw wedi cael ei brofi yn 
rhywle arall. Rhwng 330 gair a 500 gair. 

Nodwch eich ateb 

 

32. Gwerthuso: Disgrifiwch sut y byddwch yn mesur cynnydd eich prosiect, yn cynnwys a yw’n 
bodloni’r effeithiau/manteision/deilliannau/canlyniadau disgwyliedig. 

Oddeutu 300 gair. 

Nodwch eich ateb 

 

33. Pa drafodaethau ydych wedi’u cynnal i gadarnhau y bydd y dystiolaeth a gynhyrchir trwy’r 
prosiect hwn yn ddigonol ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch cynaliadwyedd? 

Nodwch eich ateb 

 

34. Sut y bydd y prosiect yn esgor ar newid cynaliadwy y tu hwnt i oes y rhaglen? 

Oddeutu 150 gair 

Nodwch eich ateb 

 

35. Os bydd eich prosiect yn esgor ar unrhyw eiddo deallusol, pwy fydd yn berchen ar yr eiddo 
deallusol a pha gamau y byddwch yn eu cymryd mewn perthynas â’r eiddo deallusol? 

Hyd at 150 gair 

Nodwch eich ateb 

 

 

Ymrwymiadau (rhowch dic fel y bo’n briodol) 

 

36. Gallwch gymryd rhan ar y sail y byddwch yn gwneud yr ymrwymiadau canlynol. Rhowch dic wrth 
ymyl yr holl ymrwymiadau perthnasol i ddangos y bydd modd ichi ymrwymo iddynt. 
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Rwy’n ymrwymo i gymryd rhan yn llwyr yn y rhaglen hon o ddigwyddiadau rhwydweithio (hyd at 4 
diwrnod yn 2022) ac rwy’n ymrwymo i gymryd rhan mor llawn â phosibl mewn cyfleoedd dysgu 
ychwanegol 

Rwy’n ymrwymo i gyflawni fy mhrosiect o fewn 12 mis (Tachwedd 2022 fan hwyraf) 

Rwy’n ymrwymo i hyrwyddo fy nghysylltiad â’r Rhaglen, ynghyd â’r canlyniadau a’r gwersi a fydd yn 
deillio o’m prosiect 

Rwy’n ymrwymo i werthuso fy mhrosiect, yn cynnwys y canlyniadau a’r effeithiau 

Bydd modd i mi neu aelod o’r tîm ymuno ag Wythnos Dysgu Dwys y Rhaglen (29 Tachwedd – 3 
Rhagfyr 2021) 

 

37. Hoffem gael rhywfaint o wybodaeth i’n helpu i ddeall y math o gymorth a fyddai’n gweddu orau i 
chi. Pa mor gyfarwydd ydych â’r canlynol: 

 

y mathau hyn o raglenni cymorth 

Rhwydwaith Canser Cymru 

Comisiwn Bevan 

esgor ar newid gyda’ch tîm/partneriaid presennol 

 

Cyfarwydd iawn 

Eithaf cyfarwydd 

Niwtral 

Eithaf anghyfarwydd 

Anghyfarwydd iawn 

 

38. Nodwch fanylion cyswllt ychwanegol ar gyfer aelodau tîm a phartneriaid y dylid cysylltu â nhw 
mewn perthynas â’r cais hwn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi eu henwau llawn, enwau eu 
sefydliadau a’u cyfeiriadau e-bost. 

Defnyddir yr wybodaeth hon er mwyn rhoi’r diweddaraf i’r ymgeiswyr. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi 
cael eu caniatâd i’w cynnwys yn y cais hwn. 

Nodwch eich ateb 

 

39. A ydych yn fodlon i’ch manylion cyswllt gael eu cadw mewn cronfa ddata oddi mewn i Rwydwaith 
Canser Cymru a Chomisiwn Bevan fel y gellir eu defnyddio i gysylltu â chi ynglŷn â gwybodaeth a 
chyfleoedd tebyg eraill yn y dyfodol? 

 

Ydwyf 

Nac ydwyf 
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40. A oes gennych unrhyw gwestiynau yr hoffech eu gofyn i ni? 

Nodwch eich ateb 

 

 

Diolch 

Dyma ddiwedd y cais. Ni fyddwch yn cael cadarnhad awtomatig ar ôl ei gyflwyno. Os hoffech drafod y 
cais gydag aelod o’r tîm, cysylltwch â bevan-commission@swansea.ac.uk. 

 

 

 


