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NODIADAU CYFARWYDDYD I GWESTIYNAU'R CAIS 
 
Mae'r nodiadau cyfarwyddyd hyn wedi'u dylunio i'ch cynorthwyo chi i gwblhau'ch cais ar-
lein am grant.  
 
Mae unrhyw gwestiwn sydd wedi'i farcio â * (seren) yn orfodol. Bydd angen i chi ateb bob 
un o'r cwestiynau hyn, er mwyn gallu cyflwyno'r ffurflen ar y diwedd. 
 
Dylid gadael y cwestiynau nad ydynt yn orfodol HEB EU HATEB os nad ydynt yn 
berthnasol. 
 
Mae angen cwblhau cwestiynau'r ffurflen gais ar gyfer pob cais am grant, waeth beth yw 
swm y grant y gwneir cais amdano. 
 
Ar gyfer cronfeydd y gall grwpiau wneud cais am lai na £5,000, peidiwch â theimlo bod 
rhaid bodloni'r nifer geiriau awgrymedig ar gyfer pob cwestiwn, gan y byddwn yn disgwyl 
llai o wybodaeth gan brosiectau llai, mwy syml. Gallwch gyfeirio'r Meini Prawf Cronfa sy'n 
berthnasol i'r Gronfa ydych chi'n gwneud cais amdani, ar ein gwefan i wirio'r symiau isaf 
neu uchaf y gallwch wneud cais amdanynt. 
 
Os oes angen rhagor o eglurdeb arnoch, neu os nad ydych yn siŵr am gymhwysedd eich 
grŵp, cysylltwch â GrantScape ar 01908 247630 neu drwy info@grantscape.org.uk 
 
Cyfarwyddiadau: 
 
1. Cliciwch "Save Draft" i ddechrau eich cais. 
2. Rydym yn eich cynghori i glicio 'Save Draft' pan fyddwch wedi cyrraedd diwedd pob tab, 
er mwyn atal y posibilrwydd o golli gwybodaeth. Yna, eir â chi i frig y dudalen, er mwyn i 
chi allu symud ymlaen i'r tab nesaf. 
3. Yn olaf, bydd y botwm 'Submit' yn ymddangos pan fyddwch wedi ticio'r Datganiad a'r 
datganiad Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data ar ddiwedd y ffurflen ac wedi clicio 'Save 
Draft' eto. 
 
O.N. Os nad ydych yn llenwi ac yn cyflwyno'ch cais, bydd y cais/ceisiadau Drafft yn 
cael eu dileu yn awtomatig ar ôl 18 mis o segurdod. 
 

Cyswllt/Sefydliad 

 
Manylion Cyswllt 
 

Bydd manylion y Sefydliad a manylion y Cyswllt Cyntaf yn llenwi'n awtomatig (yn unol 
â'ch cofrestriad) ar ôl i chi glicio 'Save Draft'. Os yw unrhyw ran o'r wybodaeth yn 
anghywir, bydd angen i chi olygu'ch Proffil Cyswllt neu'ch Proffil Sefydliad. 

 

*  Swydd yr ydych yn ei dal yn y sefydliad 
Dywedwch wrthym beth yw swydd y Cyswllt Cyntaf o fewn y sefydliad sy'n cyflwyno'r 
cais, e.e. Trysorydd. 
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*  Rhowch enw ail gyswllt yn eich sefydliad y gallwn gysylltu ag ef mewn perthynas 
â'r cais hwn  
Rhaid i chi nodi teitl, enw cyntaf, cyfenw, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn dydd ar gyfer 
cyswllt gwahanol, o fewn y sefydliad sy'n cyflwyno'r cais, y gellir cysylltu ag ef mewn 
perthynas â'r cais hwn. Pryd bynnag sy'n bosibl, defnyddiwch gyfeiriad e-bost a rhif 
ffôn gwahanol i'r rheini a nodwyd ar gyfer y Cyswllt Cyntaf gan y bydd y rhain yn cael 
eu defnyddio pe na allwn gysylltu â'r Cyswllt Cyntaf. 
 

Gwybodaeth ynghylch y Sefydliad 
 

Cyfeiriad y Wefan 
Gadewch hwn yn gwbl wag os nad yw'n berthnasol. 
 
Dyma gyfeiriad gwefan y sefydliad sy'n cyflwyno'r cais, neu gyfeiriad gwefan y prosiect 
os oes un yn bodoli. 

 
* Ym mha flwyddyn y ffurfiwyd eich sefydliad? 

Dylech nodi'r flwyddyn y cyfansoddwyd eich sefydliad gyntaf, neu'r flwyddyn y cafodd 
eich adran ei ffurfio os ydych yn rhan o sefydliad mwy. Dylid nodi'r flwyddyn fel rhif 
pedwar digid (e.e. 2005). 

 
*  Faint o bobl sydd gennych chi yn eich sefydliad? 

Dyma'r cyfanswm o ymddiriedolwyr, aelodau pwyllgor neu gyflogeion. Peidiwch â 
chynnwys y nifer o aelodau neu wirfoddolwyr sy'n gysylltiedig â'ch sefydliad. Rydym yn 
gofyn y cwestiwn hwn er mwyn cael dealltwriaeth well am lywodraethiant eich 
sefydliad. 

 
*  Disgrifiwch ddiben eich sefydliad, a beth mae'n ei wneud 

Rhowch drosolwg cryno o nodau, amcanion a gweithgareddau eich grŵp. Mae'n 
ddefnyddiol i ni wybod sut mae'r prosiect yr ydych chi'n bwriadu ei gyflawni yn cyd-fynd 
â nodau eich sefydliad. 
 
Ni ddylech gynnwys mwy na 100 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn. 

 
*  Dywedwch wrthym am gynaliadwyedd amgylcheddol eich sefydliad ac unrhyw 

fesurau yr ydych chi'n eu cymryd i leihau allyriadau carbon  
Dylai eich ateb ymwneud â gweithrediadau cyffredinol eich sefydliad. Mae cwestiwn 
penodol yn ymwneud ag effaith amgylcheddol y prosiect yr ydych yn gwneud cais 
amdano, yn hwyrach ymlaen yn y ffurflen gais. 
 
Ni ddylech gynnwys mwy na 75 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn. 

 
*  Beth oedd cyfanswm incwm eich sefydliad yn ei flwyddyn ariannol ddiweddaraf? 

Nodwch ffigwr ar gyfer cyfanswm yr incwm a gafwyd o bob ffynhonnell gan eich 
sefydliad yn ei flwyddyn ariannol ddiweddaraf. Dylai hwn gyfeirio at eich adran yn unig 
os ydych yn rhan o sefydliad mwy. Na phoener os ydych yn newydd i sefydliad ac nad 
oes gennych unrhyw wybodaeth ariannol neu'n ymwneud â'r cyfrifon, gadewch yr ateb 
yn £0. 

 
*  Beth oedd cyfanswm gwariant eich sefydliad yn ei flwyddyn ariannol 
ddiweddaraf? 
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Nodwch ffigwr ar gyfer cyfanswm pob swm a wariwyd gan eich sefydliad yn ei flwyddyn 
ariannol ddiweddaraf. Dylai hwn gyfeirio at eich adran yn unig os ydych yn rhan o 
sefydliad mwy. Na phoener os ydych yn newydd i sefydliad ac nad oes gennych 
unrhyw wybodaeth ariannol neu'n ymwneud â'r cyfrifon, gadewch yr ateb yn £0. 

 
*  Faint o arian sydd gan eich sefydliad ar hyn o bryd mewn arian rhydd wrth gefn? 

Nodwch ffigwr ar gyfer yr arian wrth gefn rhydd (anghyfyngedig) cyfredol sydd gan eich 
sefydliad. Sicrhewch eich bod yn eithrio unrhyw arian sydd wedi'i wrthod gan gyllidwyr 
eraill ar gyfer prosiectau eraill. Dylai'r ffigwr hwn gyfeirio'n unig at eich adran chi os 
ydych yn rhan o sefydliad mwy. Os yw eich cais yn llwyddiannus, mae'n bosibl y 
byddwn yn gofyn i chi gadarnhau'r ffigwr hwn. 

 
Os oes gennych arian wrth gefn rhydd sy'n fwy na'r swm yr ydych yn gwneud 
cais amdano, dywedwch wrthym pam eich bod angen y grant 
Gadewch hwn yn gwbl wag os nad yw'n berthnasol. 
 
Mae'r gystadleuaeth ar gyfer grantiau bob amser yn llym, gyda'r galw yn mynd y tu 
hwnt i'r arian sydd ar gael. Os oes gan eich sefydliad arian wrth gefn rhydd a allai dalu 
am y swm yr ydych yn gwneud cais amdano mewn arian grant, eglurwch pam na 
fyddwch yn talu'r gost o'ch arian wrth gefn. Er enghraifft, efallai eich bod chi'n 'cynilo' 
am brosiect yn y dyfodol neu'ch bod angen isafswm yn eich arian wrth gefn rhydd 
oherwydd amod yn eich cyfansoddiad. 
 
Ni ddylech gynnwys mwy na 50 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn. 

 
*  A all eich sefydliad adennill TAW? 

Rhowch wybod i ni a yw eich sefydliad wedi cofrestru ar gyfer TAW neu a fydd fel arall 
yn gallu adennill TAW ar gyfer unrhyw gostau'r prosiect? Os all eich sefydliad adennill 
TAW, ni ddylech gynnwys unrhyw TAW yng nghostiad eich prosiect. 
 
Os oes gennych unrhyw sylwadau ychwanegol ynghylch eich atebion 
gwybodaeth ariannol, nodwch nhw yma 
Gadewch hwn yn gwbl wag os nad yw'n berthnasol. 
 
Os ydych yn teimlo nad yw eich atebion yn rhoi cynrychiolaeth glir a manwl gywir o 
gyllidebau cyfredol eich sefydliad, eglurwch unrhyw anghysondebau. Er enghraifft, 
efallai fod eich arian wrth gefn rhydd yn is neu'n uwch na'r disgwyl a hoffech egluro'r 
amgylchiadau. Neu efallai fod y ffigyrau incwm a gwariant yn nodi diffyg ariannol sy'n 
wahanol i'r arfer i'ch sefydliad ond oherwydd rheswm penodol. 
 
Ni ddylech gynnwys mwy na 100 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn. 

 

Manylion y Prosiect 

 
*  Nodwch deitl y prosiect 

Dylai teitl y prosiect gynnwys natur a lleoliad y prosiect. Peidiwch â defnyddio 
acronymau neu deitlau prosiect nad ydynt yn adlewyrchu'ch cais os ystyrir nhw heb y 
cyd-destun.  
 
Er enghraifft: Central Park, Rhydychen – Darparu Parc Chwarae Newydd 
 
Ni ddylech gynnwys mwy na 10 gair yn eich ateb i'r cwestiwn hwn. 
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*   Beth yw dyddiad dechrau disgwyliedig y prosiect? 

Dylai hwn fod yn ddyddiad dechrau disgwyliedig eich prosiect os yw eich cais am grant 
yn llwyddiannus. Dylech ganiatáu o leiaf 1 mis rhwng dyddiad ein penderfyniad terfynol 
a dyddiad dechrau eich prosiect, er mwyn caniatáu amser ar gyfer gofynion gweinyddol 
y grant. Mae dyddiadau penderfynu ar gyfer pob rownd cyllid ar wefan GrantScape. Os 
dyfernir grant i chi, ni ddylech ddechrau gweithio ar eich prosiect nes bod Contract 
grant ffurfiol ar waith, neu bydd y grant yn cael ei dynnu'n ôl.   
 

*  Beth yw dyddiad cwblhau disgwyliedig y prosiect? 
Dylai hwn fod yn ddyddiad cwblhau disgwyliedig eich prosiect os yw eich cais am grant 
yn llwyddiannus. Dylech wirio'r meini prawf cyllid i gadarnhau a oes unrhyw 
gyfyngiadau ar hyd y prosiectau sy'n gymwys am gyllid. 

 
*   Disgrifiwch y prosiect yr hoffech ddefnyddio'r grant hwn ar ei gyfer 

Dylai disgrifiad y prosiect gynnwys amlinelliad o'r prosiect cyfan, gan gynnwys rhannau 
o'r prosiect y bydd eraill yn ei ariannu. Dylai ein galluogi ni i ddelweddu'r hyn mae eich 
grŵp yn ceisio ei gyflawni. 

  
Enghraifft 1: 
Bydd cyfarpar y parc chwarae presennol yn Central Park yn cael eu gwaredu. Bydd 
gwaith paratoi'r tir yn cael ei wneud a bydd wyneb diogelwch newydd yn cael ei osod. 
Bydd chwe darn o gyfarpar chwarae newydd ar gyfer plant 6-15 oed yn cael eu prynu 
a'u gosod ar y safle. Bydd ffens yn cael ei chodi ar y safle, a bydd 3 mainc a 5 bin 
gwastraff yn cael eu gosod a 10 coeden yn cael eu plannu.  

 
Enghraifft 2: 
Bydd hyfforddwr rhan amser yn cael ei gyflogi am gyfnod o 12 mis i gyflwyno cyrsiau 
hyfforddi sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol i'r cyhoedd (11+ oed) yn ardal Rhydychen. 
Cynhelir y cyrsiau mewn 10 ysgol gynradd. Bydd pob lleoliad yn cael sesiwn yn para 1 
awr bob wythnos. Gall dim mwy na 25 o unigolion fynychu pob cwrs a bydd y lleoliadau 
yn cael eu neilltuo ar sail y cyntaf i'r felin. Bydd y cyrsiau yn para oddeutu 8 wythnos ac 
arholiad (tymor ysgol) ac felly gall pob lleoliad gynnig 3 chwrs yn ystod y cyfnod o 12 
mis. Cyfanswm y bobl i dderbyn hyfforddiant = 750. Mae costau'r prosiect yn cynnwys 
cyflog y Gweithiwr ieuenctid, costau teithio, costau hysbysebu, deunyddiau'r cwrs ac 
achrediad. 
 
Ni ddylech gynnwys mwy na 150 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn.   
 

*  A oes unrhyw ganiatâd yn ofynnol er mwyn i'r prosiect fynd yn ei flaen? 
 

Os oes –  
Pa ganiatâd sy'n ofynnol? A yw’r rhain wedi'u cyflawni? Os nad ydynt wedi'u 
cyflawni hyd yn hyn, erbyn pa bryd ydych chi'n disgwyl clywed y naill ffordd 
neu'r llall? 
Mae angen i ni wybod pa un ai a oes unrhyw ganiatâd yn ofynnol er mwyn i'ch prosiect 
fynd rhagddo. Os oes unrhyw ganiatâd yn ofynnol, rhowch wybod i ni a ydynt wedi'u 
caniatáu ai peidio. Os nad ydynt wedi'u caniatáu hyd yn hyn, erbyn pa bryd ydych chi'n 
disgwyl clywed y naill ffordd neu'r llall? 
 
Gallai enghreifftiau gynnwys: 

 

 Caniatâd cynllunio / caniatâd i reoliadau adeiladu 
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 Caniatâd i adeilad rhestredig os oes adeilad / strwythur rhestredig ynghlwm â'r cais 

 Caniatâd y gyfadran / perthnasol ar gyfer y prosiect os oes eglwys neu adeilad 
crefyddol arall ynghlwm â'r cais 

 Caniatâd gan Asiantaeth yr Amgylchedd 

 Caniatâd gan berchennog safle'r prosiect os nad eich sefydliad chi mohono 
 

Ni ddylech gynnwys mwy na 100 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn. 
 
* Ym mha ardal awdurdod lleol mae eich prosiect wedi'i leoli? 

Os yw eich prosiect yn cwmpasu mwy nag un ardal awdurdod lleol, rhestrwch yr holl 
ardaloedd sydd dan sylw. 



*  Rhowch gyfeiriad lleoliad y prosiect (ac eithrio'r cod post) 
Nodwch ar un llinell, gan ddefnyddio comas, fel a ganlyn: 
Llinell Cyfeiriad 1, Llinell Cyfeiriad 2, Llinell Cyfeiriad 3, Llinell Cyfeiriad 4, 

 
Dyma yw'r cyfeiriad(au) lle fydd y prosiect yn cael ei gynnal. Os yw'r prosiect yn 
darparu gwasanaeth, nodwch pa faes/meysydd fydd y gwasanaeth o fudd iddo/iddynt. 
Sicrhewch eich bod yn darllen y meini prawf penodol ar gyfer y Gronfa i sicrhau bod 
eich prosiect wedi'i leoli o fewn yr ardal sydd i elwa. Ar gyfer y rhan fwyaf o Gronfeydd, 
darperir map yn dangos yr ardal benodol sydd dan sylw ar wefan GrantScape. 

 
*  Rhowch god post llawn lleoliad y prosiect  

Os nad oes gan safle'r prosiect ei god post ei hun, nodwch y cod post agosaf. Os yw'r 
prosiect yn darparu gwasanaeth, nodwch pa ardal(oedd) cod post fydd y gwasanaeth o 
fudd iddi/iddynt. 



*  Pwy sy'n berchen ar yr adeilad neu'r tir lle fydd y prosiect yn cael ei gynnal, ac 
yn gweithredu ynddo/arno? 

Os yw'r adeilad neu'r tir yn eiddo i sefydliadau gwahanol ac yn cael ei weithredu gan 
sefydliadau gwahanol, mae angen manylion pob parti arnom. Nodwch yn glir pa 
sefydliad sy'n berchen ar yr adeilad neu'r tir, a pha un sy'n ei weithredu ac unrhyw 
gytundebau cyfreithiol sy'n bodoli rhwng y sefydliadau. Cynhwyswch fanylion ynghylch 
hyd y brydles / cytundebau etc. 
 
Ni ddylech gynnwys mwy na 50 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn. 
 
Os yw gweithredwr y cyfleuster yn wahanol i berchennog y safle, a oes prydles 
neu gytundeb rheoli ar waith ar hyn o bryd neu yn y dyfodol? 
 
Os oes –  
Cadarnhewch yma y dyddiad y cadarnhawyd y cytundeb a hyd y cytundeb. 
Os yw'r cytundeb cyfredol wedi dod i ben, cadarnhewch pa bryd y bydd cytundeb 
newydd ar waith a chyfnod y cytundeb. 
 
Ni ddylech gynnwys mwy na 50 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn. 
 
Os na –  
Eglurwch pam nad oes cytundeb ffurfiol ar waith. 
Gall hyn fod oherwydd bod eich cytundeb wedi dod i ben yn ddiweddar a'ch bod yn 
trafod cytundeb newydd ar hyn o bryd. Yn yr achos hwnnw, cadarnhewch pa bryd y 
bydd cytundeb newydd ar waith a chyfnod y cytundeb. 
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Os nad oes cytundeb ac mae eich grŵp wedi cael caniatâd yn y gorffennol i 
ddefnyddio'r cyfleuster yn unol â chytundeb ar lafar yn unig, rhowch ragor o fanylion, 
megis ers pa mor hir mae eich grŵp wedi defnyddio'r cyfleuster, pam nad yw cytundeb 
ffurfiol erioed wedi bod yn hanfodol. 
 
Ni ddylech gynnwys mwy na 50 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn. 
 

 
Ar gyfer prosiectau cyfalaf, pwy fydd yn gyfrifol am gynnal y prosiect ar ôl ei 
gwblhau, a beth fydd hyn yn ei olygu? 
Gadewch hwn yn gwbl wag os nad yw'n berthnasol. 
 
Diffinnir prosiect cyfalaf yn brosiect i gaffael neu ddiweddaru asedau sefydlog a 
chorfforol, megis adeiladau a chyfarpar. Er enghraifft, caffael cyfarpar chwaraeon 
newydd ar gyfer clwb neu fewnosod cegin newydd mewn neuadd bentref. Nid yw'n 
cynnwys costau staff neu gostau rhedeg.  

 
Yn gyntaf: rhowch enw'r sefydliad sydd wedi cytuno i ymgymryd â'r cyfrifoldeb am 
gynnal a chadw y dyfodol. Mae'n debygol mai eich sefydliad fydd hwn. 

  
Yn ail: mae sicrhau y bydd cytundebau boddhaol ar waith ar gyfer cynnal y prosiect yn 
ffactor pwysig yn ein proses asesu ar gyfer y grant. Felly, mae angen i chi ddweud 
wrthym yma sut fydd y prosiect yn parhau i gael ei gynnal yn y dyfodol. 
 
Ni ddylech gynnwys mwy na 100 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn. 

 
Ar gyfer prosiectau yn seiliedig ar refeniw neu wasanaeth, dywedwch wrthym 
beth fydd yn digwydd ar ddiwedd y prosiect pan fydd ein grant yn dod i ben? 
Gadewch hwn yn gwbl wag os nad yw'n berthnasol. 
 
Mae gwerth gwaddol eich prosiect yn bwysig i ni. Gallai hyn gynnwys ei rôl fel 
ffynhonnell ysbrydoliaeth ar gyfer eraill yn y dyfodol.  

 
Os ydych yn bwriadu parhau â'ch prosiect ar ôl i'r cyfnod cyllid ddod i ben, disgrifiwch: 
 

 Pwy fydd yn gyfrifol a beth fydd hyn yn ei olygu? 

 Sut ydych chi'n bwriadu ariannu hyn? 
 

Os na fydd eich prosiect yn parhau ar ôl i'r cyfnod cyllid ddod i ben, disgrifiwch: 
 

 Pam ddim? 

 Sut ellir rhannu canlyniadau eich prosiect a gweini fel ffynhonnell ysbrydoliaeth y 
dyfodol i eraill? 
 

Ni ddylech gynnwys mwy na 100 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn. 
 

*  Beth yw cyfanswm y nifer o wirfoddolwyr y disgwylir iddynt helpu i gyflawni'r 
prosiect? 

Rhowch eich amcan gorau o'r nifer o wirfoddolwyr a fydd ynghlwm yn uniongyrchol â 
chyflawni'r prosiect penodol hwn yn unig ac eithrio gwirfoddolwyr eraill a all fod 
ynghlwm â'ch sefydliad ond na fydd yn cyfrannu'n uniongyrchol. 
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*  Dywedwch wrthym ba bryd a sut fydd pobl yn gallu mynd ar safle'r prosiect neu 
ddefnyddio'r gwasanaeth a sut fyddwch chi'n annog hyn? 
Mae'n bwysig y bydd cynifer o bobl â phosibl yn elwa o'r grant. Os yw eich prosiect yn 
ymwneud â chyfleuster cyhoeddus, dywedwch wrthym ba bryd fydd ar gael a pha bryd 
mae'n cael ei ddefnyddio'n rheolaidd ar hyn o bryd. Os yw eich prosiect yn ymwneud â 
gwasanaeth, dywedwch wrthym ba mor aml y bydd hyn ar gael, er enghraifft y nifer o 
sesiynau / dyddiau'r wythnos neu oriau'r diwrnod, pa bynnag un sydd fwyaf addas i'ch 
prosiect. 
 
Ni ddylech gynnwys mwy na 50 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn.  

 
*  Dywedwch wrthym a fydd tâl i fynd ar safle'r prosiect neu ddefnyddio'r 

gwasanaeth a faint fydd y tâl hwn? 
Os bydd y strwythur codi tâl yn amrywio ar gyfer mathau gwahanol o 
ddefnyddwyr/ymwelwyr, sicrhewch eich bod yn nodi'r manylion llawn yma. Er 
enghraifft, gellir codi tâl mynediad i'r cyfleuster, neu i bobl ei ddefnyddio (prisiau fesul 
awr neu sesiwn). Mae'n bosibl y codir tâl i ddefnyddio'r gwasanaeth yr ydych yn ei 
ddarparu, boed yn bris sefydlog am gwrs neu'n gyfradd talu wrth fynd. Mae'n bosibl y 
codir ffi aelodaeth flynyddol i ymuno â'ch grŵp neu ddefnyddio'ch gwasanaeth. 
 
Ni ddylech gynnwys mwy na 50 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn.  

 
Gwybodaeth Ariannol 
 
*  Beth yw cyfanswm cost y prosiect? 

Dylai hwn fod yn gyfanswm cost y prosiect, gan gynnwys rhannau ohono y bydd eraill 
yn eu hariannu. Defnyddiwch y ffigyrau cost net os all eich sefydliad adennill TAW neu 
os nad yw'r TAW yn daladwy am unrhyw reswm, a ffigyrau cost gros os na allwch 
adennill TAW. Dylech hefyd gynnwys unrhyw gyfraniadau mewn nwyddau at ffigwr 
cyfanswm cost y prosiect er mwyn rhoi adroddiad llawn o'r cynllun llawn. 
 

*  Faint o arian ydych chi'n gwneud cais amdano i GrantScape? 
Dylai'r ffigwr fod rhwng y symiau sydd wedi'u nodi yn y meini prawf ar gyfer y Gronfa. 
 

*  Faint o arian fydd eich sefydliad yn ei ddarparu tuag at gyfanswm cost y 
prosiect? 
Dylai hwn fod y cyfanswm y bydd eich sefydliad yn ei ddarparu ar gyfer y prosiect mewn 
ARIAN ac ni ddylai gynnwys unrhyw gyfraniadau mewn nwyddau mae eich sefydliad yn 
eu gwneud o bosibl. Gellir dangos cyfraniadau mewn nwyddau yn ddiweddarach yn y 
cais. 
 
Yn ogystal, ni ddylai'r ffigwr gynnwys unrhyw arian sydd eisoes wedi'i sicrhau o 
ffynonellau eraill yr ydych eisoes wedi'i gael. Gellir dangos cyllid wedi'i sicrhau gan 
ffynonellau eraill yn ddiweddarach yn y cais. 
 
Yn ogystal, ni ddylai'r ffigwr gynnwys unrhyw arian yr ydych wedi gwneud cais amdano 
gan ffynonellau eraill a'ch bod yn aros i glywed a yw'r arian wedi'i sicrhau ai peidio. 
Gellir dangos cyllid sy'n aros cadarnhad gan ffynonellau eraill yn ddiweddarach yn y 
cais. 

 
Llenwch y tabl i roi dadansoddiad o'r holl gostau sydd ynghlwm â'r prosiect 
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Ar ôl i chi glicio 'Save Draft', byddwch yn gallu dewis y botwm 'Ychwanegu Costau'. 
Bydd ffenestr newydd yn agor a gallwch ychwanegu holl gostau'r prosiect. Cofiwch 
glicio 'Save' cyn cau. 

 
Os all eich sefydliad adennill TAW neu os nad yw'r TAW yn daladwy am ba bynnag 
reswm, nodwch y costau net. Fel arall, defnyddiwch y symiau gros. 

 
Cynhwyswch unrhyw gyfraniadau mewn nwyddau yn y dadansoddiad costau. 

 
Dylai'r golofn 'cyfanswm cost' fod yn gyfanswm y ffigwr a nodwyd yn y cwestiwn "Beth 
yw cyfanswm cost y prosiect?". Dylai'r golofn 'wedi gwneud cais' fod yn gyfanswm y 
ffigwr a nodwyd yn y cwestiwn "Faint o arian ydych chi'n gwneud cais amdano i 
GrantScape?". 
 
Noder – Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn gofyn i chi ddarparu 3 dyfynbris 
tebyg ar gyfer unrhyw eitem o wariant cyfalaf / gwaith contractio yn uwch na £5,000 (2 
ddyfynbris tebyg ar gyfer gwariant sy'n uwch na £1,000). Yr unig eithriad fydd os yw'r 
gwaith o natur arbenigol wirioneddol. Nid yw'r rhain yn ofynnol gyda'ch cais a gwneir 
cais amdanynt os dyfernir grant. 
 
I'ch helpu chi lenwi'r tabl, dilynwch yr enghraifft sydd fwyaf perthnasol i chi o blith y 
ddwy isod. Mae'r niferoedd a ddefnyddir at ddibenion enghreifftiol yn unig. 

 
Enghraifft 1: Datblygu neuadd gymuned 

 Eitem/gweithgaredd 
Y Swm y 

Gofynnir Amdano 
Cyfanswm 

Dyluniadau'r pensaer 250 250 

Gwaith adeiladu 3,000 5,000 

Llawr mewnol 500 2,000 

Cyfarpar newydd yn y gegin 0 5,000 

Byrddau a chadeiriau 0 2,000 

CYFANSWM 3,750 14,250 

 
 
 
Enghraifft 2: Prosiect yn seiliedig ar wasanaeth 

Eitem/gweithgaredd 
Y Swm y 

Gofynnir Amdano 
Cyfanswm 

Costau staff 2,000 2,000 

Deunyddiau hyrwyddo 500 500 

Gorbenion 500 1000 

Treuliau gwirfoddolwyr  100 200 

CYFANSWM 3,100 3,700 

 
Os bydd eich prosiect yn cwmpasu mwy nag un flwyddyn, bydd yn ddefnyddiol os 
allwch ddangos ym mha flwyddyn fydd y gwariant yn digwydd. Er enghraifft, gallech roi 
costau Staff Blwyddyn 1 ar un llinell yn y tabl a chostau Blwyddyn 2 ar linell ar wahân. 

 
Enghraifft 3: Polisïau cadwraeth natur 

Eitem/gweithgaredd 
Y Swm y 

Gofynnir Amdano 
Cyfanswm 

Gwaith cynefinoedd – costau contractwr 10,000 12,000 
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Costau staff uniongyrchol (ar-lein) 3,000 5,750 

Costau gwirfoddolwyr – teithio a hyfforddiant 750 750 

Offer a chyfarpar 1,150 1,500 

Rheoli a gorbenion y prosiect 600 1000 

4 bwrdd dehongli 1,000 2,000 

CYFANSWM 16,500 23,000 

 
Llenwch y tri thabl i ddangos unrhyw grantiau yr ydych eisoes wedi'u sicrhau 
gan gyllidwyr eraill ar gyfer y prosiect, unrhyw grantiau eraill yr ydych chi wedi 
gwneud cais amdanynt gan gyllidwyr eraill ar gyfer y prosiect a'ch bod yn dal i 
aros clywed ganddynt, ac yn olaf unrhyw gyfraniadau mewn nwyddau. 
Cynhwyswch fanylion sy'n ymwneud â'r costau yr ydych wedi'u rhestru yn y tabl 
'Costau'r Prosiect' uchod. Gallai darparu gwybodaeth yn ymwneud â grantiau / 
cyfraniadau mewn nwyddau ar gyfer prosiectau eraill / costau wneud eich 
prosiect edrych wedi'i or-gyllido. 
Ar ôl i chi glicio 'Save Draft', byddwch yn gallu dewis y botwm 'Add Funding 
Information'. Bydd ffenestr newydd yn agor a gallwch ychwanegu holl gostau'r prosiect. 
Cofiwch glicio 'Save' cyn cau. 
 
Grantiau wedi'u Sicrhau yn y Gorffennol:  
Cyfeiriwch at y meini prawf penodol ar gyfer y Gronfa i weld a oes angen cyllid 
cyfatebol neu a allai fod o fudd i'ch cais. Rhestrwch yr holl gyllidwyr sydd wedi 
cadarnhau y byddant yn darparu grantiau ar gyfer eich prosiect. Manylwch y 
swm/symiau maent wedi'u cymeradwyo a'r dyddiad(au) y dyfarnwyd y cyllid. 
 
Mae angen i ni wybod am unrhyw amodau sy'n ymwneud â grantiau sydd eisoes 
wedi'u dyfarnu gan gyllidwyr eraill ar gyfer y prosiect. Yn benodol: 
 

 A oes unrhyw ddyddiadau cau ar gyfer defnyddio'r grantiau? 

 A yw'r grantiau ar gael ar gyfer elfennau penodol o'r prosiect yn unig? 
 

Cynhwyswch fanylion sy'n ymwneud â'r costau yr ydych wedi'u rhestru yn y tabl 
'Costau'r Prosiect'. Gallai darparu gwybodaeth yn ymwneud â grantiau ar gyfer 
prosiectau eraill / costau wneud eich prosiect edrych fel petai wedi'i or-gyllido. 
 
Grantiau y Gwnaethpwyd Cais Amdanynt:  
Rhestrwch yr holl gyllidwyr yr ydych wedi gwneud cais iddynt am grantiau ar gyfer eich 
prosiect. Nodwch y swm/symiau yr ydych wedi gwneud cais amdano/amdanynt a'r 
dyddiad(au) erbyn pryd ydych yn disgwyl cael penderfyniad am y cyllid. 
 
Mae angen i ni wybod am unrhyw amodau sy'n ymwneud â grantiau yr ydych wedi 
gwneud cais amdanynt gan gyllidwyr eraill ar gyfer y prosiect. Yn benodol: 
 

 A oes unrhyw ddyddiadau cau ar gyfer defnyddio'r grantiau? 

 A yw'r grantiau ar gael ar gyfer elfennau penodol o'r prosiect yn unig? 
 

Cynhwyswch fanylion sy'n ymwneud â'r costau yr ydych wedi'u rhestru yn y tabl 
'Costau'r Prosiect'. Gallai darparu gwybodaeth yn ymwneud â grantiau yr ydych wedi 
gwneud cais amdanynt ar gyfer prosiectau / costau eraill wneud eich prosiect edrych 
fel petai wedi'i or-gyllido. 
 
Cyfraniad(au) mewn nwyddau 
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Cyfraniadau mewn nwyddau yw pan mae deunyddiau, cyfarpar neu amser a sgiliau 
pobl yn cael eu rhoi i'r prosiect heb gost "ariannol" i'r prosiect. Gellir gwneud y 
cyfraniadau hyn naill ai gan y sefydliad sy'n gwneud cais neu gan sefydliadau, 
unigolion neu fusnesau eraill.  

 
Darllenwch yn ofalus y meini prawf penodol ar gyfer y gronfa yr ydych chi'n gwneud 
cais amdani. Nid pob Cronfa fydd yn caniatáu cyfraniadau mewn nwyddau fel modd o 
fodloni meini prawf cyllid cyfatebol.  

 
Rhaid i gyfraniadau mewn nwyddau wrthbwyso eitemau o'r rhestr o gostau prosiect. 

 
Yn eich ateb, cynhwyswch enw'r rhoddwr, beth fyddant yn ei ddarparu i chi a'r gwerth. 
Os nad yw'r rhodd wedi'i sicrhau, dylech ei nodi fel cyfraniad disgwyliedig o fewn y 
testun a'i ychwanegu pan ydych yn disgwyl i hyn gael ei gadarnhau. 
 
Cynhwyswch fanylion sy'n ymwneud â'r costau yr ydych wedi'u rhestru yn y tabl 
'Costau'r Prosiect'. Gallai darparu gwybodaeth yn ymwneud â chyfraniadau mewn 
nwyddau ar gyfer prosiectau / costau eraill wneud eich prosiect edrych fel petai wedi'i 
or-gyllido. 

 
Enghraifft 1: Ail-beintio neuadd y pentref - bydd cyflenwyr adeiladwyr lleol yn darparu'r 
paent am ddim. Byddai'r cyfraniad mewn nwyddau yn £500. 

 

Eitem/gweithgaredd Gwerth 

Paent wedi'i roi gan GS Building Supplies (cyflenwyr adeiladwyr lleol) 500 

CYFANSWM 500 

 
Enghraifft 2: Creu gardd gymunedol – bydd gwirfoddolwyr yn darparu gwerth £1,500 o 
lafur. 

 

Eitem/gweithgaredd Gwerth 

Bydd pum gwirfoddolwr yn darparu oddeutu 2 ddiwrnod o amser rhydd 
bob wythnos ar gyfer 3 wythnos i glirio'r safle ac adeiladu'r potiau blodau 
uwch. £50/diwrnod x 2 ddiwrnod x 3 wythnos x 5 gwirfoddolwr = £1,500. 

1,500 

CYFANSWM 1,500 

 
I'ch helpu chi i ddyrannu gwerth cost ar gyfer amser gwirfoddolwyr, cyfeiriwch at y tabl 

canlynol: 
 

Math  Enghraifft  Tâl Fesul Awr  Cyfradd Ddyddiol  

Tasg ddi-grefft neu lafur  Chwynnu, casglu 
sbwriel, rhoi help llaw 
cyffredinol  

Isafswm cyflog 
cenedlaethol  

£50.00  

Tasg grefftus neu Lafur  Gweithredu peiriannau 
megis JCB, neu 
drydanwyr neu 
adeiladwyr yn rhoi o'u 
hamser am ddim  

£18.75  £150.00 

Gwasanaethau 
Proffesiynol  

Cyfrifydd Gwirfoddol 
neu pro-bono neu 
gostau cyfreithiol i 
helpu gyda'r prosiect   

£50.00  £350.00  
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Os oes diffyg mewn cyllid, faint yw'r cyllid a sut fydd eich sefydliad yn mynd i'r 
afael ag ef? 
Gadewch hwn yn gwbl wag os nad yw'n berthnasol. 
 
Bydd gan eich prosiect ddiffyg mewn cyllid os yw cyfanswm cost y prosiect yn mynd y 
tu hwnt i'r cyllid yr ydych eisoes wedi'i sicrhau (gan gynnwys y swm mae eich sefydliad 
yn ei ddarparu ac unrhyw gyfraniadau mewn nwyddau) a'r cyllid yr ydych wedi gwneud 
cais amdano (gan gynnwys y swm yr ydych yn gwneud cais amdano i'r Gronfa hon). 
Os oes diffyg mewn cyllid, dywedwch wrthym faint yw hwn. Yna, dywedwch wrthym am 
unrhyw ffynonellau yr ydych wedi'u hadnabod ond nad ydych wedi gofyn iddynt am 
gyllid eto, ac unrhyw weithgareddau arfaethedig eraill i gael gwared ar y diffyg. 
 
Ni ddylech gynnwys mwy na 100 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn. 
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Cyflawni'r Prosiect 

 
Budd-daliadau 
 
*  Faint o bobl ydych chi'n disgwyl y bydd eich prosiect o fudd iddynt yn 
uniongyrchol? 

Mae'n arfer dda gosod targedau perthnasol ar gyfer y nifer o bobl ydych chi'n disgwyl a 
fydd yn elwa o'ch prosiect. Dyma rai enghreifftiau o'r hyn y gallech ei dargedu: 

 

 Os yw eich prosiect yn cynnwys gwasanaeth, gallech osod targed ar gyfer y nifer o 
bobl ydych chi'n disgwyl a fydd yn elwa ohono yn ystod eich prosiect. 

 Os yw eich prosiect yn cynnwys prosiect cymunedol, gallech osod targed ar gyfer 
faint o bobl ydych chi'n disgwyl a fydd yn defnyddio hwn, bob blwyddyn, ar ôl 
cwblhau'r prosiect. 

 Os yw eich prosiect yn darparu hyfforddiant, gallech osod targed ar gyfer y nifer o 
gyfleoedd hyfforddiant a fydd yn cael eu creu. 
 

Ni ddylech gynnwys mwy na 100 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn. 
 

*  Dywedwch wrthym am y lefelau o gefnogaeth gymunedol sydd gennych chi ar 
gyfer y prosiect a pha ymgynghoriad lleol ydych chi wedi ymgymryd ag ef 

 Mae'n hynod bwysig eich bod yn dweud wrthym pam mae angen y prosiect a sut ydych 
wedi adnabod yr angen hwn. Rydym hefyd yn chwilio am dystiolaeth o gefnogaeth 
gymunedol ar gyfer y prosiect (ac ymglymiad ag ef), gan y bydd hyn yn allweddol pan 
fyddwn yn asesu cais eich sefydliad am grant. 

 
Efallai fod yr angen am y prosiect wedi'i adnabod mewn cynllun lleol, drwy arolygiad o 
adeilad, neu ganlyniadau holiadur cymunedol. Gallai hefyd fod oherwydd bod diffyg 
cyfleusterau yn yr ardal, neu nad yw'r cyfleusterau cyfredol yn ddigon i fodloni'r galw.  
 
Er enghraifft, gallech ddangos bod eich sefydliad wedi ymgynghori â chymuned / 
defnyddiwr drwy ymgymryd â threfnu holiaduron cymunedol a cheisio llythyrau o 
gefnogaeth ar gyfer y prosiect. Gall tystiolaeth o gefnogaeth fod drwy ddeisebau, neu 
gofnodion cyfarfodydd cyhoeddus. 

 
Ni ddylech gynnwys mwy na 200 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn. 

 
*  Dywedwch wrthym sut fydd eich prosiect o fudd i'r gymuned leol. Nodwch 

unrhyw fuddion cymdeithasol ac economaidd y bydd yn eu cyflawni 
Bydd y lefel o fwynhad a budd cymunedol mae'r prosiect yn ei gyflawni yn ffactor 
allweddol o ran mynd i'r afael â'ch cais, felly mae'n bwysig eich bod yn ystyried y 
cwestiwn hwn yn ofalus iawn. Noder: Mae cwestiwn ar wahân ynghylch effaith ar yr 
amgylchedd 
 
Gall buddion cymdeithasol gynnwys gweithgareddau hamdden, addysg ac 
adloniadol: 

 Pa weithgareddau newydd fydd y gymuned yn gallu cymryd rhan ynddynt? 

 A fydd y prosiect yn annog cydlyniad cymdeithasol? 

 A fydd y prosiect yn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol? 

 A fydd y prosiect yn hygyrch i gynifer o bobl wahanol â phosibl? 
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 A ydych yn sicrhau nad yw cyfleuster a / neu wasanaeth cymunedol hollbwysig yn 
cael ei golli ar gyfer defnyddwyr heddiw ac yfory? 

   
  Buddion economaidd, er enghraifft: 

 A fydd unrhyw swyddi newydd (llawn amser a rhan amser) yn cael eu creu a / neu 
eu cynnal? 

 A yw eich prosiect yn cynnwys darparu cyfleoedd hyfforddiant? 

 A fydd eich sefydliad yn dod yn fwy cynaliadwy? 
 

Ni ddylech gynnwys mwy na 150 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn. 
 
*  Dywedwch wrthym am effaith amgylcheddol a buddion eich prosiect, gan 

gynnwys unrhyw fesurau ydych chi'n eu cymryd i wneud y prosiect yn 
gynaliadwy o ran yr amgylchedd 
Bydd lefel effaith a budd amgylcheddol y prosiect yn ffactor allweddol o ran asesu'ch 
cais, felly mae'n bwysig eich bod yn ystyried y cwestiwn yn ofalus iawn. Noder: Os yw 
eich prosiect yn ymwneud yn benodol â chadwraeth neu warchodaeth uniongyrchol o 
gynefin neu rywogaeth benodol, mae cwestiynau ychwanegol yn ymwneud â hyn yn 
ddiweddarach yn y ffurflen gais. 

 
Ystyriwch y canlynol: 

 A yw eich prosiect yn cynnwys rhoi bywyd newydd i ardal nad yw'n cael ei 
defnyddio? 

 A fydd y prosiect yn lleihau allyriadau carbon, er enghraifft drwy inswleiddio wal 
geudod a gosod ffenestri gwydr dwbl mewn adeilad cymunedol? 

 A oes unrhyw goed yn cael eu plannu fel rhan o'r prosiect? 

 A fydd y prosiect yn ddi-bapur? 

 A ellir cyflawni'r prosiect gyda llai o deithio gan staff? 

 A ydych yn ceisio deunyddiau/cyflenwadau yn lleol? 
 
Ni ddylech gynnwys mwy na 100 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn. 

 
*  A ydych yn gweithio mewn partneriaeth ag unrhyw sefydliad(au) eraill i gyflawni'r 

prosiect hwn? Os ydych chi, nodwch fanylion 
Wrth nodi manylion unrhyw sefydliad(au) partner y prosiect, ystyriwch y pwyntiau 
canlynol: 

 

 A yw'r bartneriaeth yn newydd? 

 A yw'r bartneriaeth yn benodol i'r prosiect hwn? 

 Sut mae'r sefydliad partner ynghlwm â'r prosiect? Er enghraifft, a fydd yn darparu 
cymorth ariannol neu gymorth i reoli'r prosiect, neu a fydd yn ymgymryd â gwaith 
cynnal y prosiect yn y dyfodol? 

 
Ni ddylech gynnwys mwy na 100 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn.   

 
Faint o incwm ychwanegol ydych chi'n rhagweld fydd y prosiect yn ei gynhyrchu 
ar gyfer eich sefydliad fesul blwyddyn? 
Gadewch hwn yn gwbl wag os nad yw'n berthnasol. 
 
Nodwch amcan swm yr incwm ychwanegol, nid yr incwm yr ydych chi'n ei gael ar hyn o 
bryd. Efallai yr hoffech ystyried y pwyntiau canlynol: 
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 Amcan gynnydd yn y nifer o ddefnyddwyr ar ôl cwblhau'r prosiect 

 Y swm cyfartalog y bydd pob defnyddiwr yn ei dalu i ymweld â safle'r prosiect neu ei 
ddefnyddio 

 Unrhyw ffynonellau incwm eraill fydd y prosiect yn eu cynhyrchu, e.e. rhoddion  
  

Na phoener os na ddisgwylir i'r prosiect gynhyrchu unrhyw incwm ychwanegol.  
 

Os ydych yn teimlo bod angen i chi egluro'ch ateb, gwnewch hynny ond dylai eich ateb 
i gyd gynnwys dim mwy na 50 gair. 

 

Gwarchod Rhywogaethau / Cynefinoedd 

 
*  A yw eich prosiect yn ymwneud yn benodol â chadwraeth neu warchodaeth 

cynefin neu rywogaeth benodol? 
Atebwch 'ydy' os yw eich prosiect yn ymwneud yn uniongyrchol â chadwraeth neu 
warchod rhywogaeth neu gynefin penodol. Os yw eich prosiect yn cynnwys gwaith 
amgylcheddol mewn parc neu fan gwyrdd cyhoeddus lle fydd gweithgareddau 
cadwraeth natur yn digwydd ond nad ydynt yn brif ffocws y prosiect, dylech ateb 'na' a 
chynnwys y buddion amgylcheddol yn eich ateb. 
 
Er enghraifft, os yw eich prosiect yn gwarchod gwiwerod coch, atebwch 'ydy'. Wedi 
dweud hynny, os yw eich prosiect yn awyddus i atgyfnerthu parc ac un o elfennau'r 
prosiect yw mewnosod blwch nyth i wiwerod, yna atebwch 'na'. 

 
 Os ateboch 'ydy', mae cwestiynau ychwanegol y bydd angen i chi eu hateb: 
 
*  Dywedwch wrthym am y rhywogaethau a'r cynefinoedd allweddol mae eich 

prosiect yn anelu at eu gwarchod, a phwysigrwydd eu gwarchod ar lefel leol / 
rhanbarthol a chenedlaethol? 
Ni ddylech gynnwys mwy na 100 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn.   

 
*  Rhowch fanylion sut fyddwch yn cyflawni'r prosiect a'r fethodoleg y byddwch yn 

ei defnyddio? 
Ni ddylech gynnwys mwy na 100 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn.   

 
*  Dywedwch wrthym am y goblygiadau i'r rhywogaethau a / neu gynefinoedd 

uchod os yw'r prosiect yn mynd yn ei flaen 
Ni ddylech gynnwys mwy na 100 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn.   

 
*  Rhowch ragor o fanylion ynghylch lleoliad y safle o ran ei werth bioamrywiaeth 

ar hyn o bryd 
Ni ddylech gynnwys mwy na 100 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn.   

 
*  Dywedwch wrthym am allbynnau a chanlyniadau disgwyliedig y prosiect? A fydd 

unrhyw fuddion addysgol neu ymchwil wedi'u cyflawni drwy'r prosiect? 
Ni ddylech gynnwys mwy na 100 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn.   
 
 

Gwybodaeth Ychwanegol 

 
 Uwchlwythwch gopi wedi'i arwyddo o'ch cyfansoddiad cyfredol, eich rheolau 

neu'ch dogfen lywodraethu 
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Nid yw'n ofynnol i Awdurdodau Lleol, Cynghorau Tref neu Blwyf ac Ysgolion ddarparu 
hyn. Wedi dweud hynny, os ydych yn Gymdeithas Rhieni ac Athrawon neu'n grŵp 
'Cyfeillion', mae gofyn i chi nodi hynny. Gall eglwysi ddarparu Datganiad Cenhadaeth. 

 
 PEIDIWCH ag uwchlwytho unrhyw beth arall ar wahân i'ch Cyfansoddiad - ni fyddwn 

yn edrych arno. Os bydd angen rhywbeth ychwanegol arnom fel rhan o'r broses asesu, 
byddwn yn gofyn i chi amdano. 

  
Sylwadau Ychwanegol 

 Gadewch yma yn gwbl wag os nad yw'n berthnasol. 
 

Mae hyn yn rhoi cyfle olaf i chi ychwanegu unrhyw wybodaeth ychwanegol yr ydych 
chi'n teimlo sy'n berthnasol i'r cais hwn lle nad oes cwestiwn priodol i egluro yn rhywle 
arall. 
 
Ni ddylech gynnwys mwy na 100 o eiriau yn eich ateb i'r cwestiwn hwn.   
 
Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynghylch y ffurflen gais/proses 
ymgeisio, rhannwch nhw yma 
Gadewch hwn yn gwbl wag os nad yw'n berthnasol. 

 
  
 *  Datganiad 
 

 Awdurdodir chi i gyflwyno'r cais hwn ar ran eich sefydliad 

 Mae'r sefydliad sy'n cyflwyno'r cais yn meddu ar gyfrif banc neu gyfrif cymdeithas 
adeiladu yn enw'r sefydliad 

 Mae gennych gyfansoddiad ysgrifenedig, cyfuniad o reolau neu ddogfen 
lywodraethu 

 Rydych wedi darllen y meini prawf cymhwysedd ar gyfer y Gronfa yr ydych yn 
gwneud cais amdani, ac yn credu eich bod yn eu bodloni 

 Hyd eithaf eich gwybodaeth a'ch cred, mae'r holl atebion i'r cwestiynau yn wir ac yn 
fanwl gywir 
 
Dylech roi tic yn y bocs os ydych yn siŵr bod yr holl bwyntiau uchod yn wir 
 

*  Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 
 

 Gwiriwch y canlynol, cyn i chi gadarnhau'ch cytundeb: 

 Pan fyddwch yn gwneud cais am grant ar gyfer eich sefydliad gennym ni, byddwn 
yn casglu data personol er mwyn i ni allu cysylltu â chi ynghylch cais eich sefydliad, 
asesu'r cais, cysylltu â chi ynghylch unrhyw grantiau y gallwn eu rhoi neu na allwn 
eu rhoi ac ynghylch monitro'r grant. 

 Rydym hefyd yn gofyn am ganiatâd i gadw data personol i gysylltu â chi yn 
achlysurol gyda newyddion, gwahoddiadau ac am eich safbwyntiau ynghylch ein 
rhaglenni cyllid. 

 Yn ogystal â'r uchod, hoffem rannu'ch gwybodaeth gyswllt â'r sefydliad sy'n 
darparu'r cyllid a'u darparwr cysylltiadau cyhoeddus allanol (os yn berthnasol). 
Efallai y byddant eisiau cysylltu â chi mewn perthynas â chynnwys eich prosiect yn 
eu deunyddiau marchnata busnes, er enghraifft, cylchlythyrau, gwefan, adroddiad 
blynyddol. 
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Rwy'n cytuno i'r data yr wyf wedi'i gyflwyno gael ei gasglu a'i storio at y dibenion a 
amlinellir uchod 

 
Bydd y botwm 'Submit' yn ymddangos pan fyddwch wedi ticio'r Datganiad a'r 
datganiad Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data ar ddiwedd y ffurflen ac wedi 
clicio 'Save Draft' eto. 


