
 
 

CANLLAWIAU AR GYFER BUDDSODDIADAU  

Credydu ac Adroddiad Ariannol 
 

CANLLAWIAU CREDYDU BUDDSODDI 
Mae'n amod o CultureStep fod yr holl dderbynwyr yn ymrwymo i gydnabod buddsoddiad C&B Cymru yn 
gyhoeddus. 
 

Y LOGOS 
Bydd eich Rheolwr C&B Cymru yn darparu’r logo perthnasol i chi. Gwnewch yn siŵr fod yr holl credydu yn cael 
ei gadarnhau gan C&B Cymru ymlaen llaw. 

Mae'r brandio rydym wedi datblygu ar gyfer C&B Cymru yn gryf, yn bwerus ac yn hawdd i’w hadnabod. Er 
mwyn diogelu y cyfanrwydd hyn, rhaid i chi beidio ail-lunio, aflunio neu addasu ein logo mewn unrhyw ffordd.  

Ni ddylai'r logo gael ei atgynhyrchu mewn lliw, dim ond byth mewn du ar gefndir gwyn, neu gwyn wedi’i 
'gwyrdroi' o ddu neu lliw. Mae hwn yn reol na ellir ei dorri.  

Rhaid i bob derbynnydd o fuddsoddiad C&B Cymru ddefnyddio'r logo berthnasol ar bob deunydd 
cyhoeddusrwydd print ac electronig, megis datganiadau i'r wasg, gwefannau, e-daflenni, llyfrynnau ac ati. 

Rhaid i logo C&B Cymru ymddangos wrth ymyl logos y partneriaid busnes ble bynnag y maent yn ymddangos. 
Os nad ydych yn cynhyrchu deunydd cyhoeddusrwydd, bydd eich Rheolwr C&B Cymru yn trafod gyda chi y 
ffordd orau o gredydu y buddsoddiad. 
 

MAINT Y LOGO 
Dylai logo C&B Cymru ymddangos yn amlwg yn eich deunydd ac yn y maint priodol ochr yn ochr â logos 
cyllidwyr / noddwyr eraill. Mae'r logos ar gael mewn dau faint mewn fersiwn EPS - defnyddiwch y fersiwn 
priodol os gwelwch yn dda i atgynhyrchu yn y maint cywir. Nodwch os gwelwch yn dda, na ddylai'r logo gael ei 
atgynhyrchu yn llai na 20mm o led oni bai y cytunir gyda'ch Rheolwr C&B Cymru ymlaen llaw. 
 

GEIRIAD 

Dylai'r geiriad canlynol ymddangos ochr yn ochr â logo C&B Cymru lle bo modd:  

Mae (busnes) a (celfyddydau) wedi derbyn buddsoddiad gan CultureStep C&B Cymru i ddatblygu eu 
partneriaeth creadigol. 
 

PROFLENNI  
Rhaid i bob derbynwr gyflwyno enghreifftiau o'r holl ddeunydd sy'n dangos sut y maent wedi cydnabod 
buddsoddiad C&B Cymru. Er mwyn rhyddhau’r taliad terfynol, dylai'r rhain gael eu hanfon at Reolwr C&B 
Cymru yn ogystal â'r datganiad ariannol â'r adroddiad gwerthuso. Rydym wastad yn hapus i roi cyngor ar sut i 
osod a cyflwyno ein cydnabyddiaethau a sut orau i ddefnyddio'r deunydd credydu. 
 

GWEITHGAREDD AR-LEIN 
Dylai logo C&B ymddangos ar unrhyw dudalennau ar eich gwefan sy’n ymwneud â’r prosiect, yn ogystal â’r 
dudalen cyllidwyr, gyda linc i wefan C&B Cymru.  

Defnyddiwch pob cyfle i roi cyhoeddusrwydd i fuddsoddiad C&B Cymru trwy cyfryngau cymdeithasol, os 
gwelch yn dda. Rhaid i C&B gael ei tagio ochr yn ochr â’r partneriaid busnes bob tro y defnyddir y ffurf hwn o 
farchnata. Bydd eich Rhelowr C&B Cymru yn anfon dolennu i’r proffiliau cyfryngau cymdeithasol priodol i chi. 
Wrth drydaru, defnyddiwch #CultureStep os gwelwch yn dda, os ydy’r cyfyngiad cymeriadau yn caniatáu. 



 

CANLLAWIAU ADRODDIAD ARIANNOL 
Mae telerau ac amodau CultureStep yn datgan fod hi’n ofynnol i'r sawl sy'n derbyn y buddsoddiad i gadw 
cofnod ariannol llawn a chywir o gyfrif gwariant y buddsoddiad, yn mhob achos.  

Mae gan C&B Cymru yr hawl i archwilio'r cofnodion cyfrifon hyn ar rybudd rhesymol yn ystod oriau busnes, 
neu gofyn fod y derbynnydd yn cael y cofnodion cyfrifon yma wedi’ archwylio, neu yn darparu adroddiadau 
ariannol eraill o'r fath sy’n ymwneud a’r prosiect, fel y mae C&B Cymru yn dymuno.  

Ar ôl i'r prosiect gael ei gynnal, mae’r derbynnydd, ar y cyd â'r partner(iaid) eraill, yn gorfod paratoi 
gwerthusiad ac adroddiad ariannol manwl sy'n nodi sut defnyddiwyd y buddsoddiad yn ogystal ag unrhyw 
wybodaeth arall sy’n rhesymol i C&B Cymru ofyn amdano.  

Os yw'r prosiect yn cael ei gynnal dros gyfnod o amser yn fwy na chwe mis, gall C&B Cymru ofyn fod y 
derbynnydd yn paratoi adroddiadau interim dros y cyfnod a gynhalwyd y prosiect.  

 

DATGANIAD INCWM A GWARIANT   

Mae C&B Cymru yn gofyn am ddatganiad manwl o incwm a gwariant sy’n dangos y buddsoddiad a gafwyd a'r 
gwariant sy’n gysylltiedig. Gall y datganiad fod yn seiliedig ar eich cyllideb ar gyfer eich defnydd arfaethedig o'r 
buddsoddiad. 

Gall y datganiad fod ar gyfer unrhyw un o’r ddau bwynt canlynol sydd fwyaf priodol: 

1 . y defnydd o'r buddsoddiad (os yw'n hawdd ymdrin â hyn ar wahân) 
2 . y prosiect yn ei gyfanrwydd (os nad yw ein cyfraniad ar gyfer elfen benodol o'r prosiect) 
 

Rhaid i'r datganiad gael ei ardystio gan rywun yn y sefydliad sy’n derbyn y buddsoddiad sydd ag awdurdod i 
lofnodi ar gyfer materion ariannol. Gall hyn unai gael ei gyflwyno ar ffurf copi caled neu drwy e-bost, ar yr 
amod fod enw'r person a’i swydd wedi’i nodi’n glir. Gall C&B Cymru ofyn fod y datganiad yn cael ei archwilio 
(fel y nodwyd uchod). Os bydd angen gwneud hyn, byddwn yn eich cynghori yn ysgrifenedig. 

Unwaith fod gwethusiad boddhaol ac adroddiadau ariannol wedi cael eu cyflwyno i'ch Rheolwr Prosiect C&B 
Cymru, bydd y taliad olaf yn cael ei brosesu. Os nad ydych yn gallu darparu hyn, cysylltwch â C&B Cymru fel 
mater o flaenoriaeth. 

Nodwch os gwelwch yn dda: Mae methiant i ddarparu adroddiad ariannol boddhaol o'ch buddsoddiad 
yn gyfystyr â thorri telerau ac amodau eich buddsoddiad ac, fel y cyfryw, yn golygu y byddwch chi o 
bosib yn anghymwys i dderbyn buddsoddiadau yn y dyfodol a / neu yn atebol i ad-dalu 
buddsoddiadau a roddwyd eisioes. 


