
Enw’r sawl sy’n cyflwyno’r cais

Safle

Cwmni

Manylion Cyswllt:

Cyfeiriad e-bost

Rhif ffôn

Dyddiad cyflwyno’r cais

Math o gymeradwyaeth y gofynnir amdani  
(Sylwer: dim ond os lluniwyd yr adnodd yn benodol i 
Gymru y caiff ei ystyried am gymeradwyaeth)

 � Cymeradwyo cyhoeddiad newydd sbon

 � Cymeradwyaeth ôl-weithredol o 
gyhoeddiad sydd eisoes wedi’i greu        

Math o adnodd
 � Gwerslyfr  � eLyfr

 � Adnodd 
atodol

 � Gweithgareddau 
Digidol

 � Adolygu  � Arall

Cymhwyster a lefel dan sylw yn yr adnodd

Pa ran o’r fanyleb a gefnogir?  � Ymdriniaeth lawn

 � Uned/thema/testun

 � Caffael sgiliau

 � Arall

Dylech nodi hynny os ydyn nhw’n trafod unrhyw beth arall... 
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Ydych chi’n barod i greu adnoddau cyfrwng 
Cymraeg a chyfrwng Saesneg ar yr un pryd?  � Ydw  � Nac ydw

Rhowch fanylion adnoddau dwyieithog a ddatblygwyd gennych yn y gorffennol.

Sut y caiff yr adnoddau eu dosbarthu?

A gafodd eich gwaith ei gymeradwyo gennym yn 
flaenorol?  � Do  � Naddo

Os nad ydym wedi cymeradwyo eich gwaith yn 
flaenorol, a oes unrhyw gorff dyfarnu arall wedi 
cymeradwyo eich gwaith?

 � Oes  � Nac oes

A fyddwch chi’n defnyddio cwestiynau o gyn-
bapurau?  � Byddaf  � Na fyddaf

Ydych chi’n bwriadu defnyddio awdur sy’n 
ymwneud â datblygu deunyddiau asesu ar gyfer y 
cymhwyster a gefnogir gan yr adnodd hwn?

 � Ydw  � Nac ydw

Dyddiad cyhoeddi arfaethedig:

Manylion cryno am yr adnodd arfaethedig

Amcan o faint yr adnodd (e.e. Nifer yr unedau, 
neu dudalennau, neu benodau)

Ydych chi’n fodlon talu i gael cyfieithu a golygu 
eich gwaith?  � Ydw  � Nac ydw

Ydych chi’n fodlon talu i gael adolygu eich gwaith?  � Ydw  � Nac ydw

Ydych chi’n fodlon talu am y defnydd o gwestiynau 
o gyn-bapurau?  � Ydw  � Nac ydw
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At ddefnydd CBAC yn unig

Dyddiad yr adolygiad

Adolygwyd gan

Argymhelliad  � Cymeradwyo

 � Gwrthod

 � Mae angen mwy o wybodaeth
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