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Cyngor Cymuned Llandudoch  

Ffurflen Cais am Grant 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am lenwi’r ffurflen, byddwch cystal â chysylltu â Chlerc 
y Cyngor, a fydd yn barod i’ch cynghori 

. 
 

Byddai’r well gan y Cyngor ddarparu cymorth ariannol tuag at brosiectau neu ddigwyddiadau 
penodol neu i brynu offer sydd o fudd uniongyrchol i Gymuned Llandudoch a’i thrigolion. 
Fodd bynnag, bydd hefyd yn cynorthwyo gyda chostau refeniw parhaus os gall sefydliad 
ddangos ei ddiffyg arian a’r effaith andwyol ar Llandudoch a’i drigolion os bydd y sefydliad yn 
methu â pharhau neu’n cael ei rwystro gan y diffyg arian.  
  
Derbynnir ceisiadau dim ond oddi wrth sefydliadau elusennol a rhai nad ydynt yn gwneud 

elw. Mae’n ddrwg gan y Cyngor na fydd ceisiadau gan sefydliadau neu unigolion masnachol 

yn cael eu hystyried. 

Adran A – Dywedwch wrthym am eich prosiect / digwyddiad neu’ch sefydliad 

1.  Enw’r Sefydliad 

 

 

2.  Disgrifiwch isod (gan gysylltu dalennau ychwanegol os bydd angen) y prosiect/ 

digwyddiad rydych yn gwneud cais am arian ar ei gyfer a’r rhesymau pam mae angen arian 

ar eich sefydliad 

 

 

Adran B – Cyllideb 

Hoffai’r Cyngor wybod: 
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A  Cyfanswm cost y prosiect / digwyddiad neu’r arian mae ar yr elusen neu’r sefydliad 

ei angen 

B Maint yr arian grant rydych yn gofyn amdano gan Gyngor Cymuned Llandudoch 

C Byddai o help pe byddech hefyd yn dweud faint o arian mae eich elusen /sefydliad yn 

ei gyfrannu at y prosiect /digwyddiad (gallai hyn fod o gronfeydd  sydd gennych yn eich 

cyfrifon neu’n daliad gan aelodau i helpu gyda chost y prosiect /digwyddiad (h.y. gallai 

aelodau dalu rhyfaint tuag at gost hurio bws, pryd o fwyd, ac ati, a chithau’n chwilio am 

gymorth i dalu’r holl gostau sy’n weddill neu ran ohonynt)) 

D Ydych chi’n ceisio cael arian grant o ryw ffynhonnell arall / ffynonellau eraill, ac os 

felly, faint 

A Cyfanswm cost y prosiect /digwyddiad y mae angen arian ar ei gyfer £ 

B Faint o arian rydych yn gofyn i Gyngor Cymuned Llandudoch amdano £ 

C Arian ar gyfer y prosiect / digwyddiad, arian o’ch cronfeydd chi eich 

hunan neu daliad ar gyfer y digwyddiad gan aelodau, ac ati, 

£ 

D Ydych chi’n ceisio cael arian grant o ryw ffynhonnell arall / ffynonellau 

eraill, ac os felly, faint 

 

£ 

 

Beth wnewch chi os na allwch dalu cost y prosiect? 

Dywedwch wrthym sut y byddwch yn addasu’r prosiect os na chewch yr holl arian mae 

arnoch ei angen, neu a fyddech ddim yn mynd ymlaen â’r prosiect.  

 

Os digwydd na fyddwch yn defnyddio’r arian, fel sydd yn y cais hwn, a ddarperir gan Gyngor 

Cymuned Llandudoch, dylid ei roi’nôl i’r Cyngor. 

 

Adran C – Amdanoch Chi 

1. Enw a Chyfeiriad y Sefydliad 

Enw  

Enw’r Cyfrif Banc os yw’n wahanol i’r uchod  

Cyfeiriad  

Cod Post  
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Teleffon  

E-bost  

 

2. Rhowch fanylion y prif berson cyswllt ar gyfer y prosiect hwn. 

Enw  

Cyfeiriad  

Cod Post  

Teleffon  

E-bost  

 

3. Rhowch enwau’r swyddogion canlynol 

Cadeirydd  

Ysgrifennydd  

Trysorydd  

 

4. Cysylltwch y cyfrifon DIWEDDARAF sydd wedi’u harchwilio enu eu cadarnhau (rhaid 

iddyn beidio â bod yn hŷn na 18 mis). Gwnewch yn siwr fod y cyfrifon yn cyfeirio at eich 

cangen leol chi’n unig.  

 Cyfrifon wedi eu 

cysylltu 

 

Dylai sefydliadau /grwpiau newydd gysylltu amcangyfrif o’r incwm a’r gwariant a ddisgwylir.  

 Amcangyfrif wedi ei 

gysylltu 

 

5. Os yw’n gymwys, cysylltwch y ddogfen gyfansoddiadol sy’n rheoli’ch sefydliad. 

 Cyfansoddiad wedi ei gysylltu 

 

 Polisiau eraill sy’n berthnasol i’r cais hwn 
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6. Os ydych wedi cael arian gan Gyngor Cymuned Llandudoch o’r blaen 

Blwyddyn Diben Swm 

   

   

 

 

Adran D -  Diogelu Data  

Diogelu data: i weld polisi’r Cyngor ar ddiogelu data, ewch i: 

http://stdogmaels.org.uk/privacy-policy/ 

Byddwch yn ymwybodol y bydd y wybodaeth ar y ffurflen hon yn cael ei rhannu gyda staff y 

Cyngor ac aelodau etholedig er mwyn prosesu eich cais. 

Bydd enw’r grŵp neu’r sefydliad a’r swm y gofynnir amdano neu a ganiateir yn cael eu 

cynnwys mewn rhestr o ymgeiswyr a gaiff ei chyhoeddi, a chânt eu cynnwys yng 

nghofnodion a chyfrifon y Cyngor sy’n cael eu cyhoeddi.  

 

Adran E – Datganiadau 

 Rwyf yn cadarnhau, lle mae’r cais yn gymwys i eiddo neu safle, fod y sefydliad / 

grŵp yn meddu ar y caniatadau priodol neu fod ganddo’r caniatadau hynny i 

ymgymryd ag unrhyw waith a olygir ar yr eiddo ac a allai fod yn rhan o’r cais hwn 

 Rwyf yn cadarnhau fod gennyf yr awdurdod i lofnodi’r cais hwn ar ran y grŵp / 

sefydliad sydd wedi ei enwi uchod 

 

 Rwyf yn cadarnhau bod y wybodaeth yn y cais yn wir ac yn gywir 

 

Llofnodwyd  Rhowch eich enw 

mewn priflythrennau  

bras 

 

Swydd yn y sefydliad  Dyddiad  

 

Dychwelwch y ffurflen hon at Y Clerc, Dworek, Sarnau, Llandysul, SA44 6PX 

(stdogmaelscc@outlook.com) gyda’r holl wybodaeth gadarnhau angenrheidiol 

http://stdogmaels.org.uk/privacy-policy/

