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AT DDEFNYDD Y 
SWYDDFA’N UNIG 

  

Cyfeirif: 
  

Dyddiad Derbyn: 
  

LLENWI’R FFURFLEN GAIS 

  

Llenwch y ffurflen gais yn llawn gan ddefnyddio INC DU neu LAS. 

Atodwch unrhyw dudalen ychwanegol a’i labelu’n glir. 

  

Mae’r ffurflen hon ar gael yn Saesneg hefyd. 

Os oes arnoch chi angen y ffurflen mewn iaith neu arddull arall, cysylltwch â ni. Cysylltwch â ni os ydych 

yn dymuno cael cymorth i lenwi'r ffurflen gais hon. 

  

Sicrhewch eich bod yn darllen y canllawiau ychwanegol cyn llenwi’r ffurflen gais er mwyn sicrhau 

cymhwysedd eich prosiect. 

 

Os oes arnoch chi angen cymorth neu wybodaeth bellach cysylltwch â Thîm y Gist Gymunedol drwy 

ffonio: 01745 335536 neu 0300 124 0040 

neu e-bostio: megan.taylorrose@cartreficonwy.org  

Dyddiadau Cau: 

 
 

Anfonwch y ffurflen gais a’r dogfennau ychwanegol i; 

 Cartrefi Conwy,  

Ceisiadau Cist Gymunedol,  

Morfa Gele,  

Parc Busnes Gogledd Cymru,  

Cae Eithin,  

Abergele  

LL22 8LJ 
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Ffurflen Gais Cist Gymunedol 

Cist Gymunedol Nod prosiect Cist Gymunedol Cartrefi Conwy ydi cefnogi          

prosiectau bychain fydd yn gwella ansawdd bywyd ein tenantiaid 

mewn cymunedau neu lle y mae gennym ni dai. 

  Mae grantiau o hyd at £1,000 ar gael i unrhyw grŵp gwirfoddol, 

cymunedol neu hamdden. 

Ar gyfer grant dros £250, mae angen cyfateb 10% o’r arian. 

Pwy sy’n gallu gwneud 

cais am grant? 

Mae grantiau ar gael i brynu eitemau penodol neu i gyfrannu at 

gostau prosiectau penodol. 

Gall unrhyw grŵp/sefydliad wneud cais am grant y Gist            

Gymunedol os ydyn nhw’n: 

Grŵp Tenantiaid Cartrefi Conwy 

 Cynnwys tenantiaid Cartrefi Conwy 

 Sefydlu prosiect sydd o fudd i gymuned Cartrefi Conwy 

 Sefydliad y mae tenantiaid Cartrefi Conwy yn defnyddio / cael 

budd ohono 
  

Ysgolion – mae’n rhaid i bob cais sy'n ymwneud ag ysgolion gael ei 

gyflwyno gan Gymdeithas Athrawon a Rhieni, Cyfeillion yr Ysgol, 

Llywodraethwyr neu grŵp codi arian perthnasol arall. 

Cyngor Tref neu Gymuned - bydd ar y gwasanaeth angen darparu 

cadarnhad ysgrifenedig i gefnogi eich cais, gan ddatgan nad oes 

modd talu'r costau sy'n ymwneud â'ch gweithgaredd yn defnyddio 

Ar gyfer beth y mae’r 

grant? 

 Gweithgareddau a digwyddiadau grŵp cymunedol 

 Offer a deunyddiau ar gyfer Grwpiau Cymunedol 

Gwella cyfleusterau hamdden cymunedol lleol 

 Ymgymryd â gwelliannau amgylcheddol bychain 

 Cyfleoedd dysgu / rhaglenni hyfforddi 

Adnewyddu adeiladau neu wella eiddo i gynyddu defnydd  

cymunedol yr adeilad 
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Ffurflen Gais Cist Gymunedol 

Pwy sydd ddim yn 

gallu gwneud cais am 

grant? 

Nid yw grantiau ar gael i grwpiau neu sefydliadau y tu allan i Sir   

Conwy nad ydyn nhw’n darparu unrhyw fudd i gymuned Cartrefi 

Conwy. 

Bwth na fydd y grant 

yn talu amdano? 

 Costau rhedeg y grŵp / sefydliad (megis yswiriant atebolrwydd 

cyhoeddus, rhent, trethi, cyflogau) 

Cost gwaith neu weithgareddau y mae dyletswydd statudol ar  

berson arall neu asiantaeth i adeiladu neu gaffael adeiladau 

 Digwyddiadau untro ac nad ydyn nhw’n gynaliadwy 

Unrhyw weithgaredd all fod yn groes i amcanion, nodau a               

pholisïau cyfredol Cartrefi Conwy 

Beth sydd arnaf i 

angen ei wneud cyn 

gwneud cais am grant? 

Cyn llenwi'r ffurflen gais sicrhewch fod gennych chi: 

 Yr holl gwestiynau, a’ch bod chi wedi eu darllen yn ofalus 

Cyfrif Banc 

Cyfansoddiad wedi ei lofnodi 

 Llofnod aelod o'ch grŵp / sefydliad yn y man perthnasol 

 Cefnogaeth y gymuned (os oes angen) 

 Yr holl ddogfennau ychwanegol sydd eu hangen 

Ble galla i gael help i 

lenwi'r ffurflen gais? 

Ynghyd â’r ffurflen gais hon mae llyfryn cyfarwyddyd i'ch helpu chi i 

ateb y cwestiynau. 

  

I dderbyn gwybodaeth bellach a chymorth, cysylltwch â'r Tîm 

Cynnwys y Gymuned ar: 01745 335536 
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Ffurflen Gais Cist Gymunedol 

Proses ceisiadau a gymeradwyir  

Proses ceisiadau a ohirir  
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Ffurflen Gais Cist Gymunedol 

1. Manylion y Grŵp/ Sefydliad 

Enw’r Grŵp/Sefydliad 

Cyfeiriad y Grŵp/Sefydliad 

 

 

         Cod Post:  

Rhif Ffôn 
 

Dydd: 
 

Gyda’r Nos: 

2. Prif Fanylion Cyswllt ar gyfer y cais 

Teitl: Enw: 

Swydd o fewn y 

Grŵp/Sefydliad 

Cyfeiriad 

 

 

         Cod Post:  

Sut hoffech chi i ni ysgrifennu atoch chi? 

  
 E-bost   Drwy’r post 

          

Eich dewis iaith: Cymraeg 
  

Saesneg   

E-bost: 
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Ffurflen Gais Cist Gymunedol 

3. Eich Prosiect 

Teitl y Prosiect 

Pa ardal fydd yn cael budd o’ch prosiect? 

Pa fath o Grŵp/Sefydliad ydych chi? 

Grŵp Gwirfoddol/Cymunedol 
  

Sefydliad Gwirfoddol/Cymunedol 
  

Ysgol (rhaid i chi fod yn grŵp CRhA) 
  

Cyngor Tref neu Gymuned 
 

Disgrifiad o’ch Prosiect 

(Defnyddiwch dudalen arall os oes angen) 

 
Os ydych chi’n grŵp/sefydliad gwirfoddol/cymunedol, yna ticiwch y blwch 

hwn os ydych yn fodlon i ni hysbysebu eich gwasanaethau/gweithgareddau 

i’n tenantiaid ar ein gwefan 
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Ffurflen Gais Cist Gymunedol 

4. Bodloni’r Meini Prawf 

Pa themâu y mae’ch prosiect yn eu cyflawni? (ticiwch) 

Cymunedau Diogelach a Chryfach    

    

Cymunedau Iachach   

    

Sgiliau a Mentergarwch    

    

Plant a Phobl Ifanc    

    

Diwylliant   

    

Sector Cymunedol a Gwirfoddol    

Sut bydd eich prosiect yn cyflawni’r themâu rydych chi wedi eu ticio? (efallai byddwn yn gofyn am dystiolaeth) 

(Defnyddiwch dudalen arall os oes angen) 

Pa gynlluniau sydd yn eu lle i reoli’r prosiect ar ôl i’r grant ddod i ben? (efallai byddwn yn gofyn am dystiolaeth) 

(Defnyddiwch dudalen arall os oes angen) 
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Ffurflen Gais Cist Gymunedol 

5. Costau’r Prosiect 

Eitem neu Weithgaredd 
 Colofn A 

Cyfanswm y Costau 

Colofn B 
Cyfraniad yr hoffech chi ei gael 

gan y Gist Gymunedol 

  
£ £ 

  £ £ 

  £ £ 

  £ £ 

  £ £ 

  £ £ 

  £ £ 

  £ £ 

  
£ £ 

  £ £ 

  
£ £ 

  £ £ 

  
£ £ 

CYFANSWM £ £ 

Faint fydd cost pob eitem/gweithgaredd a faint yr hoffech chi ei dderbyn gan y Gist Gymunedol? 

(Gwnewch yn siŵr bod eich costau mor gywir â phosibl. Mae angen copïau o ddyfynbrisiau i gefnogi’ch cais. 

Nodwch y grantiau eraill rydych chi wedi ymgeisio amdanyn nhw, a’u statws.  

(efallai y bydd arnom ni angen copïau o lythyrau cymeradwyo) 

Gall y Gist Gymunedol roi hyd at £1,000 i brosiectau neu ariannu rhan o’r cyfanswm. 

Os ydych chi’n gwneud cais am fwy na £250, bydd arnoch chi angen 10% mewn arian cyfatebol. 

(Defnyddiwch dudalen arall os oes angen) 
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Ffurflen Gais Cist Gymunedol 

6. Gwaith Tirlunio / Adeiladu 

Ydi’ch prosiect yn cynnwys gwaith tirlunio neu adeiladu?  (os na, ewch i adran 7) 

Ydi   Nac Ydi   

Oes angen caniatâd cynllunio?  

Yn berchen ar rydd-ddaliad y tir neu’r 
adeilad 

  

    

neu   

    

Yn dal prydles o leiaf pum mlynedd nad 
oes modd i’r landlord ei therfynu  

  

Ydi’ch Grŵp / Sefydliad:       (ticiwch) 

Nid oes angen caniatâd cynllunio   

    

neu   
    

Mae angen caniatâd cynllunio ac mae’r 
caniatâd wedi ei dderbyn 

  

Efallai y byddwn yn cysylltu â chi i ymweld â’r safle neu i gael copïau o ddogfennau i gefnogi’ch cais. 

Enw’r Prif 
Gyswllt: 

  

    

Llofnod y Prif 
Gyswllt: 

  

7. Cefnogaeth Ychwanegol 

Ydych chi wedi cysylltu â’ch Cynghorwyr lleol 
ynglŷn â’r cais hwn?  

Do     Naddo   

            
Ydych chi wedi derbyn grant y Gist Gymunedol 
o’r blaen?  

Do     Naddo   

Os do, pryd oedd hynny ac ar gyfer beth:           

  

            

Ydi’r cais hwn ar gyfer yr un prosiect?  Ydi     
Nac 
Ydi 

  

Oes yna oblygiadau iechyd a diogelwch ynghlwm wrth y prosiect? 

Oes     Nac 
Oes 

  (Os oes, efallai y byddwn yn gofyn am gopi o’r asesiad risg) 

Os gennych chi’r yswiriant atebolrwydd priodol? (os oes angen) 

Oes     Nac 
Oes 

  (bydd angen copi o’r yswiriant) 

Llofnodwch isod i ddangos bod yr wybodaeth uchod yn ddatganiad cywir 
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Ffurflen Gais Cist Gymunedol 

8. Monitro 

Llofnodwch isod i ddangos bod yr wybodaeth uchod yn ddatganiad cywir 

Ydi 
  

    Nac Ydi   

Os ydi, bydd disgwyl i chi wneud y canlynol: 

 Cwblhau proses recriwtio a dethol fanwl ar gyfer staff a gwirfoddolwyr a fydd yn 

gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion diamddiffyn, gan gynnwys gwirio    

cofnodion troseddol a derbyn geirdaon. 

 Dilyn canllawiau statudol neu arfer gorau ar gymarebau priodol ar gyfer nifer y staff 

neu wirfoddolwyr i bob plentyn, person ifanc neu oedolyn diamddiffyn.   

 Darparu neu dderbyn hyfforddiant amddiffyn plant ac iechyd a diogelwch. 

Ydi’ch prosiect yn golygu gweithio gyda phlant, pobl ifanc dan ddeunaw neu oedolion diamddiffyn? 

Enw’r Prif 
Gyswllt: 

  

    

Llofnod y Prif 
Gyswllt: 

  

9. Cyhoeddusrwydd 

Os ydi’ch cais am grant y Gist Gymunedol yn llwyddiannus, MAE’N RHAID i’r Grŵp/Sefydliad fod yn    

barod i gydnabod unrhyw grant a dderbynnir.  

MAE’N RHAID I CHI dderbyn caniatâd Cartrefi Conwy i ddefnyddio eu logo. 

 

Rhowch wybod i’r Tîm Cynnwys y Gymuned am unrhyw ddigwyddiad rydych chi’n ei gynnal ac anfonwch 

gopïau o unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd rydych chi wedi ei wneud gan gynnwys lluniau,                     

newyddlenni a sylwadau.  

Mae Cist Gymunedol Cartrefi Conwy yn cadw’r hawl i ymweld â’ch prosiect/grŵp ar unrhyw adeg ar 
ôl i’r grant gael ei ddyfarnu. 
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Ffurflen Gais Cist Gymunedol 

11. Manylion Banc BACS  

Enw’r banc neu’r gymdeithas adeiladu perthnasol i’r cyfrif 

Enw’ch Cyfrif (enw’r grŵp/sefydliad fel y mae’n ymddangos ar eich cyfriflenni) 

Rhif y Cyfrif:                 

Cod Didoli:       

Llofnod y Prif Gyswllt 

  

    

Enw (prif lythrennau) 

  

    

Llofnod Tyst 

  

    

Enw (prif lythrennau) 

  

Sicrhewch eich bod yn cynnwys copi o’r gyfriflen ddiweddaraf  

(o fewn y 3 mis diwethaf)  
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Ffurflen Gais Cist Gymunedol 

12. Rhestr Wirio 

Cyn cyflwyno’ch cais, darllenwch a thiciwch y cwestiynau isod: 

YDYCH CHI WEDI COFIO amgáu’r dogfennau canlynol: 

Copi o gyfansoddiad y sefydliad a/neu ddatganiad o nodau ac amcanion 
eich sefydliad a/neu lythyrau i ddangos cefnogaeth y gymuned i’ch                
prosiect   
 

Do 
 

    
Naddo 

 

  

    

            

Y gyfriflen ddiweddaraf (o fewn y 3 mis diwethaf) Do 
    

Naddo 
  

            

Dyfynbrisiau, lle bo’n berthnasol i cefnogi’ch cais  Do 
    

Naddo 
  

            

Copïau o lythyrau yn cadarnhau cymeradwyo grant (os yn berthnasol) Do 
  

Naddo 
 

      

Copïau o dystysgrifau yswiriant atebolrwydd (os yn berthnasol) 
  

Do 
    

Naddo 
  

            

Copïau o brydles y tir / caniatâd cynllunio (os yn berthnasol) 
  

Do 
    

Naddo 
  

            

Lluniau / mapiau  yn dangos lleoliad yr eitemau amgylcheddol  
(os yn berthnasol) 

Do 
    

Naddo 
  

SYLWCH: os na fyddwch yn darparu’r dogfennau a’r wybodaeth berthnasol ac yn       

l lofnodi’r datganiadau priodol, BYDD oedi wrth brosesu’ch cais.  

Ydych chi wedi ateb yr holl gwestiynau perthnasol ar y ffurflen gais? 

Ydych chi’n deall y gall gwneud datganiadau camarweiniol difrifol (ar bwrpas 

neu’n ddamweiniol) ar unrhyw gam yn ystod y broses ymgeisio, neu gelu       

unrhyw wybodaeth, achosi i’ch cais fod yn annilys ac y gallwch chi gael eich 

gorfodi i ad-dalu unrhyw arian yn ôl? 

Ydi pob blwch llofnod perthnasol wedi ei lofnodi? 

(tudalennau 10, 11, 12 a 14) 
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Ffurflen Gais Cist Gymunedol 

10. Datganiad Cytundeb 

Amodau a Thelerau 

Rydym wedi darllen ac yn deall amodau a thelerau Cronfa'r Gist Gymunedol. Rydym yn cytuno darparu'r 

holl ddogfennaeth sydd ei hangen i'w gwirio cyn i’r grant gael ei ystyried ac i ddarparu adborth prosiect 

rheolaidd a gwybodaeth monitro ariannol fel bo angen. Gweler y nodiadau canllawiau a’r rhestr wirio ar 

gyfer manylion o’r ddogfennaeth sydd eu hangen i gefnogi’r cais.  

  

Rydym yn derbyn ac yn cymryd cyfrifoldeb /atebolrwydd llawn ar gyfer yr eitemau/nwyddau sydd 

wedi'u prynu gan Grant Cist Gymunedol a chyfrifoldeb ein grŵp/sefydliad ydi unrhyw ddifrod, 

damweiniau a achoswyd i'r eitemau/nwyddau. 

  

Os bydd unrhyw un o'r datganiadau canlynol yn berthnasol: 

Nid yw’r grant yn cael ei ddefnyddio i’r pwrpas a amlinellwyd yn y cais hwn 

Mae’r amodau a amlinellir yn y canllaw hwn wedi eu torri 

 Rhoddwyd gwybodaeth ffug neu anwir yn y ffurflen gais 

 Nid yw’r adborth y gofynnwyd amdano wedi ei ddarparu i Gartrefi Conwy o fewn y terfyn amser 

rydym yn cytuno y bydd unrhyw arian a dalwyd i’r grŵp yn cael ei dalu’n ôl ar unwaith i 

Gartrefi Conwy.  

  

Datganiad Diogelu Data 

Mae ar Banel y Gist Gymunedol angen yr wybodaeth y gofynnir amdani ar y ffurflen hon er mwyn asesu 

a ellir dyfarnu grant Cist Gymunedol ai peidio. Bydd yr wybodaeth yn cael ei rhannu gyda 

chynrychiolwyr a enwebwyd o Cartrefi Conwy a bydd yn berthnasol i unrhyw brotocol gwybodaeth sy’n 

sail i’r broses gwneud penderfyniadau ffurfiol. 

  

Gofynnir am eich caniatâd i rannu’r wybodaeth hon. Sylwch os na rowch eich caniatâd ni fyddwn yn 

gallu asesu eich cais ar gyfer grant Cist Gymunedol.  

  

 Rydym drwy hyn yn rhoi caniatâd i banel y Gist Gymunedol rannu’r wybodaeth briodol ar y ffurflen 

hon gydag aelodau o Gartrefi Conwy mewn perthynas â’r asesiad ar gyfer grant Cist Gymunedol.  

Llofnod y Prif 
Gyswllt: 

  
Llofnod 

Tyst: 

  

        

Enw (prif 
lythrennau): 

  

  
Enw (prif 

lythrennau): 

  

        

Dyddiad:   Dyddiad: 
  



15 

 
Ffurflen Gais Cist Gymunedol 

At ddefnydd y swyddfa’n unig 

Ydi’r cais wedi ei gymeradwyo? Ydi     
Nac 
Ydi 

  

Y dyddiad y gwnaethpwyd y       
penderfyniad:  

  

    

Y swm a ddyfarnwyd: £ 

Llofnod Cadeirydd 
y Gist Gymunedol: 

  

    

Enw  
(prif lythrennau): 

  

    

Dyddiad: 

  

  

Llofnodwyd ar ran 
Panel y Gist        

Gymunedol: 

 

  

Enw   
(prif lythrennau): 

 

  

Dyddiad: 
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Cist Gymunedol Cartrefi Conwy  
 

Cefnogi prosiectau bychain fydd yn gwella ansawdd bywyd ein tenantiaid 
mewn cymunedau neu lle y mae gennym ni dai. 


