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Ffurflen Ymholiadau Grant 
Nid yw’r ffurflen hon yn cynrychioli cais cyflawn; bydd honno ar gael yn ddiweddarach yn y broses. 

Wrth gwblhau’r ffurflen hon, byddwn yn defnyddio’ch manylion i gysylltu â chi am Raglen Grantiau 
Cymru Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo. Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg 
drwy e-bostio:  wales@coalfields-regen.org.uk  

Bydd eich manylion yn ddiogel gyda ni. Dim ond yn fewnol y byddant yn cael eu rhannu i brosesu eich 
ymholiad a chysylltu â chi am raglen Grantiau Cymunedau’r Meysydd Glo. Gellir dod o hyd i 
wybodaeth bellach yn ein Polisi Preifatrwydd.  

Prif Enw Cyswllt: 

Safle yn y Sefydliad: 

Enw’r Sefydliad: 

Cyfeiriad Llawn y Sefydliad (yn cynnwys Cod Post) 

Cyfeiriad Llawn y Cyswllt (yn cynnwys Cod Post) os yw’n wahanol i’r uchod: 

Rhif Ffôn: 

E-bost: 

Ticiwch y blwch hwn os ydych yn fodlon i’ch gwybodaeth gael ei defnyddio ar y sail uchod. 

Ticiwch os               ydych am dderbyn:  
• gwybodaeth yr ydym yn teimlo allai fod yn ddefnyddiol yn sgil y gefnogaeth yr ydych wedi / yn ei derbyn

a’r hyn yr ydym yn ei wybod am eich sefydliad e.e. am lywodraethiant, hyfforddiant mewnol/allanol a 
chyfleoedd ariannu;  

• ambell i holiadur Survey Monkey achlysurol i ddynodi anghenion i’n helpu ni i ddatblygu gweithgareddau
newydd e.e. rhaglenni ariannu a gweithdai hyfforddi; 

• gwybodaeth am wasanaethau / gweithgareddau newydd yr ydym yn eu cyflenwi.

mailto:wales@coalfields-regen.org.uk
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Cyn cwblhau’r ffurflen hon, cysylltwch ag aelod o staff YAMG i drafod y prosiect. Rhowch enw aelod 
staff YAMG yr ydych wedi trafod y prosiect ac ef:  

Ail Enw Cyswllt: 

Safle yn y Sefydliad: 

Cyfeiriad Llawn y Cyswllt (yn cynnwys Cod Post):

Rhif Ffôn:

E-bost: 

Ticiwch y blwch hwn os ydych yn fodlon i’ch gwybodaeth gael ei defnyddio ar y sail uchod. 

Ticiwch os                ydych am dderbyn:  
• gwybodaeth yr ydym yn teimlo allai fod yn ddefnyddiol yn sgil y gefnogaeth yr ydych wedi / yn ei derbyn

a’r hyn yr ydym yn ei wybod am eich sefydliad e.e. am lywodraethiant, hyfforddiant mewnol/allanol a 
chyfleoedd ariannu;  

• ambell i holiadur Survey Monkey achlysurol i ddynodi anghenion i’n helpu ni i ddatblygu gweithgareddau
newydd e.e. rhaglenni ariannu a gweithdai hyfforddi; 

• gwybodaeth am wasanaethau/gweithgareddau newydd yr ydym yn eu cyflenwi.

Ticiwch y blwch hwn i gadarnhau eich bod yn bodloni meini prawf cymhwyso, bod gennych 
yr awdurdod i gynrychioli’r grŵp a’ch bod yn gallu cyflwyno’r cais hwn ar ran y grŵp.  

Ticiwch y blwch hwn i gadarnhau bod gennych gyfrif banc yn enw’r grŵp, sydd ag o leiaf 
ddau llofnodydd sieciau nad ydynt yn perthyn i’w gilydd:  

Ticiwch y blychau isod i gadarnhau fod y dogfennau wedi eu cynnwys gyda’r 
ffurflen hon:  

Dogfen Cyfansoddiad / Llywodraethu sy’n dangos bod y prosiect yn bodloni eich nodau 
sefydliadol ac yn cynnwys cymal diddymiad priodol:  

Un ai Cyfrifon Blynyddol iau na 18 mis oed neu ragolygon ariannol am y 24 mis cyntaf 
(grwpiau newydd yn unig):  
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Rhaid i’r arian rydym yn ei ddyfarnu ddangos targedu clir a buddion ar gyfer cymuned cymwys o’r 
Meysydd Glo. Os yw’n ofynnol, cysylltwch â ni am wybodaeth ac arweiniad am ardaloedd cymwys. 

Wardiau’r meysydd glo sy’n elwa o’r prosiect: 

(A) Cyfanswm Cost y Prosiect: 

(B) Grant YAMG gofynnol (£500 - £7,000): 

(C) Swm gofynnol o Arian Cyfatebol: (A-B=C) 

Rhowch fanylion sy’n dangos sut y bydd ffigur (C) yn cael ei ariannu, gan gynnwys a oes 
cais wedi cael ei wneud am hyn, a yw wedi ei sicrhau eisoes neu bod cais eto i’w wneud 
amdano:  

Beth ydy’ch sefydliad chi’n ei wneud a phwy yw’r buddiolwyr? 
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Rhowch amlinelliad cryno o’r prosiect rydych am ei chyflenwi gyda’n arian (os oes Cynllun 
Busnes gennych neu Gynllun Prosiect, cynhwyswch gopi):  

Beth ydych chi am i ni ei ariannu i wneud hyn i ddigwydd? 

Dynodwch pryd yr ydych yn disgwyl i’r prosiect ddechrau a gorffen (rhaid cwblhau’r prosiect ymhen 
12 mis). Rhaid i hyn gymryd i ystyriaeth yr amser mae’n ei gymryd i brosesu eich cais. 
Trafodwch ag aelod o’r staff os ydych chi’n ansicr. 
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Allbynnau 
Rhaid i allbynnau fod yn uniongyrchol gysylltiedig ag eitemau a ariennir gan grant YAMG: 

Nifer o swyddi a grëwyd / a ddiogelwyd 
(rhaid disgwyl iddynt bara o leiaf 6 mis) 

Nifer o bobl a gynorthwywyd i mewn i’r gwaith  
(ble y mae disgwyl i’r contract bara am o leiaf 13 wythnos a bod oriau wythnosol yn 16+) 

Nifer o bobl a gynorthwywyd mewn datblygu sgiliau  
(o leiaf 6 awr hyfforddiant am bob cyfranogwr ac nid oes angen iddo fod yn gymhwyster ffurfiol) 

Nifer o bobl sy’n ennill cymhwyster (lefel 1)      

Nifer o bobl sy’n ennill cymhwyster (lefel 2 neu uwch) 

Nifer o gyfleusterau cymunedol a grëwyd / a gafodd eu gwella 

Nifer o wasanaethau newydd neu a gafodd eu gwella  

Nifer o leoedd gofal plant newydd a grëwyd  

Nifer o bobl sy’n cyfranogi mewn gweithgareddau ffordd o fyw iach 

Nifer o wirfoddolwyr newydd 
(gwirfoddolwyr rheolaidd sy’n cefnogi’ch sefydliad o leiaf un waith y mis) 

Nifer o fentrau cymdeithasol a grëwyd / a gefnogwyd 

Nifer o drosglwyddiadau ased a gefnogwyd 

Nifer o fusnesau gofal plant a gefnogwyd  
     Dychwelwch y ffurflenni wedi eu cwblhau ynghyd â’ch dogfen cyfansoddiad / llywodraethu neu 
     ragolygon ariannol i: Ty Aneirin Bevan, 40 Stryd y Castell, Tredegar NP22 3DQ 

Ar ôl i ni dderbyn y ffurflen hon byddwch yn clywed yn ôl 
gennym ymhen deg diwrnod gwaith fel arfer. 

The Coalfield 
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Mae Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo yn Elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr 
(Rhif 1074930), yn Elusen gofrestredig yn yr Alban (Rhif SC)39277) ac yn Gwmni 
Cyfyngedig Drwy Warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr (Rhif 3738566). Y Cyfeiriad 
Cofrestredig yw 1 Waterside Park, Valley Way, Wombwell, Barnsley, De Swydd Efrog, 
S73OBB. Rhif Ffôn 01226 270800.  
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