
CANLLAWIAU CYFLWYNO CAIS  

– CRONFA DEDDF EGLWYSI CYMRU SIR DDINBYCH 2017-18 

 

GADEWCH I NI WYBOD OS HOFFECH CHI GAEL CYMORTH  

Datganiad – Er mwyn uchafu’r budd cyhoeddus bwriedir i’r broses hon fod mor 

anfiwrocrataidd ag y bo modd wrth ddosbarthu arian cyhoeddus   

 

A  Gwahoddir ceisiadau  

a) ar gyfer prosiectau er budd y cyhoedd yn unig,  

 i’r gronfa,  

b) sydd ag ychydig dros £5,000 i’w ddosbarthu, gan   

c) fudiadau gyda chyfansoddiad (yn cynnwys elusennau cofrestredig, mudiadau 

corfforedig elusennol, grwpiau cymunedol gyda chyfansoddiad sydd wedi 

bodoli am fwy na 6 mis, cynghorau cymuned/plwyf, cwmnïau budd 

cymunedol, grwpiau â gwisg benodol). Gellid ystyried cyrff eraill yn unol â 

doethineb y Panel Dyfarnu   

B  Mae grantiau o hyd at £300 ar gael ar gyfer    

a) Un ai dibenion cyfalaf (rhaid i nwyddau symudadwy gael eu dychwelyd i 

Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych os yw’r busnes yn methu 

cyn pen 12 mis)   

b) neu ddibenion refeniw (rhaid dychwelyd arian heb ei wario i Gyngor 

Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn achos methiant y busnes cyn 

pen 12 mis – rhaid dychwelyd unrhyw arian wedi ei danwario i Gyngor 

Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych erbyn 01/11/18) 

c) mwy nag un prosiect yn 2017-18 

C  Er mwyn bod yn gymwys  

a) rhaid i bob ymgeisydd gyflwyno dogfen lywodraethu a chofnodion ariannol 

digonol, cyfrifon blynyddol yn ddelfrydol neu ddogfennau cyfatebol, yn 

dangos uniondeb ariannol  

b) rhaid i’r holl weithgarwch ddigwydd yn Sir Ddinbych, neu gael eu darparu 

mewn lleoliad arall os yw’r holl gyfranogwyr yn drigolion parhaol, amser llawn 

yn Sir Ddinbych.   

Ch  Yn y rownd hon rhoir blaenoriaeth i brosiectau sydd: 

1. Yn ymwneud â neu wedi eu lleoli mewn lleoliadau a gynhelir gan eglwys – yn 

unol â ffynhonnell fuddsoddi’r gronfa   

 



2.  Ar thema (lleddfu effaith) demensia (ar y rhai sy’n byw gyda’r cyflwr, eu 

gofalwyr a grwpiau cymorth) – er nad oes angen diagnosis penodol ar gyfer 

pob cyfranogydd ni fyddai cynrychiolaeth ‘ddangosol’ yn unig yn dderbyniol  

3.  Ar thema unigrwydd ac arunigedd – pobl hŷn a’r anabl sydd fwyaf tebygol o 

fod mewn amgylchiadau o’r fath ond ni ddylid anwybyddu grwpiau eraill e.e. 

gofalwyr ifanc   

4.  Yn hybu lles (bod yn ymwybodol, cysylltu, ymarfer corff, dysgu, rhoi yn ôl) – 

mae’r Pum Ffordd at Les yn ddull a gydnabyddir yn eang – gall prosiectau 

gynnwys y pum elfen, neu efallai y bydd rhai yn canolbwyntio ar un elfen ar 

gyfer eu prosiect    

5.  Cefnogi pobl ag anableddau dysgu – cynnig profiadau a symbyliadau 

newydd, yn ogystal ag integreiddio/cymryd rhan mewn gweithgareddau prif 

ffrwd   

D   Penderfynir ar ddyfarnu’r grantiau gan banel o fudiadau Cyngor Gwasanaethau 

Gwirfoddol Sir Ddinbych, a fydd yn pennu blaenoriaethau’r flwyddyn nesaf hefyd. 

Bydd aelodau’r Panel yn adolygu’r canllawiau hyn yn sgîl eu profiad yn y rownd 

hon. Mae croeso i chi anfon sylwadau i office@dvsc.co.uk wedi eu cyfyngu i lai 

nag un ochr o A4. Dylid defnyddio synnwyr cyffredin wrth ddehongli’r canllawiau  

Dd   Telir y grant ymlaen llaw a bydd y prosiect yn cael ei fonitro. Ni fydd unrhyw fudiad 

nad yw’n cyflwyno ffurflenni monitro ar amser yn gymwys i gyflwyno cais ar gyfer y 

tair rownd ganlynol   

E      Bydd penderfyniadau’r Panel Dyfarnu wedi eu seilio ar sut mae’r prosiect yn:  

1) bodloni’r maen prawf budd i’r cyhoedd  

2) cyd-fynd â meini prawf 2017-18 

3) cynnig gwerth am arian  

4) cynnig gwaddol cynaliadwy  

5) un y gellir ei gyflawni’n realistig  

6) cynnig ymateb creadigol a llawn dychymyg   

F   Ni wneir dyfarniadau grant i unigolion – mae hyn yn unol â thraddodiad ac arfer 

hirhoedlog ers o leiaf 2005. 

Ff   Amserlen 

1) Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9 o’r gloch y bore ar 15/01/18 – trwy         

e-bost neu gopi caled  

2) Dyfernir y grantiau erbyn 28/02/18 – yn arferol hysbysir trwy e-bost  

3) Rhaid cwblhau prosiectau erbyn 30/09/18 a chyflwyno ffurflenni monitro erbyn  

01/11/2018  

G   Cewch ffurflen gais yn www.gwirfoddolwyrsirddinbych.net neu trwy gysylltu gydag 

office@dvsc.co.uk  
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