Atodiad 2
Trosglwyddo Ased Cymunedol Amlinelliad o Achos Busnes/Mynegi
Diddordeb (Eoi)
Patrwm yw hwn y gellir ei ddefnyddio i gofnodi’r wybodaeth angenrheidiol i ystyried ceisiadau
am drosglwyddo ased i’w defnyddio gan y gymuned. Gellir ei ddiwygio neu ei newid lle ystyrir
bod hynny’n addas, a gellir ychwanegu gwybodaeth ychwanegol lle bydd yn berthnasol.
Llenwch y ffurflen hon, cysylltwch wybodaeth ychwanegol a’i hanfon i gael ei hasesu, yn lle
cyntaf at y: Pennaeth Eiddo, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP

Sefydliad
Ymgeisydd
Manylion cyswllt
Dyddiad

1. Cyflwyniad
Amlinelliad o’r Achos Busnes
a.

Ai cais yw hwn am gael meddiannu ased penodol?
Os ie, rhowch y manylion.

b.

Ai cais i ymholi yw hwn?
Os ie, rhowch fanylion am eich gofynion.

c.

Cyd-destun strategol: sut mae’r cynnig yn bodloni nodau ac amcanion CSP?

d.

Gwybodaeth berthnasol arall (e.e. mapiau, planiau, taflenni)?
Os oes, rhowch y manylion.
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2. Cefndir
Disgrifiwch eich sefydliad
a.

Y gwasanaethau a ddarperir (os o gwbl)

b.

Y mae darparu gwasanaeth

c.

Nifer y bobl ac adeiladwaith y drefniadaeth

d.

Y ganolfan a ddefnyddiwch ar hyn o bryd (os yw’n gymwys)

e.

Sut mae eich sefydliad yn cael ei ariannu?

3. Pam mae angen yr ased
a.

A oes gan eich sefydliad unrhyw asedau presennol (os oes, gweler isod)? Os nad oes,
esboniwch pam mae angen yr ased hwn a sut y bwriedir ei ddefnyddio

A oes gan eich sefydliad ganolfan ar hyn o bryd – os oes
b.

A yw’n anaddas?

c.

A yw yn y lle anghywir?

d.

A yw’n rhy ddrud neu a ydych wedi gorfod symud allan?

e.

A yw eich gwasanaeth yn ehangu?

f.

A ydych yn darparu gwasanaethau ychwanegol?

g.

Sut y bydd yr ased yn cael ei reoli?
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4. Buddiannau
Rhowch fanylion am y buddiannau y credwch y gellid eu sicrhau.
Dylech gynnwys buddiannau i’r sefydliad chi, i’r gymuned ac i CSP.
a.

A fydd yr ased yn eich galluogi i ddarparu gwasanaeth mewn ffordd wahanol (e.e. gan y
sefydliad yn lle CSP)?

b.

A fydd yn diogelu gwasanaethau?

c.

A fydd yr ased yn golygu gallu gwella gwasanaethau?

d.

A gaiff gwasanaethau ychwanegol eu darparu?

e.

A fydd y gwasanaeth yn dod yn fwy gweladwy?

f.

A fydd y gwasanaeth yn dod yn fwy cyfleus?

g.

A fydd yr ased yn ychwanegu at wasanaethau neu sefydliadau eraill neu’n golygu gallu
cydweithio?

g.

A fydd unrhyw arbedion ariannol i CSP (eraill)?

5. Archwiliad o Iechyd Sefydliad
Ystyriwch allu eich sefydliad i barhau i ddarparu gwasanaethau ac i sicrhau buddiannau
a.

A oes gennych genhadaeth ac amcanion?

b.

Beth yw eich trefniadau llywodraethiant?

c.

A oes gennych gyfansoddiad ysgrifenedig neu Femorandwm ac Erthyglau
Cymdeithasiad?
Rhowch rif cofrestru’r Cwmni/Gymdeithas a/neu rif cofrestru’r Elusen

d.

A ydych yn cyhoeddi adroddiad blynyddol? Os ydych, darparwch y copi diweddaraf, os
gwelwch yn dda

e.

Pa becyn ariannol sydd gennych i gefnogi’ch cynnig, a pha mor sicr yw’r ariannu?
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6. Partneriaid, Cydweithwyr a Rhanddeiliaid
A ydych yn cynnig unrhyw drefniadau gyda’r Cyngor Sir neu sefydliadau cyhoeddus neu
sefydliadau eraill yn y trydydd sector?
a.

Rhowch y manylion a dwedwch beth yw hyd a lled eu hymwneud

b.

A ydynt yn cefnogi eich cynnig? Rhowch y manylion

7. Y Cynnig ar gyfer yr Ased
Ystyriwch natur trosglwyddo’r ased
a.
Cynigion cychwynnol ar gyfer telerau’r brydles
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