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CRONFA DEDDF EGLWYSI CYMRU SIR DDINBYCH 1914 – 1945 

FFURFLEN GAIS AM GRANT  

 

 Enw’r Grŵp / Mudiad / Cwmni Budd Cymuned sy’n gwneud cais am 

grant:  
  

 Enw’r unigolyn sy’n cyflwyno’r cais 

  

 Swydd yn y Grŵp / Mudiad  

  

 Cyfeiriad 

  

  

 Cod post  

 Rhif ffôn  

 Cyfeiriad      

e-bost   

 

  

 Pryd sefydlwyd eich grŵp/cwmni budd cymunedol?   

 Mis  Blwyddyn  

     

 Os yw eich grŵp/mudiad yn elusen/cwmni cofrestredig, rhowch y 

rhif cofrestru yma, os gwelwch yn dda:   

   

  

 Faint o aelodau Pwyllgor sydd gennych chi?   

 Faint o staff cyflogedig sydd gennych chi?    

 Faint o wirfoddolwyr sydd gennych chi?    

  

 Beth yw prif weithgaredd eich grŵp/mudiad?   
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 Rhowch fanylion am y prosiect yr hoffech gael cyllid ar ei gyfer. 

Nodwch amcangyfrif o nifer y bobl a fyddai’n elwa o’r grant hwn.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dywedwch wrthym ni faint o arian rydych  

chi’n ymgeisio amdano                                       £              

 

 A chyfanswm cost y prosiect                            £              

 Noder mai’r grant uchafswm a roir yw £300 a bod cyllid ar gael ar 

gyfer gwariant cyllid a refeniw. Os oes gennych chi gronfeydd 

wrth gefn heb eu hymrwymo sy’n cyfateb i fwy na 6 mis o gostau 

cynnal, esboniwch pam nad ydych chi’n gwneud cyfraniad i gostau’r 

prosiect, os gwelwch yn dda. Os ydych chi’n gwneud cais am 

eitemau cyfalaf mae’n rhaid i chi ddarparu amcanbris neu 

ddyfynbris y costau [gall hyn gynnwys llungopi o gatalog]. 

  

 Darllenwch y canllawiau cyflwyno cais amgaeedig a dywedwch 

pa Flaenoriaeth sy’n berthnasol i’ch prosiect chi 

 

  

 Os ydych chi’n gofyn i ni gyllido eich prosiect yn rhannol, 

dywedwch pa gyllidwyr eraill rydych chi wedi gofyn am gyllid 

ganddynt ac a fu’r ceisiadau hynny’n llwyddiannus.   

 Cyllidwr Swm Aros am ateb / 

Llwyddiannus 
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 A hoffech chi ddweud unrhyw beth arall o blaid eich cais?   

  

 

 

 

  

 Rhowch eich manylion ariannol a chadarnhau nifer y llofnodwyr sy’n 

ofynnol ar gyfer tynnu arian o’r cyfrif banc, os gwelwch yn dda  

 Enw’r cyfrif   

 Enw’r banc / cymdeithas adeiladu   

 Cyfeiriad y banc / cymdeithas 

adeiladu  

 

  

 Cod didoli a rhif y cyfrif   

 Cyfeirnod Cymdeithas Adeiladu  

[os yw’n berthnasol] 

 

 Nifer y llofnodwyr sy’n ofynnol ar gyfer tynnu arian o’r 

cyfrif   

 

  

 Datganiad 

 Rwy’n cadarnhau, ar ran y Grŵp/Mudiad [sy’n gweithredu yn Sir 

Ddinbych], fy mod wedi fy awdurdodi i gyflwyno’r cais hwn a bod 

yr wybodaeth a ddarparwyd gennyf yn wir a chywir.     

 Llofnod:    

 Dyddiad:  

  

Llenwch y ffurflen gais hon a’i dychwelyd i Gronfa Deddf Eglwysi 

Sir Ddinbych, d/o Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, 

Canolfan Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun, Sir Ddinbych  

LL15 1AF. 

  

 Gwnewch yn siwr eich bod chi’n cynnwys yr isod gyda’r ffurflen 

gais wedi’i llenwi, os gwelwch yn dda:  

 

 a Cyfansoddiad neu set o reolau’r Grŵp/Mudiad sy’n cyflwyno’r cais. 

Rhaid i’r cyfansoddiad wedi ei lofnodi a’i ddyddio fel cyfansoddiad 

wedi’i fabwysiadu.   
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b Copi o’ch Datganiad Cyfrifon Blynyddol diweddaraf – rhaid i’r 

Datganiad fod wedi ei ddyddio a’i lofnodi fel cofnod cywir o 

weithgareddau ariannol y Grŵp/Mudiad. Os ydych chi’n grŵp 

newydd nad yw wedi bod yn gweithredu am flwyddyn gyfan eto, 

anfonwch gopi o’ch datganiad banc/cymdeithas adeiladu 

diweddaraf, os gwelwch yn dda, gydag amcangyfrif o’ch incwm a’ch 

gwariant yn y flwyddyn gyntaf.     

 

c Copi/ïau o ddyfynbrisiau/amcanbrisiau a ddefnyddiwyd i gyfrifo 

costau’r prosiect [os ydych chi’n gwneud cais am eitemau cyfalaf].  

 

 


