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Ffurflen Gais am Gyllid Gan   
Ymddiriedolaeth Gymunedol Fferm Wynt Tir Mostyn a Foel Goch (Nantglyn) 

 

Darllenwch y ‘Canllawiau a’r Meini Prawf ar gyfer Dyfarnu Grantiau’ CYN mynd ymlaen. 

(Mae’r rhain ar ddiwedd y ffurflen gais hon.) 

 
1 Enw’r Mudiad/Grŵp/Unigolyn    ......................................................................................... 
 
2 Enw’r Cyswllt (os yn Fudiad/Grŵp)   .................................................................................. 
 
3 Cyfeiriad Cysylltu:        ....................................................................................................... 
 

............................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................... 

 

   Cod Post  .................................................... 
 

 

    
4 Rhif/au Ffôn Cysylltu:          .......................................      ........................................... 
 

5 E-bost Cysylltu:     ................................................................ 
 
 
 
6 Rhowch fanylion llawn ar gyfer beth fyddai’r cyllid yn cael ei ddefnyddio:  

 

 

 

 

(Parhewch ar ddalen ar wahân os bydd angen) 
 

7 Faint o grant y gofynnir amdano: £  ............................................. 
 

8 I ba enw y dylai unrhyw siec gael ei gwneud yn daladwy?  
 
            ............................................................................................. 

 
9 A ydych yn gallu ariannu unrhyw bryniadau cyn derbyn y grant neu a oes angen i’r 

dyfarniad grant gael ei dalu cyn y gellwch brynu unrhyw beth? Rhowch fanylion os oes 
angen.  
 

 
 

 

Adran 10 – 18 ar gyfer Mudiadau a Grwpiau yn unig. Ymgeiswyr unigol i fynd i adran 19. 
 
 

10 Rhowch fanylion pa fanteision yr ydych yn meddwl y byddai’r prosiect yn dod â nhw i 

Gymuned Nantglyn: 
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(Parhewch ar ddalen ar wahân os bydd angen) 

 
11 RHAID i geisiadau gan fudiadau a grwpiau gynnwys copïau o 

 
a) Y gyfriflen/cyfriflenni banc diweddaraf yn cynnwys y cyfrifon i gyd. 

 
b) Copi wedi’i gymeradwyo o’r cyfrifon blynyddol diweddaraf yn dangos y balans i ddechrau, 

derbyniadau/gwariant yn ystod y flwyddyn a’r balans terfynol, ynghyd â’r balans mewn llaw  
adeg y cais.  

 
 
12 Beth yw cyfanswm cost y prosiect?                £  ............................................. 

 
13 Bydd angen i fudiadau a grwpiau bledio’r achos dros gael grantiau ble maent eisoes yn dal 

digon o gronfeydd wrth gefn i gwrdd â rhan neu’r cyfan o gost y prosiect arfaethedig. 
Gwnewch hynny yma os yw hyn yn berthnasol os gwelwch yn dda.  
 

 
 

 
14 Ar gyfer rhai prosiectau fe all fod angen darparu prisiau o fwy nag un ffynhonnell.  

Os ydych yn teimlo y gallai hyn fod yn berthnasol gofynnwch i’r ysgrifennydd am gyngor. 
 

15 A ydych wedi ystyried ffynonellau cyllido eraill ar gyfer y prosiect hwn? Os do, rhowch y 

manylion os gwelwch yn dda.  

 
 

16 A ydych wedi derbyn neu a ydych yn disgwyl unrhyw grantiau o rywle arall ar gyfer y 

prosiect hwn ac, os felly, faint ydych yn ei ddisgwyl?  

 

 

17 Sut fyddwch yn ariannu unrhyw ddiffyg yn y cyllid? 

 

 

18 Am faint y bu’r Mudiad/Grŵp mewn gweithrediad? 

 
Faint o aelodau sydd yn y Mudiad/Grŵp (yn fras)? 
 
 

Rhaid i bob ymgeisydd lenwi adran 19 
 

19 Rwyf / rydym yn cadarnhau fy mod / ein bod wedi darllen, yn deall ac yn derbyn datganiad 
GDPR yr Ymddiriedolwyr, y canllawiau a’r meini prawf ar gyfer dyfarnu grantiau fel y’u nodir 
gyda’r ffurflen gais hon.           Rwyf / rydym yn cytuno i fynychu cyfarfod yr Ymddiriedolwyr 
ar ôl y dyddiad cau i drafod y cais yn fwy manwl. 

 
 

 Llofnod:  ................................................. Printiwch eich enw:     ..................................................... 
 

Swydd yn y Mudiad/Grŵp (os yn berthnasol):   ...................................................................................... 
 
Dyddiad:    ........................................ 
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Datganiad y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) 

Bydd yr wybodaeth bersonol a roddwch chi i’r Ymddiriedolwyr yn cael ei defnyddio i asesu’r cais 
am grant, i brosesu unrhyw grant a gaiff ei ddyfarnu a, ble mae angen, fel tystiolaeth o daliadau a 
wnaed. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei storio’n ddiogel gan yr Ymddiriedolwyr ar bapur 
ac ar ffurf electronig am gyfnod o amser i gwrdd â’u gofynion prosesu, eu gofynion cyfreithiol a’u 
gofynion archwilio ariannol yn unig. Ni fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei rhoi i unrhyw 
drydydd person na’i defnyddio at ddibenion cyhoeddusrwydd. 

Trwy arwyddo’r Ffurflen Gais hon rydych yn derbyn y datganiad GDRP hwn. Os na fyddwch yn 
derbyn y datganiad hwn, nid ydym yn gallu prosesu’ch cais. 

 
Ar ôl eu llenwi dylid dychwelyd ffurflenni cais at: 

 
Pamela Neal, Ysgrifennydd, Arian Gwynt, Aberglyniau, Peniel, Dinbych, LL16 4TD neu  

 
01745 550437        ariangwynt@hotmail.co.uk      neu      pamneal01@hotmail.com 

 
Os nad ydych wedi cael cadarnhad fod eich cais wedi’i dderbyn o fewn 3 diwrnod holwch yr 
ysgrifennydd os gwelwch yn dda. 
 
Byddwch yn cael eich hysbysu o ganlyniad eich cais yng nghyfarfod cyhoeddus nesaf Arian Gwynt 
a bydd yr ysgrifennydd yn rhoi gwybod ichi am ddyddiad y cyfarfod hwnnw. 
 
 
Talu Grantiau 
 
Oni bai y cytunwyd ynghynt gyda’r Ymddiriedolwyr, rhaid i bob grant a gynigir gael ei hawlio erbyn 
Awst 31ain (os oedd y dyddiad cau ar Ebrill 30ain) neu Chwefror 28ain (os oedd y dyddiad cau ar 
Hydref 31ain) neu bydd y grant yn mynd yn ddi-rym. 
 
Dylai pob siec gael ei thalu i mewn o fewn 14 diwrnod i’w derbyn, os gwelwch yn dda. 
 
Os byddwch yn newid eich meddwl ac nad ydych yn dymuno hawlio grant a gynigiwyd, rhowch 
wybod i’r ysgrifennydd neu’r trysorydd cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda. 
 
Grantiau ar gyfer pryniadau: 
 

a. Bydd sieciau’n cael eu dosbarthu unwaith y mae derbynebau am y gwariant wedi’u derbyn 
gan y Trysorydd yn y cyfeiriad isod. 

b. Ble mae grantiau’n cael eu talu cyn prynu, rhaid cyflwyno derbynebau i’r Trysorydd cyn 
gynted â phosibl yn y cyfeiriad isod. 

 
Grantiau Eraill: 
  

Bydd sieciau’n cael eu dosbarthu yn dilyn y cyfarfod cyhoeddus nesaf ar ôl y dyddiad cau. 
 

 
David Cullen, Trysorydd Arian Gwynt, Isgoed, Soar, Nantglyn, Dinbych, LL16 5RD 

 
    01745 550719        dayliscullen@btinternet.com 

 
  
Diwygiwyd Awst 2019 
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