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Canllawiau a Meini Prawf ar gyfer Dyfarnu Grantiau o Gronfa Arian Gwynt 
 

Canllawiau Cyffredinol sy’n berthnasol i bob cais:- 
 
Pwrpas cronfa Arian Gwynt yw meithrin lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol 
preswylwyr *Nantglyn.                  (*Ardal weinyddol Cyngor Cymuned Nantglyn.) 
        
Rhaid i geisiadau fod yn ysgrifenedig gan ddefnyddio ffurflen gais/ffurflenni cais Arian Gwynt, naill ai 
ar bapur neu ar-lein, a gellir eu gwneud naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg. 
 
Rhaid derbyn ceisiadau erbyn y dyddiad cau perthnasol, naill ai Ebrill 30ain neu Hydref 31ain bob 
blwyddyn.     
 
Ni fydd yr Ymddiriedolwyr yn ystyried ceisiadau a fyddai’n cael eu hariannu fel arfer gan naill ai’r 
Llywodraeth Ganolog neu’r Cyngor Sir neu Gyrff eraill y Llywodraeth fel y Bwrdd Iechyd Lleol neu’r 
Heddlu. 
 
Ni fydd yr Ymddiriedolwyr yn ariannu gweithgareddau unrhyw fudiad neu grŵp yn llawn. 
 
Caiff yr Ymddiriedolwyr ariannu cynigion o’u heiddo eu hunain. 
 
Ni fydd ceisiadau am grantiau ôl-weithredol yn cael eu hystyried. 
 
Ni fydd ceisiadau ar gyfer prosiect sy’n debygol o achosi rhwyg yn y gymuned yn cael eu hystyried. 
 
Ni fydd ceisiadau sydd wedi’u cynllunio i wrthwynebu ffermydd gwynt yn cael eu hystyried. 
 
Mae penderfyniad yr Ymddiriedolwyr yn derfynol.  
 
Mae cyngor a chymorth ar gael i unrhyw ymgeisydd i helpu wrth lenwi’r ffurflen gais. 
Cysylltwch â’r Ysgrifennydd, Pamela Neal ar 01745 550437 neu 
ariangwynt@hotmail.co.uk  neu   pamneal01@hotmail.com 

 
Canllawiau ar gyfer Ceisiadau Personol 
 
Mae croeso i geisiadau gan neu ar ran unrhyw unigolyn o unrhyw oed y mae’u cartref parhaol yn 
Nantglyn. Nid oes prawf modd ar geisiadau. 
 
Terfyn uchaf y grantiau i unigolion ar hyn o bryd yw £300 mewn unrhyw un flwyddyn h.y. yn 
cwmpasu cyfnodau gwneud cais mis Ebrill a mis Hydref mewn blwyddyn galendr. 
 
Bydd yr Ymddiriedolwyr yn ystyried grantiau ar gyfer hyfforddiant ac astudio ar gyfer gwaith, 
addysg, hamdden a hobïau. Gall y grantiau hyn fod ar gyfer offer a/neu hyfforddiant.    Ni fydd yr 
Ymddiriedolwyr yn rhoi grantiau at offer neu ddeunyddiau busnes. 
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Caiff grantiau eu talu fel arfer ar ôl cyflwyno derbynebau. Serch hynny, sylweddolir y gall rhai 
ymgeiswyr fod arnynt angen cyllid cyn mynychu cwrs neu brynu offer a dylid dweud hynny ar y 
ffurflen gais.  Mewn achosion o’r fath, ble rhoddir grant bydd angen derbynebau cyn gynted â 
phosibl ar ôl i bethau gael eu prynu. Ni fyddir yn rhoi grantiau pellach i unrhyw un sydd heb 
gyflwyno derbynebau ar gyfer grantiau blaenorol neu ble nad yw unrhyw grant blaenorol wedi’i 
ddefnyddio’n iawn. 
 
Bydd grantiau a roddir i unigolion yn ymddangos yn ddienw yn ein cofnodion cyhoeddus. 
 

Canllawiau ar gyfer Ceisiadau gan Fudiadau a Grwpiau 
 
Mae croeso i geisiadau gan unrhyw grŵp sy’n cynnwys pobl y mae’u cartref parhaol yn Nantglyn. 
 
Dylai pwrpas pob cais gan fudiadau a grwpiau fod i feithrin a helpu lles economaidd, cymdeithasol 
ac amgylcheddol preswylwyr Nantglyn. 
 
Dylai ceisiadau ar gyfer ‘digwyddiadau’ fod ar gyfer y rheini sy’n digwydd yn neu’n agos iawn i 
Nantglyn ac sy’n agored i breswylwyr Nantglyn. 
 
Rhaid i geisiadau gynnwys copi o Gyfriflen/ni Banc diweddaraf y mudiad neu’r grŵp (yn cynnwys yr 
holl gyfrifon a ddelir), y Cyfrifon Blynyddol a’r balans mewn llaw adeg gwneud y cais. 
 
Bydd angen i fudiadau a grwpiau bledio’u hachos 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 – gweler Adran 13 ar y 
ffurflen gais.  
 
I brynu offer ac ati caiff grantiau eu talu fel arfer ar ôl cyflwyno derbynebau. Serch hynny, 
sylweddolir y gall rhai mudiadau a grwpiau fod arnynt angen cyllid cyn prynu’r offer neu dreuliau 
eraill a dylid dweud hynny ar y ffurflen gais. Mewn achosion o’r fath, ble rhoddir grant bydd angen 
derbynebau cyn gynted â phosibl ar ôl i bethau gael eu prynu. Ni fyddir yn rhoi grantiau pellach i 
unrhyw fudiad neu grŵp sydd heb gyflwyno derbynebau ar gyfer grantiau blaenorol neu ble nad yw 
unrhyw grant blaenorol wedi’i ddefnyddio’n iawn. 
 
I fudiadau a  grwpiau sy’n gwneud cais am grantiau i gwrdd â chostau rhedeg cyffredinol neu 
ddigwyddiadau rheolaidd, caiff grantiau eu talu fel arfer cyn gynted ag y mae’r penderfyniad i roi 
grant wedi’i wneud. Rhaid cyfeirio’n benodol at y grant/iau a dderbyniwyd gan Arian Gwynt ac at y 
taliadau a wnaed gyda’r grant/iau yng nghyfrifon blynyddol nesaf y mudiad neu’r grŵp. 
 
Ble mae digwyddiad cyhoeddus yn cael ei ariannu neu’i ran-ariannu gan Arian Gwynt rhaid i’r rheini 
sy’n ei fynychu gael gwybod am y grant mewn unrhyw gyhoeddusrwydd i’r digwyddiad ac yn y 
digwyddiad mewn ffurf sydd i’w gweld yn gyhoeddus. 
 
Diwygiwyd Awst 2019 
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Meini Prawf yr Ymddiriedolwyr ar gyfer Dyfarnu Grantiau. 
 

1. Beth yw cyfanswm yr arian sydd ar gael ar gyfer y cylch ceisiadau hwn, ar ôl gwneud lwfans 
ar gyfer unrhyw arian sydd wedi’i addo ar gyfer prosiectau eraill sy’n mynd ymlaen? 

 
2.   Beth yw cyfanswm yr arian y gofynnwyd amdano yn y cylch hwn? 

 
3. Os oes digon o arian i gwrdd â’r holl geisiadau yn y cylch, bydd yr ymddiriedolwyr yn mynd 

ati wedyn i archwilio pob cais yn ei dro i edrych a yw’r canllawiau ar gyfer y cais wedi’u dilyn 
a pha un a yw unrhyw grantiau blaenorol wedi’u defnyddio’n iawn. Os yw popeth yn gywir 
bydd y grant yn cael ei roi. Os nad, mae’n bosibl y gofynnir am wybodaeth ychwanegol 
mewn rhai achosion ac os yw hyn yn datrys y mater, bydd y grant yn cael ei roi.          
Os nad yw’r canllawiau wedi’u dilyn ni fydd grant yn cael ei roi. 

 
4. Os nad oes digon o arian ar gael bydd y meini prawf canlynol yn dod i rym:- 

 
Ar gyfer unigolion:-  
A yw’r unigolyn wedi derbyn grant ynghynt, do neu naddo? 
A yw’r grant ar gyfer hyfforddiant neu offer ar gyfer addysg neu ar gyfer gweithgaredd 
hamdden, ydi neu nag ydi? 
A yw’r grant ar gyfer hyfforddiant ar gyfer gweithgaredd cyflogaeth, ydi neu nag ydi? 
A fyddai grant llai yn dderbyniol, byddai neu na fyddai? 
A oes unrhyw frys mewn perthynas â’r cais, oes neu nag oes? 
 

Mae’r opsiynau wedi’u tanlinellu yn dynodi blaenoriaeth uwch. 
 

Ar gyfer mudiadau a grwpiau:- 
Faint o bobl o Nantglyn fydd yn elwa oherwydd y grant, ychydig neu lawer? 
A fyddai grant llai yn dderbyniol, byddai neu na fyddai? 
A yw’r grant ar gyfer digwyddiad sy’n bod ers tro yn y pentref, ydi neu nag ydi? 
A oes unrhyw frys mewn perthynas â’r cais, oes neu nag oes? 
A oes unrhyw ffynonellau grant eraill a allai fod ar gael yn llawn neu’n rhannol, oes neu nag 
oes? 

 
Mae’r opsiynau wedi’u tanlinellu yn dynodi blaenoriaeth uwch. 

 
Yna bydd yr Ymddiriedolwyr yn penderfynu pa grantiau i’w rhoi ac ar ba lefel a byddant yn 
rhoi rhesymau dros eu penderfyniadau yn y cyfarfod cyhoeddus nesaf ar ôl y dyddiad cau. 

 
Nid yw’r rhestr yma o feini prawf yn gyflawn ac mae’r Ymddiriedolwyr yn cadw’r hawl lwyr i gamu y 
tu allan i’r rhestr os ydynt yn credu bod yr amgylchiadau yn cyfiawnhau hynny ac y bydd y grant o 
werth mawr i’r gymuned neu’r unigolyn. 
 
Diwygiwyd Awst 2019 
 
 
  


