
 
 
 

PRYDLESU SAFLE  

 
 

FFURFLEN MYNEGIANT O DDIDDORDEB 
 
 
 
 
 

 
Anfonwch y ffurflen yma yn ôl cyn, ddydd Gwener 1af Fawrth erbyn 5pm 2019 at 

sylw: 

 

Louise Thomas 

Cyngor Caerdydd 

Y Cwrt, Neuadd y Sir 

Caerdydd, CF10 4UW 

 
neu drwy e-bost at: louise.thomas@caerdydd.gov.uk 

 
Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau, ffoniwch y garfan ar 029 2087 2002. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dylech nodi mai Mynegiant o Ddiddordeb yn unig yw hwn. Dydy cwblhau'r ffurflen 

ddim yn golygu y bydd yr ased yn cael ei drosglwyddo/prydlesu 



 

ENW'R PROSIECT ARFAETHEDIG 
 

 

1.  MANYLION CYSWLLT 

Rhowch fanylion y person a ddylai dderbyn yr holl ohebiaeth:   

Teitl (Mr, Mrs, Ms 

ac ati) 
Enw cyntaf: Cyfenw: 

   

Rôl yn y sefydliad: 

Cyfeiriad a Chod Post: 

 

Ffôn:  

Ffôn symudol:  

Cyfeiriad e-bost:  

 

2.  MANYLION Y CWMNI/GRŴP 

Rhowch fanylion y sefydliad sy'n cyflwyno'r cais yma. 

Enw'r Cwmni/Grŵp: 

Cyfeiriad a Chod Post (os ydyn nhw'n wahanol i'r uchod): 

 

Ffôn (os yw'n wahanol i'r uchod): 

Ffacs: 

E-bost (os yw'n wahanol i'r uchod): 

Gwefan: 

 

Ydych chi wedi eich cofrestru at ddibenion TAW?    Ydyn                               Nac ydyn  

Os felly, rhowch eich rhif cofrestru 

Ydych chi'n fusnes/grŵp 

newydd neu ydych chi'n 

bodoli eisoes? 

•  Newydd (ewch i Adran 5) 
 

• Bodoli eisoes 

Pa flwyddyn gafodd eich 

busnes/grŵp ei sefydlu? 
 

 

3.  STATWS BUSNES/GRŴP (Ticiwch bob un sy'n berthnasol) 

     Elusen Gofrestredig                        Menter Wirfoddol, Gymunedol a Chymdeithasol                        
     Consortiwm                                      Cyngor Tref/Cymuned            
     Masnachwr Unigol                          Arall (nodwch) _________________________  
     Cwmni Cyfyngedig Cyhoeddus             
     Cwmni Preifat  
Rhowch rif eich cwmni neu'ch PAC (os yw'n berthnasol) _______________________ 
 



Rhowch eich rhif cofrestru Dun & Bradstreet (DUNS) ________________  
Os dydych chi ddim wedi cofrestru ar hyn o bryd, mae modd i chi gael rhif DUNS yn rhad ac am ddim i'ch 

busnes trwy: http://www.dnb.co.uk/Forms/DUNS_Request.asp 

Os yw eich sefydliad yn gonsortiwm, rhowch yr wybodaeth ganlynol (os na, nodwch – Ddim yn 

Berthnasol):  

i) Enwau a rhifau cofrestru'r cwmni (os ydyn nhw'n berthnasol) pob aelod o'r consortiwm; 

ii) Prif aelod y consortiwm a fydd yn gyfrifol yn ôl y contract am y brydles (os dyw endid cyfreithiol 

ar wahân ddim yn cael ei greu) 

iii) Os dyw'r consortiwm ddim yn bwriadu creu endid cyfreithiol, rhowch fanylion y trefniadau 

arfaethedig. 

 

3c: Oes gyda'ch grŵp/sefydliad y canlynol ar hyn o bryd? (Bydd gofyn i chi ddarparu'r 

dogfennau yma os byddwch yn symud ymlaen i gam y Cynllun Busnes.) 

Eitem Oes/Nac oes 
Os felly, beth yw'r 

terfyn ariannol? 

• Copi o'ch dogfen lywodraethu  Ddim yn berthnasol 

• Cylch Gorchwyl  Ddim yn berthnasol 

• Cwmni/Grŵp – Cyfrif Banc neu 

Gymdeithas Adeiladu 
 Ddim yn berthnasol 

• Cyfrifon wedi'u harchwilio'r 2 flynedd 

ddiwethaf  
Noder – Os yw'ch sefydliad yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr 
rhiant-gwmni neu'n gwmni masnachu neu'n gwmni daliannol mwy o 
faint, rhaid i chi ddarparu cyfrifon i'r rhiant-gwmni am y ddwy flynedd 
ariannol fwyaf diweddar. Os yw'n bosibl, dylech ddarparu cyfrifon 
wedi'u harchwilio. Dylech ddarparu'r wybodaeth yma ar gyfer holl 
aelodau'r consortiwm os ydych yn cyflwyno cais yn gonsortiwm. 

 Ddim yn berthnasol 

• Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus 

• Yswiriant Indemniad Proffesiynol 

• Yswiriant Atebolrwydd Cyflogwyr 

• Yswiriant Atebolrwydd Cynhyrchion 

  

 

4. GWYBODAETH AM EICH SEFYDLIAD/GRŴP  

a) Beth mae eich sefydliad/cwmni yn ei wneud ar hyn o bryd? (Os ydych chi'n grŵp 

newydd, ewch i Adran 5) 

 

 

 

 

 

b) Rhowch fanylion prosiectau diweddar rydych chi wedi bod yn rhan ohonyn 

nhw neu'r hyn rydych chi wedi'i gyflawni yn y gorffennol. 

 

 

 

 

 

 



 

5.  GWYBODAETH AM EICH CAIS 

a) Ym mha safle/ased sydd gyda chi ddiddordeb? 

 

 

b) Sut ydych chi'n bwriadu defnyddio'r safle/ased? 

 

 

 

 

 

 

c) Pryd ydych chi'n rhagweld y byddwch yn dechrau masnachu? 

 

 

ch) Oes gyda chi brofiad o redeg busnes tebyg yn y gorffennol?  Os felly, nodwch 

fanylion. 

 

 

 

 

 

d) Nodwch hyd ddymunol y ddeiliadaeth/prydles. 

 

 

dd)  A oes angen cymalau terfynu arnoch chi?  Os felly, rhowch fanylion 

dyddiadau dewisol. 

 

 

e) Pa gysylltiadau (os ydyn nhw'n berthnasol) sydd gyda chi â thenantiaid 

blaenorol? 

 

 

f) Pa adnoddau/buddsoddiad ydych chi'n credu sydd eu hangen i weithredu'r 

adeilad? Sut byddwch chi'n codi'r arian yma? 

 

 

 

 

ff) Sut ydych chi'n bwriadu ariannu eich cynnig darparu gwasanaeth? 



 

 

 

 

g) Sut bydd y gymuned leol yn elwa o'r cynnig yma? 

 

 

 

ng) Ydych chi wedi trafod eich cynnig gyda phobl/grwpiau eraill yn y gymuned? 

 

 

 

h) Gwybodaeth berthnasol arall 

 

 

 

6. SGILIAU A PHROFIAD Y SEFYDLIAD/GRŴP 

a) Pa sgiliau a phrofiad sydd gyda'ch sefydliad/grŵp ar hyn o bryd er mwyn cyflawni a 

chynnal eich cynllun(iau) arfaethedig yn effeithiol?  Rhowch drosolwg byr o'r sgiliau 

a'r profiadau sydd gyda'r: 

Pwyllgor neu'r 

Cyfarwyddwyr 
 

Gweithwyr 
 

 

Gwirfoddolwyr 
 

 

b) A oes unrhyw anghenion hyfforddi neu ddatblygu ychwanegol rydych chi wedi'u 

nodi ar gyfer y:  

Pwyllgor neu'r 

Cyfarwyddwyr 
 

Gweithwyr 
 

 

Gwirfoddolwyr  

     c) Pa gymorth ydych chi ei angen? (Nodwch a oes angen unrhyw un o'r pethau 

canlynol) 

a. Cymorth i Fusnesau 

b. Cyngor Ariannu  

c. Llywodraethu a strwythurau  

ch. Cyngor a Chanllawiau Rheoli Gwybodaeth/TGCh 

d.  Arall (nodwch)  

Os ydych chi eisoes yn derbyn cymorth gan unrhyw asiantaethau allanol, nodwch ba 

gymorth maen nhw'n ei ddarparu isod, a phwy ydyn nhw. 

 

 

 



 

7.  DATGANIAD 

Mae'n ofynnol bod yr adran yma'n cynnwys cydnabyddiaeth a llofnod y prif bwynt cyswllt sydd 
wedi'i nodi yn Adran 1. 

Rydw i'n cadarnhau bod yr atebion sydd wedi eu nodi ar y ffurflen yma yn gywir ac yn wir, hyd 

eithaf fy ngwybodaeth.   
 

Rydw i hefyd yn cadarnhau bod gyda fi'r awdurdod i weithredu ar ran y sefydliad sy'n cyflwyno'r 

Mynegiant o Ddiddordeb yma. 
 

Rydw i'n cytuno bod hawl i'r wybodaeth yn y Mynegiant o Ddiddordeb uchod gael ei rhannu â'r 

rheiny sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn galluogi'r Cyngor i benderfynu a yw'r meini 

prawf cymhwyster wedi'u bodloni er mwyn symud y cynnig ymlaen i'r cam nesaf. 

 

Llofnod: __________________________                   Dyddiad: ______       

 

Enw (priflythrennau): _______________ 

 

Swydd:    _________________________ 

 

 

 

Rhowch wybod ym mha iaith a fformat y byddai'n well gyda chi i'r Cyngor gysylltu â'ch sefydliad. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gadw'ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel, yn ogystal â rhoi gwybod 

i chi ynghylch sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth.  

 

I ddysgu am sut mae'ch preifatrwydd wedi'i ddiogelu a sut a pham rydyn ni'n defnyddio'ch 

gwybodaeth bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi, cerwch i dudalennau diogelu data'r Cyngor 

yma: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Your-Council/Data-protection-and-FOI/Data-

protection/Pages/default.aspx. 

 

 

 

 


