Cyfeirnod________

Cronfa'r Degwm – Sir Gaerfyrddin

Cais am Gyllid
•
•
•

Wrth lenwi'r ffurflen gais hon, dylid cyfeirio at y ddogfen gyfarwyddo ynghylch y meini
prawf.
Rhaid i geisiadau gynnwys yr holl ddogfennau ategol sy'n ymwneud â'r prosiect ac ni
dderbynnir ceisiadau os methir â chynnwys y dystiolaeth neu'r dogfennau
angenrheidiol.
Cyngor Sir Caerfyrddin fydd yn penderfynu faint o gymorth i’w gynnig.
Enw'r Sefydliad:
Dau Enw
Cyswllt
a
Chyfeiriadau

Rhif ffôn
E-bost
Teitl y Prosiect
Cyfeiriad y
Prosiect (os yw'n
wahanol i'r
cyfeiriad uchod)
Ward

1A. Nodwch statws eich mudiad/corff (Os ydych yn Elusen nodwch eich cyfeirnod)
Enw Cyfrif Ariannol y

mudiad/corff
Côd Didoli
Rhif y Cyfrif

Sawl person awdurdodedig sy'n gorfod llofnodi er mwyn i arian gael ei dalu o'r cyfrif
hwn?
Enw(au) a Swydd(i)
1
2

A yw eich mudiad/corff yn
gallu hawlio TAW?

3
Ydy 
Nac ydy 

Cyfeirnod TAW:
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1B. Beth yw syniad eich prosiect ac at ba ddiben y bydd y grant yn cael ei ddefnyddio?

2A. Nodwch pa rai o'r themâu canlynol y mae eich prosiect yn ymdrin â nhw:
Hamdden
Budd
Cymunedol







Addysg
Lleihau tlodi

Iechyd
Diwylliant




2B. Dywedwch wrthym sut y mae eich prosiect yn cyfrannu tuag at amcanion Cronfa'r
Degwm

2C. Pa Fudd Cymunedol fydd eich prosiect yn ei ddarparu?
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2D. Pa dystiolaeth sydd gennych o'r angen am eich prosiect ac â phwy yr ydych wedi
ymgynghori?

3. Ariannol – Costau'r Prosiect
Rhowch fanylion cyfanswm cost eich prosiect:
Eitemau Cyfalaf
Net

Cyfanswm y Cyfalaf
Eitemau Refeniw

Net

TAW

TAW

Cyfanswm y Refeniw
Cyfanswm (A)

Gros
£
£
£
£
£
£
£
£
Gros
£
£
£
£
£
£
£
£
£

4A. Cyllid Cyfatebol
Faint o gyllid cyfatebol y gallwch ei gyfrannu? Os ydych wedi gwneud ceisiadau am
grantiau eraill, nodwch gan ba ffynhonnell. Rhaid i'r holl gyllid cyfatebol fod ar ffurf
arian cyfatebol. Nid ystyrir cyfraniad mewn da.
Ffynhonnell

Statws (e.e. wedi'i gael/ wedi gwneud cais) Cyfanswm
£
£
£
£
£
£
Cyfanswm (B)
£
3
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4B. Y Pecyn Cyllido (A – B = C)
A: Cyfanswm Cost y Prosiect
B: Cyllid cyfatebol
£
£

C: Swm y grant a geisir
£

4C. Adnoddau’r Mudiad/Corff
Cyflwynwch hefyd gyfrifon blynyddol a/neu'r llif arian a ragwelir
Asedau
£
Incwm Blynyddol
£
Gwariant Blynyddol
£

4D. Cymorth Grant
Rhestrwch bob cymorth grant, nad yw'n gymorth grant gan Gyngor Sir Caerfyrddin, yr
ydych wedi'i dderbyn yn ystod y tair blynedd diwethaf.
Blwyddyn

Corff Cyllido

Swm a ddyfarnwyd
£
£
£
£
£

4E. Sawl grant gan Gyngor Sir Caerfyrddin y mae'r prosiect/gweithgaredd yn ei
dderbyn? Rhestrwch yr adrannau a ddarparodd y cyllid
Blwyddyn

Adran

Swm a ddyfarnwyd
£
£
£
£
£

5A. Cynaliadwyedd at y Dyfodol
Pwy fydd yn gyfrifol am waith cynnal a chadw a rhwymedigaethau eich prosiect yn y
dyfodol? Dywedwch wrthym sut y bydd eich prosiect yn cynnal ei hun yn ariannol yn y
dyfodol.
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5B. Pa rolau a chyfrifoldebau a fwriedir ar gyfer unigolion yn eich mudiad/corff er mwyn
rheoli'r prosiect a'i roi ar waith?

5C. Yr Hyn a Gynhyrchir
Nifer y gwirfoddolwyr newydd
Nifer y swyddi a grëir
Nifer y swyddi a ddiogelir
Nifer y gwasanaethau newydd a fydd ar gael
Nifer y gwelliannau ffisegol
Nifer y cynlluniau gwelliannau amgylcheddol
Nifer yr asedau cymunedol newydd
5D. Sut y byddwch yn monitro, yn gwerthuso ac yn darparu tystiolaeth o ganlyniadau
eich prosiect a dylanwad eich prosiect yn y gymuned?

5
V3 – 28/06/2016

5E. Sut y byddwch yn marchnata ac yn hyrwyddo eich prosiect yn effeithiol, gan
gynnwys y cymorth ariannol y gallech ei gael?

5F. Os ydych yn gwneud cais am brosiect cyfalaf, rhowch dystiolaeth o berchenogaeth
y tir neu gytundeb prydles.
Cytundeb prydles
Oes  Nac oes 
Perchenogaeth
Oes  Nac oes 
Rydym yn gwybod, yn achos eiddo a adeiladwyd neu a wellwyd fel rhan o gynllun a
weinyddir gan Gyngor Sir Caerfyrddin, y bydd yr Awdurdod yn gwneud cais i'r
Gofrestrfa Tir, ar sail Cyfyngiad neu Bridiant tir, am gofrestru budd yn yr eiddo a gafodd
gymorth grant. Ydym 
5G. A oes unrhyw wybodaeth arall y byddai'n fuddiol i'r panel asesu ei hystyried?

Bydd yr Awdurdod yn cadw cofnod o’r wybodaeth a nodir ar y ffurflen gais hon. Bydd y
wybodaeth a nodir yn cael ei defnyddio hefyd gan swyddogion yr Awdurdod er mwyn
monitro, adolygu a dadansoddi ei Gynlluniau Grant.
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Y Rhestr Wirio a'r Dogfennau Ategol ar gyfer y Cais


Copi o Ddogfen Lywodraethu wedi'i llofnodi (e.e.
cyfansoddiad)
Cyfrifon a/neu'r Llif Arian a Ragwelir/Datganiadau Banc
Polisi Cyfle Cyfartal
Datganiad/Polisi Amgylcheddol
Polisi'r Iaith Gymraeg
Tystysgrifau Yswiriant, rhestr o'r hyn a yswirir gan gynnwys
Atebolrwydd Cyhoeddus
Gwybodaeth am Dystiolaeth o Angen
Llythyron ategol
Polisi TGCh/Cynhwysiant Digidol
Cynllun Busnes
Dyfynbrisiau am Waith
Prawf o Berchenogaeth
Cytundebau Prydles wedi'u llofnodi
Caniatâd gan y Landlord
Cytundebau Cynnal a Chadw
Trwyddedau
Caniatâd Adeilad Rhestredig
Caniatâd Cynllunio
Caniatâd Amgylcheddol
Caniatâd Cadwraeth
Caniatâd Priffyrdd
Rheoliadau Adeiladu
Polisi Amddiffyn Plant
Polisi Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed
Arall (Rhestrwch)


























Datganiad
Rwy'n datgan bod y wybodaeth a ddarparwyd yn y ffurflen hon yn gywir.
Darparwch ddau lofnod ar ran y grŵp
Llofnodwr 1
Llofnod
Printiwch yr Enw:

Swydd yn y Grŵp:
Dyddiad:
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Llofnodwr 2


















Dychweler i:
Cronfa'r Degwm – Sir Gaerfyrddin
Y Biwro
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1JP
E-bost: biwro@sirgar.gov.uk
Rhif Ffôn: 01269 590216

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin (y Biwro) yn casglu data personol amdanoch drwy’r ffurflen hon er mwyn inni fedru ymdrin â'ch
cais. I gael gwybod rhagor am y ffordd yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth, cysylltwch â'r Swyddog Diogelu Data,
Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP. E-bost: diogeludata@sirgar.gov.uk
Ffoniwch 01267 224127 i gael ein Hysbysiad Preifatrwydd, neu ewch i'n gwefan www.sirgar.llyw.cymru

‘Mae croeso ichi gysylltu â’r Cyngor drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.
You are welcome to contact the council through the medium of Welsh or English’
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