
Ffurflen Gais Grant 
Cist Gymunedol

2021/2026



Llenwch bob adran yn defnyddio inc DU neu LAS. 

Atodwch unrhyw dudalen ychwanegol sydd gennych chi a’i labelu’n glir.

Os hoffech chi lenwi’r ffurflen hon yn ddigidol, gallwch fynd i’n gwefan a’ lawrlwytho. 

Mae’r ffurflen hon ar gael yn Saesneg hefyd.  

I dderbyn y ffurflen mewn iaith arall neu ar ffurf wahanol, cysylltwch â ni. 

Cofiwch ddarllen y canllawiau cyn dechrau llenwi’r ffurflen hon i wneud yn siŵr bod eich  
prosiect yn gymwys. 
  
Os oes arnoch chi angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm y Gist Gymunedol ar 
01745 335536 neu 0300 124 0040 neu anfonwch neges e-bost i:  
get.involved@cartreficonwy.org

31 Ionawr  

30 Ebrill  

31 Gorffennaf
 
31 Hydref

Ar ôl ei llenwi, anfonwch y ffurflen gais a’r holl ddogfennau ategol i’r 
cyfeiriad e-bost uchod neu drwy’r post i’r:

Tîm Ymgysylltu â’r Gymuned, Cartrefi Conwy, Morfa Gele, Parc Busnes 
Gogledd Cymru, Cae Eithin, Abergele, Conwy LL22 8LJ

Dyddiad Cau

Llenwi’r Ffurflen Gais
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http:// get.involved@cartreficonwy.org 
http:// get.involved@cartreficonwy.org 


Do:                     Na:

1.Manylion y Sefydliad/Grŵp 
a. Enw’r grŵp/sefydliad  

b. Cyfeiriad y grŵp/sefydliad 
 
c. Pa fath o grŵp/sefydliad
ydych chi?  

d. Nodwch gefndir eich grŵp 
yn fras?  

e. Ydych chi wedi derbyn 
Grant Cist Gymunedol o’r 
blaen?
(os do, pryd oedd hynny a 
beth oedd y prosiect)

2. Manylion cyswllt
a. Enw  

b. Swydd o fewn y grŵp/sefydliad

c. Cyfeiriad / rhif ffôn

d. E-bost

e. Pa ddull cysylltu ydych chi’n ffafrio? 

f. Beth ydi’ch dewis iaith? Saesneg:             Cymraeg:3



3. Ynglŷn â’ch prosiect 

Do:                  Na:

a. Teitl y prosiect 

b. Yr ardal ddaearyddol a fydd 
yn elwa ar y prosiect 

c. Disgrifiad o’r Prosiect

d. Pa ganlyniadau ydych chi’n 
gobeithio fydd y prosiect yn eu  
darparu?(h.y. pa wahaniaeth 
fydd y prosiect yn ei wneud?) 
 
e. Ydi’r prosiect wedi derbyn 
cefnogaeth y gymuned? 
(rhowch dystiolaeth) 
 
f. Ydych chi wedi cysylltu â’ch  
cynghorwyr lleol ynglŷn â’r cais 
hwn? 
 
g. Sut fydd y prosiect yn fuddiol 
i denantiaid Cartrefi Conwy?  
 
h. Pwy a faint o bobl fydd yn 
elwa ar y prosiect? 
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4. Paru’r themâu 
a. Pa themâu fydd eich prosiect yn ymdrin â nhw? (ticiwch)

Cymunedau mwy diogel a  

chryfach 

Cymunedau iachach

Meithrin sgiliau

Pobl ifanc a theuluoedd

Diwylliant

Yr amgylchedd

Cronfa Adfer Covid-19  
(grant o £250 ar gael)

b. Sut fydd eich prosiect yn cwrdd â’r themâu dan sylw? 
(efallai y gofynnir am dystiolaeth ategol)

c. Pa gynlluniau sydd ar waith i reoli’r prosiect ar ôl i’r 
grant ddod i ben? (efallai y gofynnir am dystiolaeth) 
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5. Costau’r prosiect

Gall y Gist Gymunedol ariannu prosiectau hyd at £1,000 neu  
gyfran o gyfanswm y gost. Os ydych chi’n gwneud cais am grant 
dros £250, mae angen cyfateb 10% o’r swm hwnnw.

Pam na allwch chi ddefnyddio’ch cronfeydd presennol i gwrdd 
â’r costau? Ar gyfer beth ydych chi’n cadw eich balans/cronfeydd 
wrth gefn? 

(Gwenwch yn siŵr bod y costau mor gywir â phosibl. Bydd angen 
copïau o ddyfynbrisiau i gefnogi)

Eitem neu weithgaredd Cyfanswm y costau Swm ofynir gan y  
Gist Cymunedol

£ £

£ £

£ £

£ £

£ £

£ £

£ £

£ £

CYFANSWM £ £
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b. Pam na allwch chi ddefnyddio’ch cronfeydd presennol i gwrdd â’r costau 
hyn? Neu pam na allwch chi ddefnyddio’ch cronfeydd presennol i gwrdd â’r 
costau hyn, ar gyfer beth ydych chi’n cadw’ch balans banc? 

c. Nodwch y grantiau eraill rydych chi wedi ymgeisio amdanyn nhw, a’u  
statws (efallai y bydd angen darparu copïau o lythyrau cymeradwyo)

5. Costau’r prosiect

Efallai y byddwn yn cysylltu â chi i drefnu i ymweld â’r safle neu i dderbyn 
copïau o ddogfennau i gefnogi’ch prosiect. 

6. Gwaith adeiladu/tirwedd
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Ydi’ch grŵp/sefydliad yn: Ydi Na

Berchen ar rydd-ddaliad y tir 
neu’r adeilad? 

Meddu ar brydles o bum 
mlynedd (o leiaf) nad oes 
modd i’r landlord ei derfynu?
Oes angen caniatâd cynllunio 
ar gyfer y prosiect?

Ydi’r prosiect wedi derbyn  
caniatâd cynllunio?



7. Iechyd a Diogelwch

a. A oes goblygiadau iechyd a diogelwch ynghlwm wrth y prosiect hwn?

Oes              Nac oes    (Os oes, efallai y gofynnir am gopi o’r asesiad risg) 

b. Oes gennych chi yswiriant atebolrwydd priodol? (os oes angen)

Oes             Nac oes                (Bydd angen darparu copi o’r yswiriant) 

c. Ydi’r prosiect yn cynnwys gweithio gyda phlant, pobl ifanc dan 18 oed  
neu oedolion diamddiffyn?  

Ydi                  Nac ydi

Os ydi, byddwn yn disgwyl i chi wneud y canlynol: 

• Cwblhau proses recriwtio a dethol drwyadl ar gyfer staff a gwirfoddolwyr  
sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn, gan gynnwys 
gwirio cofnodion troseddol a gofyn am eirdaon.  

• Dilyn canllawiau statudol neu arfer orau o ran cymarebau staff/ 
gwirfoddolwyr i blant, pobl ifanc neu oedolion diamddiffyn.  

• Darparu neu drefnu hyfforddiant amddiffyn plant ac iechyd a diogelwch. 

Am fwy o wybodaeth am iechyd a diogelwch ar gyfer grwpiau cymunedol,  
cysylltwch â Chymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy.  
https://cvsc.org.uk/cy/
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8. Manylion Banc

a. Enw banc neu gymdeithasol adeiladu eich cyfrif 

b. Enw’ch cyfrif (enw’r grŵp/sefydliad ar y gyfriflen) 

c. Rhif y cyfrif

d. Cod didoli

Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cynnwys copi o’r gyfriflen banc  
ddiweddaraf 

(o fewn y tri mis diwethaf)
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Datganiad Diogelu Data 

Mae arnom ni angen yr wybodaeth ar y ffurflen hon er mwyn asesu a oes 
modd dyfarnu Grant Cist Gymunedol neu beidio. Bydd yr wybodaeth yn cael 
ei rhannu gydag unigolion perthnasol yn unig, a bydd yn cael ei thrin yn 
unol â Deddf Diogelu Data 2018.  

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r ffordd rydym ni’n trin gwybodaeth bersonol, 
gwelwch ein Polisi Preifatrwydd ar ein gwefan - 
https://cartreficonwy.org/privacy-policy/?lang=cy 

https://cartreficonwy.org/privacy-policy/?lang=cy  


Os ydych chi’n llwyddo i dderbyn Grant Cist Gymunedol, mae’n rhaid i’r sefydliad/grŵp 
roi cydnabyddiaeth i Gartrefi Conwy am yr arian a gafwyd. Mae’n rhaid i chi dderbyn 
caniatâd Cartrefi Conwy i ddefnyddio’u logo. Mae’n rhaid i chi rannu unrhyw  
gyhoeddusrwydd neu ddigwyddiadau gyda’r Tîm Ymgysylltu â’r Gymuned.  

Mae Cartrefi Conwy yn cadw’r hawl i ymweld â’ch prosiect/grŵp ar unrhyw adeg ar ôl 
dyfarnu’r grant. 

Os ydi unrhyw un o’r datganiadau canlynol yn berthnasol, rydym ni’n cytuno bod  
unrhyw arian a roddwyd i’r grŵp yn ad-daladwy i Gartrefi Conwy ar unwaith. 

• Dydi’r grant ddim yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y dibenion a nodwyd yn y cais hwn  

• Mae’r amodau a nodir yn y canllawiau hyn wedi’u torri 

• Rhoddwyd gwybodaeth ffug neu anwir ar y ffurflen gais 

• Ni roddwyd adborth i Gartrefi Conwy yn ôl y gofyn ac ar amser 

Datganiad Cytundeb – amodau a thelerau 
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Ni fyddwn yn gyfrifol/atebol am yr eitemau/nwyddau sy’n cael eu prynu gyda’r Grant 
Cist Gymunedol a bydd unrhyw ddamwain neu ddifrod i/gan yr eitemau/nwyddau yn 
gyfrifoldeb ar y grŵp/sefydliad. 

Llofnod y Prif Gyswllt:                                 

Llofnod Tyst: 

Rydym ni wedi darllen a deall amodau a thelerau Cronfa’r Gist Gymunedol. Rydym 
ni’n cytuno i ddarparu’r holl ddogfennau angenrheidiol i’w dilysu cyn i chi ystyried y 
grant ac i ddarparu adborth rheolaidd ar y prosiect a gwybodaeth monitro ariannol yn 
ôl y gofyn. I weld manylion y dogfennau sydd eu hangen i gefnogi’ch cais, gwelwch y 
nodiadau canllaw a’r rhestr gyfeirio.



9. Rhestr gyfeirio
Cyn anfon eich cais cofiwch ddarllen y rhestr gyfeirio hon a thicio’r eitemau 
wrth i chi eu cwblhau. 

• Wedi ateb yr holl gwestiynau perthnasol ar y ffurflen gais.  

• Wedi llofnodi’r blwch llofnod a’r cytundeb ar dudalen 9.  

• Yn deall y gall gwneud datganiadau camarweiniol difrifol (yn fwriadol neu’n 
ddamweiniol) ar unrhyw gam yn ystod y broses ymgeisio, neu gelu  
gwybodaeth yn fwriadol, wneud y ffurflen gais yn annilys ac fe allech chi 
orfod talu’r grant yn ôl.  

MAE’N RHAID i chi sicrhau eich bod chi wedi amgáu’r dogfennau canlynol 
(ticiwch):

• Copi o gyfansoddiad eich sefydliad a/neu ddatganiad o nodau ac amcanion 
y sefydliad.  

• Llythyrau i ddangos cefnogaeth y gymuned ar gyfer y prosiect.  

• Y datganiad cyfrifon / cyfriflen banc ddiweddaraf (dim hŷn na 3 mis).  
   

• Dyfynbrisiau ar gyfer nwyddau neu wasanaethau sydd eu hangen ar gyfer y 
prosiect.     

• Copïau o lythyrau cymeradwyo grant (os yn berthnasol).  

• Copïau o dystysgrifau yswiriant atebolrwydd (os yn berthnasol).  

• Copïau o’r brydles / caniatâd cynllunio (os yn berthnasol).  

• Tystiolaeth ffotograffig / mapiau o’r mannau y byddwch chi’n gosod  
eitemau amgylcheddol (os yn berthnasol). 

SYLWCH: os na fyddwch yn darparu’r dogfennau, llofnodion neu wybodaeth 
berthnasol, bydd hyn yn achosi oedi wrth brosesu’ch ffurflen gais.11



Ar gyfer defnydd swyddfa’n unig

Cyfeirnod:

Dyddiad Derbyn:

Ydi’r cais wedi’i gymeradwyo?                    Ydi                  Nac ydi

Os ydi’r cais wedi’i ohirio, pam hynny?

Dyddiad y penderfyniad 

Y swm a ddyfarnwyd 

Llofnod Cadeirydd y Gist Gymunedol: 

Enw wedi’i brintio:

Dyddiad:

Llofnod ar ran Panel y Gist Gymunedol: 

Enw wedi’i brintio:

Dyddiad:
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