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Ffurflen Gais Adran 106 
 
I fod yn gymwys i gael cyllid Adran 106 mae'n rhaid i brosiect ddarparu gwell seilwaith cymunedol neu gymdeithasol 
neu fwy ohono (megis prosiectau llecynnau glas a chyfleusterau cymunedol) y mae'r angen am hynny wedi codi, o 
leiaf yn rhannol, yn sgil datblygiad newydd. 
Fel arfer mae cyllid Adran 106 ar gael ar gyfer prosiectau cyfalaf yn unig.  Nid yw cyllid refeniw tuag at gostau cynnal 
parhaus ar gael oni bai bod hynny wedi'i nodi'n benodol yn y Cytundebau Cyllid Adran 106 perthnasol.  Rhaid i'r 
ymgeisydd roi tystiolaeth fod asesiad wedi'i gynnal ynghylch anghenion y gymuned leol drwy ymchwil neu 
ymgynghori.  
 

1. Nodwch deitl y prosiect a disgrifiad ohono, ei ddiben ac eglurhad ynghylch sut y bydd y cyllid Adran 106 yn cael ei 
wario. Cliciwch yma i nodi testun. 

2.  Disgrifiwch sut y mae eich prosiect yn darparu gwell seilwaith cymunedol neu gymdeithasol, neu fwy ohono, ar 
gyfer y gymuned lle mae'r prosiect ar waith Cliciwch yma i nodi testun..                                                                                 
Nodwch os na allwch roi'r dystiolaeth hon, ni fydd y prosiect yn gymwys i gael cyllid Adran 106. 

3.  Nodwch a yw defnyddio cyllid Adran 106 ar gyfer y prosiect hwn wedi cael ei gymeradwyo gan y Cyngor 
Tref/Cymuned ac a yw wedi cael ei gymeradwyo gan Gynghorydd/Gynghorwyr Sir Lleol y Ward. Cliciwch yma i nodi 
testun. 

 

Cymhwysedd y Sefydliad i gael cyllid Adran 106 
Dylai'r cynllun fod ar agor i'r holl sefydliadau cymunedol sy'n gweithredu ar sail ddielw yn ardal weinyddol Cyngor 
Sir Caerfyrddin.  Rhaid i'r cyfleusterau a ddarperir fod ar agor i'r cyhoedd a bod o fudd i'r cyhoedd a'r gymuned. 

4. Manylion y Sefydliad:  Cliciwch yma i nodi testun. 

5. Enw’r Sefydliad: Cliciwch yma i nodi testun. 

6. Cyfeiriad gan gynnwys côd post: Cliciwch yma i nodi testun. 

7. A oes modd i'ch sefydliad adennill TAW?   Oes☐   Nac oes☐                                                                                             

Sylwer:  Os gallwch adennill TAW ni fydd y swm a ddyfernir o gyllid Adran 106 yn cynnwys TAW 

8.  A oes unrhyw gyfyngiadau ar aelodaeth mewn perthynas â defnyddio cyfleusterau eich sefydliad?:                         

Oes ☐ Nac oes☐                                                                             

 Os oes, eglurwch pam: Cliciwch yma i nodi testun. 

Prif gyswllt y prosiect 
9. Enw: Cliciwch yma i nodi testun.                                    

10. Swydd yn y sefydliad: Cliciwch yma i nodi testun.                                            

11.  Cyfeiriad gan gynnwys côd post: Cliciwch yma i nodi testun.                                         

12.  Rhif ffôn yn ystod y dydd: Cliciwch yma i nodi testun.                                           

13.  Cyfeiriad e-bost: Cliciwch yma i nodi testun.                                        

 

Math o Sefydliad 
14.  Pa fath o sefydliad ydych chi? Cliciwch yma i nodi testun. 

15.  Os NAD yw eich sefydliad yn Gyngor Tref neu'n Gyngor Cymuned, rhowch ddisgrifiad cryno o'ch gwaith, eich 
nodau a'ch amcanion, eich trefniadau rheoli a'ch cyflawniadau yn y gorffennol. Cliciwch yma i nodi testun. 

Gwasanaethau Cynllunio 
Swyddfa’r Cyngor, 8 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1JY 

 

Planning Services 
Council Offices, 8 Spilman Street, Carmarthen, SA31 1JY 
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Manylion y Prosiect Arfaethedig 
16. Beth yw lleoliad daearyddol y prosiect arfaethedig (amgaewch fap neu nodwch  enw'r ffordd neu'r côd post 
agosaf). Cliciwch yma i nodi testun. 

17. Pa sicrwydd deiliadaeth sydd gennych mewn perthynas â'r cyfleuster? Rhydd-ddaliad ☐   Lesddaliad ☐ 
18. Os llesddaliad, pa mor hir yw'r brydles a faint o flynyddoedd sydd ar ôl? Cliciwch yma i nodi testun.                                                       
Sylwch:  Rhaid i brydles bara am gyfnod o 25 o flynyddoedd o leiaf i fod yn gymwys i gael cyllid.  
19. A yw'r brydles wedi'i rhoi yn enw'r ymgeisydd? Ydy☐   Nac ydy☐                                                                                                 
Os nad ydy, pwy sy'n berchen ar y brydles? Cliciwch yma i nodi testun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Os nad ydych yn berchen ar yr ased, ticiwch yma  ☐ i gadarnhau eich bod wedi atodi tystiolaeth o ganiatâd y 
tirfeddiannwr i gyflawni'r gwaith. 

20.  A oes angen caniatâd cynllunio cyn y gall y prosiect ddechrau? Oes☐   Nac oes☐                                                                 
Os oes, ac mae caniatâd cynllunio wedi'i gael, nodwch gyfeirnod y caniatâd cynllunio: Cliciwch yma i nodi testun. 
21.  A oes angen cais Rheoli Adeiladu? Oes☐   Nac oes☐                                                                                                       
Os oes, ac mae cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu wedi'i chael, nodwch eich cyfeirnod: Cliciwch yma i nodi 
testun. 
22.  Nodwch amcangyfrif o ddyddiadau dechrau a gorffen y prosiect:                                                                      
Dechrau    Nodwch ddyddiad. Cwblhau    Nodwch ddyddiad. 

 

Yr angen a'r Cyfiawnhad  
23.  A yw'r rhesymau dros y prosiect hwn wedi'u sbarduno gan ofynion deddfwriaethol - e.e. Iechyd a Diogelwch, 

Rheoliadau Tân? Ydynt☒   Nac ydynt☒                                                                                                                             
Os ydynt, rhowch fanylion: Cliciwch yma i nodi testun. 
24.  Nodwch sut y mae'r dystiolaeth o'r angen am y prosiect hwn wedi cael ei chasglu.  Cofiwch gynnwys manylion 
am unrhyw ymchwil yr ydych wedi'i chynnal neu strategaethau/cynlluniau sy'n nodi'r prosiect hwn yn flaenoriaeth 
(megis arolwg, archwiliad, cynllun gweithredu neu gynllun a arweinir gan y gymuned)                                                 
Cliciwch yma i nodi testun.                                                                                                                                                 
Atodwch gopïau o unrhyw ddogfennau sy'n rhoi tystiolaeth o'r angen am y prosiect. 
25.  Beth yw eich cyfiawnhad dros y prosiect hwn os oes cyfleuster tebyg arall gerllaw (er enghraifft, os oes 
cyfleuster tebyg eisoes yn cael ei ddarparu yn yr un pentref)? Cliciwch yma i nodi testun. 
26.  A fydd y prosiect yn golygu bod rhagor o bobl yn defnyddio cyfleuster cymunedol? Bydd☐   Na fydd☐                                                        
Os bydd, esboniwch sut: Cliciwch yma i nodi testun. 
27.  A fydd eich prosiect yn ehangu defnydd cyfleuster cymunedol (un enghraifft fyddai gwaith i wella mynediad ar 

sail oedran neu anabledd)?  Bydd☐   Na fydd☐                                                                                                     
Os bydd, esboniwch sut: Cliciwch yma i nodi testun. 
 

Costau'r prosiect, ffynonellau o gyllid a chynaliadwyedd/cynnal a chadw 
Bydd swm y cyllid a ddyfernir yn dibynnu ar faint o arian Adran 106 sydd ar gael ar gyfer unrhyw gymuned benodol.  
Gellir darparu 100% o gostau prosiectau os bydd digon o arian ar gael.  Fodd bynnag, anogir ymgeiswyr i geisio 
arian cyfatebol gan gyrff grantiau a ffynonellau cymunedol eraill lle bo modd fel y gall arian Adran 106 gefnogi 
cynifer o brosiectau lleol â phosibl.   
28.  Faint yr ydych yn ei ragweld fydd cyfanswm gwariant y prosiect?                                                                                 
Gan gynnwys TAW: £ Cliciwch yma i nodi testun. Heb gynnwys TAW : £ Cliciwch yma i nodi testun. 
29.  Nodwch yr eitemau yr ydych yn bwriadu eu prynu a'u costau a'r gwaith yr ydych yn bwriadu talu amdano gan 
ddefnyddio cyllid Adran 106: Cliciwch yma i nodi testun. 
30.  A yw'r taliad yn amodol ar arian cyfatebol? Ydy☐   Nac ydy☐                                                                                                          

Os felly, faint ac o le mae'n dod?  £  Cliciwch yma i nodi testun. 
31.  A yw'r arian cyfatebol wedi'i gadarnhau? Ydy☐   Nac ydy☐  
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32.  A yw unrhyw gynnig o arian cyfatebol yn amodol ar gael arian cyfatebol? Ydy ☐  Nac ydy☐ 

33.  Pa lefel o gyllid Adran 106 sydd ei hangen? Cliciwch yma i nodi testun.                                                                                                                                 
Os gallwch adennill TAW nodwch y swm heb gynnwys TAW gan y bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn talu'r swm na ellir 
ei adennill yn unig £ Cliciwch yma i nodi testun.                                                                                                                     
Atodwch gopïau o'r holl amcangyfrifon ysgrifenedig sydd wedi'u cael ar gyfer cost y gwaith. 
34.  Faint yr ydych yn ei ddisgwyl fydd y costau cynnal blynyddol, lle bo hynny'n berthnasol? £ Cliciwch yma i nodi 
testun. 
35.  Faint yr ydych yn ei ddisgwyl fydd y costau atgyweirio a chynnal a chadw, lle bo hynny'n berthnasol? £ Cliciwch 
yma i nodi testun. 
36.  Sut yr ydych yn bwriadu talu'r costau hyn yn y tymor hir, lle bo hynny'n berthnasol? Cliciwch yma i nodi testun. 


