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1.   Rhestr wirio
  Rhestr wirio ddefnyddiol i’ch helpu paratoi ar gyfer dechrau ar eich ffurflen gais.

2.   Pwy all ymgeisio?
  Bydd yr adran hon yn helpu chi deall p’un a all eich mudiad ymgeisio am grant ai 

beidio.

3.   Beth yw amcan y rhaglen?
  Dyma fanylion y gwaith gwych yr ydym yn gobeithio ei gefnogi trwy Arian i Bawb y 

Loteri Genedlaethol.

4.   Ar beth y gallwch wario’r arian?
  Bydd yr adran hon yn helpu chi wrth feddwl am yr eitemau rydych eisiau i ni eu 

hariannu.

5.   Gwybodaeth ychwanegol
  Darllenwch yr adran hon i wirio a oes unrhyw beth sy’n berthnasol i’ch prosiect.

6.   Beth sy’n digwydd os byddwn yn ariannu eich prosiect?
  Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am beth i’w ddisgwyl os 

bydd eich cais yn llwyddiannus.

Beth sydd y tu fewn?

Dim terfyn amser ymgeisio
Nid oes unrhyw dyddiad cau ar gyfer Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, 
gallwch wneud cais unrhyw bryd. Er hynny, mae’n bwysig cyflwyno eich cais o 
leiaf 12 wythnos cyn i’ch prosiect ddechrau. Mae hyn oherwydd i ni geisio gwneud 
penderfyniad ar eich cais o fewn 10 wythnos, ac os ydych yn llwyddiannus, 
pythefnos pellach i dalu’r arian.

Dim ond un cais ar gyfer pob sefydliad y gallwch ei gyflwyno i Arian i Bawb y 
Loteri Genedlaethol ar y tro.  Ni fyddwn yn derbyn unrhyw geisiadau eraill y 
byddwch yn eu cyflwyno. 
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Defnyddiwch y fersiwn diweddaraf o Adobe Reader yn unig. Peidiwch â 
defnyddio Preview neu unrhyw raglen arall.

Mae’r arweiniad hwn ar gael yn Saesneg hefyd. I ddarllen yr arweiniad yn Saesneg, 
ewch i cronfagymunedolylg.org.uk/a4awales.  

mailto:cronfagymunedolylg.org.uk/a4awales?subject=
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1.   Rhestr wirio Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol

Defnyddiwch yr wybodaeth hon fel canllaw wrth i chi lenwi eich cais. 

Dewch o hyd i fanylion cyswllt a dyddiadau geni dau o bobl o’ch mudiad nad 
oes cyswllt rhyngddynt  
Bydd angen i un o’r bobl hyn fod yn ‘gyswllt sy’n gyfreithiol gyfrifol’. Gweler tudalen 
13 y ffurflen gais i gael mwy o wybodaeth am bwy y dylai fod. 
Wrth ‘nad oes unrhyw gyswllt rhyngddynt’, rydym yn golygu perthynas trwy waed, 
wedi priodi, mewn perthynas hir dymor neu bobl sy’n cydfyw yn yr un cyfeiriad

Gwnewch yn siŵr bod gennych gopi o gyfriflen banc eich mudiad o’r tri mis 
diwethaf (neu lythyr o groeso gan y banc os ydych wedi agor cyfrif newydd yn 
ystod y 3 mis diwethaf).
Dylai hon fod ar gyfer y cyfrif a leolir yn y Deyrnas Unedig yr ydych eisiau i ni 
dalu’ch grant iddo os ydych yn llwyddiannus. Mae’n rhaid bod gennych ddau o 
bobl nad ydynt yn perthyn i’w gilydd a all reoli’r cyfrif rydych eisiau ei ddefnyddio. 
Mae angen i’r gyfriflen ddangos: 

• Enw cyfreithiol eich mudiad
• Y cyfeiriad y gyrrir y cyfriflenni ato
• Enw’r banc
• Rhif cyfrif
• Côd didoli
• Dyddiad (rhai bod o fewn y 3 mis diwethaf)

Ni allwn dderbyn cyfriflenni;
• sydd ag enw mudiad wedi’i dalfyrru
• dros dri mis oed
• nad ydynt yn cynnwys yr HOLL wybodaeth uchod

Os ydych yn ysgol sy’n defnyddio cyfrif banc awdurdod lleol, atodwch lythyr gan yr 
awdurdod lleol sy’n cadarnhau enw eich ysgol, enw, rhif a chôd didoli’r cyfrif banc. 
Mae’n rhaid i’r llythyr fod â dyddiad arno ac ar bapur swyddogol yr awdurdod lleol. 
Gall cyrff statudol eraill atodi llythyr gan eu hadran gyllid sy’n cadarnhau manylion 
y cyfrif banc y byddai arian yn cael ei dalu iddo.

Dewch yn gyfarwydd  â sut y byddwn yn gwirio’r wybodaeth y byddwch yn ei 
darparu yn cronfagymunedolylg.org.uk/gwiriogwybodaeth

Llanwch eich ffurflen gais gan wneud yn siŵr eich bod yn cwblhau pob adran.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau a’ch bod yn fodlon 
eu derbyn.
Anfonwch eich cais ynghyd â sgan neu ffotograff o’ch cyfriflen banc trwy e-bost.  
Os yw’n well gennych, gallwch anfon eich cais a chopi caled o’ch cyfriflen banc 
atom trwy’r post. Sylwer na allwn ddychwelyd cyfriflenni banc atoch.

Byddwn yn adolygu eich cais i sicrhau ei fod yn bodloni ein gofynion ac yn anelu at 
eich hysbysu p’un a fuoch yn llwyddiannus ai beidio ymhen 10 wythnos. 
Os ydych yn llwyddiannus, caiff eich arian ei dalu i’r cyfrif banc a enwebwyd o fewn 
pythefnos ar ôl y penderfyniad. Wedyn, gallwch gychwyn ar eich prosiect! Rhowch 
wybod amdano i ni a phobl eraill.

mailto:cronfagymunedolylg.org.uk/gwiriogwybodaeth?subject=
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2.   Pwy all ymgeisio?

Cymorth gyda’ch cais

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r broses ymgeisio sydd heb eu hateb yn yr 
arweiniad hwn, neu os bu eich cais yn aflwyddiannus ac rydych yn ystyried beth i’w wneud 
nesaf, gallwch fynd i’n gwefan yn cronfagymunedolylg.org.uk neu gysylltu â ni ar  
0300 123 0735, neu yn cymru@cronfagymunedolylg.org.uk. Gall defnyddwyr cyfnewid 
testun ffonio ni ar 18001 plws 0300 123 0735.

Ydych chi’n cael cwblhau ffurflen ysgrifenedig yn anodd neu’n amhosib?

Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw anghenion cyfathrebu sy’n gwneud cwblhau 
ffurflen gais yn anodd i chi. Rydym yn falch o drafod dulliau amgen i chi ddweud wrthym am 
eich syniad. 

Gallai hyn gynnwys pethau fel cwrdd yn bersonol, trafod eich syniad trwy ddehonglydd neu 
gyda rhywun i gymryd nodiadau, neu drefnu cyfieithiadau. Wrth ddod o hyd i’r ffordd orau 
o helpu byddwn yn cymryd eich dewis i ystyriaeth. Os bydd cost ynghlwm wrth yr opsiwn a 
ffafrir gennych, rydym yn falch o dalu unrhyw dreuliau rhesymol.

Bydd yr wybodaeth hon yn helpu chi i gwblhau Rhan un, cwestiwn 4 y ffurflen gais.

Mae’r categorïau mudiad hyn ar gyfer arweiniad yn unig. Os nad ydych yn siŵr p’un a allwch 
gael eich ariannu ai beidio, cysylltwch â ni.

Gallwch ymgeisio os yw eich 
mudiad yn:

Ni allwn dderbyn ffurflenni 
cais gan: 

Fudiad gwirfoddol neu 
gymunedol  

Elusen gofrestredig

Grŵp neu glwb sydd â 
chyfansoddiad

Grŵp neu glwb sydd â 
chyfansoddiad

Menter gymdeithasol

Ysgol

Corff statudol   
(gan gynnwys cyngor tref, plwyf 
neu gymuned)

Unigolion

Unig fasnachwyr 

Mudiadau y mai eu bwriad 
yw creu elw yn bennaf i’w 
ddosbarthu’n breifat y rhai 
nad yw eu hasedau wedi’u 
cloi neu fudiadau a all dalu 
elw i gyfarwyddwyr neu 
gyfranddeiliaid

CBC cyfyngedig trwy 
gyfranddaliadau

Mudiadau sydd eisoes wedi 
cyflwyno cais Arian i Bawb y 
Loteri Genedlaethol ac sy’n aros 
am benderfyniad ar hyn o bryd

Mudiadau sydd wedi’u lleoli y tu 
allan i’r DU

Un mudiad ar ran y llall

http://www.cronfagymunedolylg.org.uk
mailto:cymru%40cronfagymunedolylg.org.uk?subject=
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3.  Beth yw amcan y rhaglen?

Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000  i 
gefnogi prosiectau a gweithgareddau sy’n bwysig i bobl a chymunedau. Er bod y 
prosiectau a ariannwn yn para am 12 mis fel arfer, rydym yn gwybod y gall rhai bara 
ychydig yn hwy, a bod grantiau eraill ar gyfer digwyddiadau unigol.

Sylwer y gallwn roi uchafswm o £10,000 i’ch mudiad o fewn cyfnod 12 mis ac y gallwch 
ddal dim ond un grant ar y pryd. Os ydych yn chwilio am ysbrydoliaeth, gallwch 
ddefnyddio ein porwr ariannu i weld beth rydym wedi’i ariannu  
cronfagymunedolylg.org.uk/welsh/funding/search-past-grants.

Am beth rydym ni’n chwilio?  

Mae gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol dair blaenoriaeth ariannu ac mae’n rhaid i 
chi gwrdd ag o leiaf un o’r rhain. Byddwn yn defnyddio eich ateb i gwestiwn 8 y ffurflen 
gais i wneud penderfyniad, felly dywedwch wrthym yno sut fydd eich prosiect yn: 

• dod â phobl ynghyd ac adeiladu cysylltiadau cryf o fewn ac ar draws cymunedau

• gwella’r lleoliadau sy’n bwysig i gymunedau

• galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i ddelio â phroblemau 
yn y cam cynharaf posib

Mae’n bwysig i ni eich bod yn cynnwys eich cymuned wrth ddylunio, datblygu a 
chyflwyno’r gweithgareddau rydych yn eu cynllunio, felly dywedwch wrthym sut 
rydych wedi gwneud hyn. Rydym yn credu y bydd hwn yn helpu eich prosiect i gael 
ei gefnogi’n well gan yr egni a’r cryfderau sy’n bodoli yn eich cymuned ac mae’n fwy 
tebygol o fod yn llwyddiannus o ganlyniad i hyn. Wrth gymuned, rydym yn golygu pobl 
sy’n byw yn eich ardal leol, pobl gyda buddiant a rennir neu bobl sy’n profi rhwystrau a 
phroblemau tebyg.

Rydym yn awyddus i gefnogi mudiadau bach. I gyflawni hyn, byddwn yn cymryd incwm 
eich mudiad i ystyriaeth fel rhan o’n penderfyniad cyffredinol.

Hoffem weld cynifer o bobl â phosib yn elwa o arian y Loteri Genedlaethol. Rydym 
yn disgwyl i bob cais:

• Fod yn agored i bobl newydd sydd am gymryd rhan ynddo. Mae hyn yn golygu 
y dylai fod yn hawdd i rywun ymuno â’ch grŵp neu gymryd rhan mewn 
gweithgareddau rydych yn eu rhedeg. Ni ddylai fod unrhyw rwystrau, fel gofyniad i 
rywun gael ei argymell gan aelod presennol. Rydym yn deall weithiau bod rheswm 
da pam nad yw eich gweithgaredd yn agored i bawb, os felly dywedwch wrthym 
amdano yng nghwestiwn 8 eich cais. 

• Cefnogi cyfle cyfartal a herio gwahaniaethu. Gallwch ddod o hyd i’n hegwyddorion 
cydraddoldeb ar ein gwefan cronfagymunedolylg.org.uk/cydraddoldeb

• Cael ei gwblhau gan y mudiad sy’n ymgeisio. Mae rhai busnesau’n hyrwyddo 
eu gwasanaethau, gan gynnig gwasanaethau ymgynghori, awgrymu eu bod yn 
gweithredu ar ran y Gronfa, neu gwblhau ffurflen gais ar eich rhan hyd yn oed. 
Nid ydym yn caniatáu hwn nac yn teimlo ei fod yn angenrheidiol. Nid yw hyn 
yn gysylltiedig â’r arweiniad a chefnogaeth ddefnyddiol y mae asiantaethau fel 
Gwasanaethau Gwirfoddol Cymunedol yn eu cynnig i lawer o’n hymgeiswyr. 

http://www.cronfagymunedolylg.org.uk/cydraddoldeb
http://www.cronfagymunedolylg.org.uk/cydraddoldeb
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4.  Ar beth y gallwch wario’r arian?

Bydd yr adran hon yn helpu chi i gynllunio eich prosiect. Defnyddiwch hon fel canllaw 
ar gyfer cwestiynau 8 a 12.

Pan ddymunwch brynu nwyddau a gwasanaethau, rydym yn argymell eich bod yn cael 
mwy nag un dyfynbris pan fo’n bosib, er mwyn sicrhau gwerth gorau am arian.

Mae ein grantiau’n fwy hyblyg nag erioed, ond mae rhai pethau o hyd na allwn dalu 
amdanynt. Dyma rai enghreifftiau o’r hyn y gallwn a’r hyn na allwn ei ariannu, er nad 
rhestr gynhwysfawr mo hon, felly cysylltwch â ni os nad ydych yn siŵr. 

Allwn ni ariannu hwn?

Alcohol

GALLWN  

NA ALLWN

Costau 
hyfforddiant

Treuliau 
gwirfoddolwyr

Costau      
staff

Prosiectau 
cyfalaf bach

Digwyddiadau 
unigol

Cludiant

Cyfarpar

Gwres a golau/ 
costau rhedeg

Gweithgareddau 
gwneud elw/

codi arian

TAW 
adferadwy

Gweithgareddau 
statudol

Costau wrth gefn, 
benthyciadau, 

gwaddolion neu log

Gweithgareddau 
gwleidyddol neu 

grefyddol

Talu rhywun arall 
i ysgrifennu’ch 

cais

Pethau y 
talwyd 

amdanynt yn 
barod
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5.  Gwybodaeth ychwanegol 

Rydym wedi coladu gwybodaeth sy’n berthnasol i fathau penodol o gais neu 
weithgaredd. Darllenwch hi i weld os yw’n ddefnyddiol. 

Prosiectau sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifainc neu 
oedolion bregus
Os ydych yn ymgeisio am brosiect i weithio gyda phlant, pobl ifainc neu oedolion bregus, 
mae’n rhaid bod gennych bolisi sy’n esbonio sut y byddwch yn sicrhau eu bod nhw’n 
ddiogel. Efallai y byddwn yn gofyn am weld hwn os byddwn yn cynnig grant i chi. 

Mae NSPCC yn darparu amrywiaeth fawr o gyngor a gwybodaeth am ddim ar ddiogelu 
plant i’r sector gwirfoddol a chymunedol ar draws y Deyrnas Unedig. Am fwy o 
wybodaeth ewch i learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection

Gwaith ar dir neu adeiladau
Os ydych yn berchen ar y tir neu adeilad, neu’n dal les na all y landlord ddod â hi i ben 
am o leiaf pum mlynedd, nid oes angen i chi ddarparu unrhyw beth. Os nad ydych yn 
dal y les cyn ymgeisio, bydd angen llythyr gan y perchennog arnoch sy’n dweud y caiff 
y tir neu adeilad ei lesio i chi os bydd eich cais yn llwyddiannus. Os oes angen caniatâd 
cynllunio neu reoli adeiladu arnoch, mae’n rhaid eich bod wedi’i sicrhau cyn ymgeisio 
i ni. Nid oes angen i chi anfon unrhyw beth atom gyda’ch cais ond efallai y byddwn yn 
gofyn am ei weld. 

Yswiriant, cymwysterau neu gysylltiadau â chorff 
llywodraethu
Gan ddibynnu ar y gweithgareddau yr ydych eisiau eu gwneud, mae’n bosib y bydd 
angen yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, arweinwyr neu hyfforddwyr â chymwysterau 
arbennig, neu efallai y bydd angen i chi fod â thadogaeth i gorff llywodraethu penodol. 
Gallwch ymgeisio i ni i dalu’r costau hyn.

Ceisiadau gan ganghennau mudiadau mwy
Gall canghennau annibynnol mudiadau mwy ymgeisio’n uniongyrchol i ni, ond mae’n 
rhaid bod gan y rhai eu dogfen lywodraethu eu hunain a chaniatâd i reoli cyllid a staff 
heb gyfeirio at gorff arall. Os nad ydych yn siŵr p’un a ydych yn gangen corff mwy ai 
beidio, rydym yn argymell i chi wirio’ch dogfen lywodraethu gan y dylai esbonio sut 
mae eich mudiad wedi’i sefydlu.

Gall canghennau dibynnol ymgeisio’n uniongyrchol i ni hefyd os oes ganddynt y canlynol:

●● eu dogfen lywodraethu eu hunain (neu os ydynt wedi mabwysiadu dogfen 
lywodraethu’r rhiant-fudiad)

●● eu cyfrifon blynyddol eu hunain

●● eu cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu eu hunain yn enw cyfreithiol eu mudiad fel 
yr ymddengys ar eu dogfen lywodraethu ac maent yn gyfrifol am y cyfrif hwn a sut 
mae’r arian ynddo’n cael ei wario

Os byddwn yn cynnig grant i gangen ddibynnol, byddwn yn gofyn i’r rhiant-fudiad 
dderbyn cyfrifoldeb cyffredinol drosto. Ar gyfer canghennau dibynnol eraill y mae eu 
rheolaeth yn llai, bydd angen i’r rhiant-fudiad ymgeisio.

http://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection
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6.  Beth sy’n digwydd os byddwn yn ariannu 
eich prosiect?

Gwiriadau gwybodaeth
Fel mudiad sy’n gyfrifol am ddosbarthu arian cyhoeddus, mae’n ddyletswydd arnom 
i wneud nifer o wiriadau ar yr wybodaeth a roddwch i ni. Rydym wedi cynhyrchu 
dau ganllaw i’ch helpu deall ein gwiriadau. Gallwch ddod o hyd iddynt ar ein gwefan 
cronfagymunedolylg.org.uk/gwiriogwybodaeth. Darllenwch y rhain cyn i chi ymgeisio.
Cadw rheolaeth ar eich grant  
Mae angen i ni wybod y gallwch gadw arian y Loteri Genedlaethol yn ddiogel. Rydym 
yn disgwyl i’ch mudiad fod â set o weithdrefnau ariannol sy’n esbonio sut rydych 
yn defnyddio ac yn rheoli arian. Fel isafswm rydych yn disgwyl bod gennych set 
o weithdrefnau ysgrifenedig, a gytunwyd gan eich pwyllgor rheoli sy’n amlinellu 
trefniadau ar gyfer:

• gwariant arian parod
• ysgrifennu a llofnodi sieciau
• awdurdodi didyniadau (gan gynnwys gan ddefnyddio cerdyn debyd os yn 

berthnasol)  trafod arian
• awdurdodi anfonebau
• cadw cofnodion ariannol

Mae’n rhaid i bob didyniad arian parod o’r arian grant gael ei gytuno gan o leiaf ddau 
berson ac ni all fod yn fwy na £100. Dylid cadw derbynebau ar gyfer unrhyw beth a 
brynir gydag arian parod. Dylid cadw’r holl ddogfennaeth ariannol fel anfonebau a 
derbynebau am hyd at saith mlynedd ar ôl i’r prosiect ddod i ben. Efallai y byddwn yn 
gofyn i chi ddarparu gwybodaeth i ni unrhyw bryd yn ystod y grant, neu hyd at saith 
mlynedd ar ôl i’r grant ddod i ben. 

3.  Mae canllaw i hyrwyddo’ch grant ar 
gael ar ein gwefan  
cronfagymunedolylg.org.uk/croeso

2.  Wedyn mae’n amser 
dathlu eich grant!

1.  Byddwn yn rhoi gwybod 
i chi y bu eich cais yn 
llwyddiannus

4.  Gwneud eich 
cyhoeddusrwydd eich hun a 
hysbysu’ch cymuned

6.  Byddwn yn cyhoeddi 
datganiad i’r wasg

5.  Ffoniwch ein swyddfa 
wasg os oes angen 
arweiniad pellach arnoch

http://www.cronfagymunedolylg.org.uk/gwiriogwybodaeth
http://www.cronfagymunedolylg.org.uk/croeso


Arweiniad Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol v12 (20.02.19) 9

Manylion cyswllt
E-bost:  cymru@cronfagymunedolylg.org.uk

Ffôn: 0300 123 0735

Cyfnewid testun: 18001 plws 0300 123 0735  

Gwefan: cronfagymunedolylg.org.uk

Cysylltwch â ni
 /TNLCommunityFundWales

 @crongymylg

mailto:cymru%40cronfagymunedolylg.org.uk?subject=
http://www.cronfagymunedolylg.org.uk
http://www.facebook.com/TNLCommunityFundWales
http://www.twitter.com/crongymylg
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