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Nid yw’r ffurflen hon yn cynrychioli cais cyflawn; bydd honno ar gael yn ddiweddarach yn y broses. Cyn i 
chi ddechrau cwblhau’r ffurflen hon, arbedwch gopi ar eich cyfrifiadur ac agorwch y ffurflen yn Adobe 
Reader. Mae’r feddalwedd am ddim a gellir ei lawr-lwytho o wefan swyddogol Adobe.  
http://get.adobe.com/uk/reader/  

 
Wrth gwblhau’r ffurflen hon, byddwn yn defnyddio’ch manylion i gysylltu â chi am Raglen Grantiau 
Cymru Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo.  
 
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 ar ein gwefan  (www.coalfields-regen.org.uk).  

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: 
 

 
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: 

 
 
Sut glywsoch chi am YAMG? 

 
 

Rhaglen Grant Cymunedol y Meysydd Glo 
(Cymru)  
 
Ffurflen Ymholiadau Grant 

 

http://get.adobe.com/uk/reader/
https://www.coalfields-regen.org.uk/
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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 lofnodydd 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):                                                                                                       ☐ 
 
Rhaid i’r arian rydym yn ei ddyfarnu ddangos targedu clir a buddion ar gyfer cymuned cymwys o’r 
Meysydd Glo. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar wardiau sy’n hymwys ar ein gwefan. 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 fod cais eto i’w wneud 
amdano: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

file://crt-dc01/Users/catrindavies/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/64E2299B-3880-4A12-9B32-C2B9405E4655/gwefan
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Beth ydy’ch sefydliad chi’n ei wneud a phwy yw’r buddiolwyr?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gan ystyried blaenoriaethau’r gronfa, rhowch amlinelliad cryno o’r prosiect rydych am ei 
chyflawni gyda’n arian (os oes Cynllun Busnes gennych neu Gynllun Prosiect, cynhwyswch 
gopi):  
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Beth ydych chi am i ni ei ariannu er mwyn i’r prosiect 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
V10 27/01/2021 

5 
 

Allbynnau 
Nodwch pa rai o’r allbynnau canlynol yr ydych yn bwriadu eu cyflawni os bydd eich prosiect yn 
derbyn arian. Mae’n rhaid i’r allbynnau fod yn uniongyrchol gysylltiedig ag eitemau a ariennir 
gan grant YAMG. Mae’n rhai i’r dystiolaeth a gyflwynir gael ei derbyn a’i rhannu yn unol â 
chanllawiau diogelu data. 

Yr allbynnau a 
fwriedir 

Cyfanswm 
a fwriedir 

Diffiniadau Tystiolaeth   

Nifer o adnoddau 
cymunedol a grewyd 
/ wellwyd. 

Click here to 
enter text. 

Adnoddau sy’n darparu gwasanaethau ar 
gyfer y gymuned leol.  
Bydd y gwelliannau yn cynyddu’r potensial 
neu’r gwir werth ar y farchnad. 

Derbynneb / datganiad banc 
yn dangos y taliad ar gyfer y 
gwaith. Lluniau o waith a 
gwblhawyd. 

Nifer o wasanaethau 
a grewyd / wellwyd 

Click here to 
enter text. 

Gallai hyn gynnwys rhaglenni iechyd, 
mentrau cyflogaeth ac yn ôl i gyflogaeth, 
gwasanaethau trafnidiaeth, gwasanaethau 
plant ac ati. (os nad ydych yn sicr, 
cysylltwch â ni.) 

Copïau o ddeunyddiau 
marchnata, amserlen 
gwasanaeth(au) 

Nifer o swyddi a 
ddiogelwyd. 

Click here to 
enter text. 

Rhaid i hyn fod yn waith taladwy am o leiaf 
6 mis. Gellir cyfrifo swyddi rhan amser ar 
sail pro-rata (Cyfateb yn Llawn Amser 
(CLlA) = 30 awr yr wythnos) h.y. mae 
swydd 15 awr yr wythnos yn CLlA i 0.5. 

Manylion recriwtio. (hysbyseb) 
ar gyfer swyddi newydd. 
Slipiau Cyflog a Rhif Yswiriant 
Cenedlaethol. 

Nifer o swyddi a 
grewyd 

Click here to 
enter text. 

Rhaid i hyn fod yn waith taladwy am o leiaf 
6 mis. Gellir cyfrifo swyddi rhan amser ar 
sail pro-rata (Cyfateb yn Llawn Amser 
(CLlA) = 30 awr yr wythnos) h.y. mae 
swydd 15 awr yr wythnos yn CLlA i 0.5. 

Manylion recriwtio. (hysbyseb) 
ar gyfer swyddi nwydd. Slipiau 
Cyflog a Rhif Yswiriant 
Cenedlaethol. 

Nifer o unigolion 
gafodd eu 
cynorthwyo i waith. 

Nifer yn 
Llawn Amser 
 
Click here to 
enter text. 

Pobl yn symud o ddiweithdra i gyflogaeth 
amser llawn / rhan amser / hunan-
gyflogedig o ganlyniad i gyfranogiad yn y 
prosiect hwn (nodwch pa fath yngyd â 
niferoedd.)  
 
Lle y disgwylir i’r contract i barhau am o 
leiaf 13 wythnos a lle y mae’r oriau 
wythnosol yn 16+ ac yn ganlyniad i 
hyfforddiant, cyngor neu gymorth a gafodd 
ei dargedu yn sgil yr arian a dderbyniwyd. 

Enw’r Cyflogai a Rhif Yswiriant 
Cenedlaethol. Llythyr 
apwyntiad. Manylion contract 
yn cadarnhau cyflogaeth. 
 
Manylion gan yr unigolyn o 
gyfle hunangyflogaeth: y math 
/ lefel o gymorth neu ffurflen 
ddatganiad a arwyddwyd 
ganddynt yn nodi natur y 
busnes / sector wrth gofrestru 
fel masnachwr unigol. 

Nifer yn Rhan 
Amser 
 
Click here to 
enter text. 

Nifer yn 
Hunan-
gyflogedig 
 
Click here to 
enter text. 

Nifer o unigolion a 
gynorthwywyd i 
ddatblygu sgiliau. 

Click here to 
enter text. 

 

Lleiafswm o 6 awr o hyfforddiant. 
Gweithgareddau yn cynnwys: hyfforddiant 
galwedigaethol / penodol ar gyfer swydd 
neu hyfforddiant gwirfoddoli. 

Copi o gofrestrau presenoldeb. 
Cofnodion yn dangos 
amseroedd a chyfnodau. 
Copïau o dystysgrifau. 

Nifer o unigolion a 
gyflawnodd Lefel 1 
neu gymhwyster 
uwch. 

Click here to 
enter text. 

Cymhwyster Lefel 1  neu uwch (a  
gynhwysir yng nghofrestr OfQual.) 

Enw’r unigolyn a’r cymhwyster 
a ddyfarnwyd gan y darparwr. 
Copi o’r cymhwyster a 
ddyfarnwyd. 

Nifer o wirfoddolwyr 
newydd. 

Click here to 
enter text. 

 

Er mwyn bod yn wirfoddolwr newydd rhaid 
iddynt roi o’u hamser o leiaf unwaith y mis 
am 2 fis. 

Enwau’r gwirfoddolwyr, 
dyddiad recriwtio, math o waith 
gwirfoddoli, cofnodion 
presenoldeb. 

Nifer o unigolion 
sy’n cyfranogi mewn 
gweithgareddau 
byw’n iach. 

Click here to 
enter text. 

Cofnodi cyfranogiad mewn chwaraeon neu 
ymarfer sy’n codi cyfradd y galon o leiaf 
unwaith yr wythnos am o leiaf dau fis fel 
rhan o’r prosiect hwn neu 8 sesiwn mewn 
cyfnod o 3 mis. 

Cofrestr presenoldeb, 
cyhoeddusrwydd, dyddiadau 
ac amseroedd sesiynau, 
amserlen neu restr 
gweithgaredd. 



 

 

Sut ydych chi’n bwriadu dangos a thystiolaethu’r allbynnau yr ydych am eu cyflawni (yn 
seiliedig ar y diffiniadau yn y cwestiwn uchod)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Am ragor o wybodaeth neu gyngor, ewch i’n gwefan 
https://www.coalfields-regen.org.uk/funding-and-programmes/wales-support/ 
 
neu cysylltwch â ni ar: 01495 367 680 
 
Dychwelwch y ffurflenni wedi eu cwblhau ynghyd â’ch dogfen cyfansoddiad / 
llywodraethu neu ragolygon ariannol i: Ymddiriedolaeth y Meysydd Glo, Tŷ Aneurin 
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.  
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The Coalfields Regeneration Trust is a Charity registered in England and Wales (No. 1074930), a Charity registered in Scotland 

(No. SCO39277) and a Company Limited by Guarantee registered in England and Wales (No.3738566).  The Registered Address is 
1 Waterside Park, Valley Way, Wombwell, Barnsley, South Yorkshire, S73 0BB.  Telephone 01226 270800. 
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