
Cronfa Datblygu Cymunedol - Meini Prawf

Community Development Fund - Criteria

C a n l l a w i a u
G u i d a n c e



Cronfa Datblygu Cymunedol - Meini Prawf

C a n l l a w i a u

1

2

3

4

5

6

Tudalen

Cynnwys

Cronfa Datblygu Cymunedol - Meini Prawf
Sut yr ariennir prosiectau

Pwy a all wneud cais
Pwy na all wneud cais
Cronfa Gyfalaf Datblygu Cymunedol
Cyllid Refeniw Datblygu Cymunedol

Noddi Digwyddiadau
Gweithgareddau cymunedol lleol
Proses y Gronfa Datblygu Cymunedol

Meini Prawf Cyffredinol
Mae’n rhaid i bob sefydliad gyflwyno 
Dyfernir sgôr ar gyfer ceisiadau, a rhoddir blaenoriaeth iddynt 
Sut i ymgeisio

Wedi gorwario neu danwario? Cyfalaf a Refeniw
Beth os aiff pethau o chwith gyda phrosiectau sydd wedi 
cychwyn?
Cyhoeddusrwydd
Y Gymraeg

Monitro ariannol
Gwybodaeth a manylion cyswllt asiantaethau cymorth a 
noddwyr allanol

Tudalen

Tudalen

Tudalen

Tudalen

Tudalen



1

Cronfa Datblygu Cymunedol - Meini Prawf

Mae’r awdurdod yn cydnabod pwysigrwydd y sector Cymunedol a Gwirfoddol ym Mhowys. 
Yn unol â Gweledigaeth 2025, bydd y Grant Datblygu Cymunedol yn:

Mae’r gronfa’n anelu i wella amgylchiadau lleol a galluogi pobl i gymryd rhan yn eu cymuned 
leol, gan weithio mewn partneriaeth â Chynghorau Tref a Chymuned, Pwyllgorau Neuadd 
Bentref, Sefydliadau Gwirfoddol sy’n Canolbwyntio ar Iechyd, Sefydliadau Ieuenctid, y 
Celfyddydau a Chwarae.

Yn gyffredinol, bydd yn ystyried ceisiadau am grantiau:

Sut yr ariennir prosiectau

Mae prosiectau neu weithgareddau wedi’u cyfyngu i uchafswm grant o - 

                                                       £10000 o Gyfalaf a £3000  o Refeniw  

Sy’n cefnogi Gweledigaeth yr Awdurdod 2025 - yn 
cynorthwyo i gyflawni ei werthoedd a’i egwyddorion craidd
Sy’n cryfhau ein perthynas â thrigolion a chymunedau 
lle bo cymunedau’n cyfrannu’n gweithredol at ddylunio a 
chyflenwi’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt
Sy’n dangos ymrwymiad i gyfle cyfartal yn unol â 
Chynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020

Cefnogi’r Economi
Cefnogi Iechyd a Gofal
Cefnogi ein preswylwyr a’n cymunedau
Cryfhau dysgu a sgiliau

Bydd pob sefydliad yn cael ei drin yn deg, yn gyfartal ac mewn modd agored, sy’n 
cydnabod y rôl bwysig sydd ganddynt.
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Pwy a all wneud cais:

Pwy na all wneud cais:

Yn gyffredinol, ni all y Cyngor dderbyn cais gan y canlynol:

Nid yw’r cynllun grant hwn yn ystyried unrhyw gyfraniadau “mewn da”, hy.: amser 
gwirfoddolwyr na nwyddau neu wasanaethau a gyfrannwyd i’r prosiect, yn rhan o 
gyfraniad y Sefydliad.

Creu neu adnewyddu cyfleusterau sydd ar gael i’r gymuned gyfan, neu eu 
haddasu i sicrhau mynediad cyfartal i bobl anabl, fel sy’n ofynnol o dan Ddeddf 
Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 2010.
Gwella’r amgylchedd adeiledig neu naturiol i bobl leol
Gwella lles y gymuned drwy annog ffyrdd egnïol ac iach o fyw.
Darparu cyfleusterau neu weithgareddau sy’n lleihau tlodi, anghydraddoldeb, 
gwahaniaethu ac anfantais gymdeithasol.

Unigolion er mwyn bodloni anghenion personol
Teithiau tramor i unigolion a grwpiau.
Grwpiau preifat sy’n gweithredu fel busnes sy’n creu elw
Gweithgareddau codi arian / noddedig
Pleidiau gwleidyddol neu sefydliadau sy’n bwriadu cefnogi neu wrthwynebu 
unrhyw blaid wleidyddol neilltuol, neu wahaniaethu ar sail hil, crefydd, 
anabledd, rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol 
Sefydliadau sy’n hyrwyddo credoau crefyddol. Fodd bynnag, mae eglwysi’n 
gymwys os bwriedir i’r cyllid ariannu addasiadau neu welliannau ar gyfer 
defnydd cymunedol
Ymchwil ac offer meddygol
Grantiau ôl-weithredol
Lles anifeiliaid

Cronfa Gyfalaf Datblygu Cymunedol:

Gall y Gronfa ystyried cyfradd grant o hyd at 50% o’r arian sydd yn weddill ar gyfer y 
prosiect, ar ôl cyfrif yr holl gyllid arall gan y Llywodraeth, y Loteri ac Ewrop. Er enghraifft: - 
prosiect sy’n costio cyfanswm o £10,000 sydd wedi llwyddo i sicrhau £5,000 o arian y 
Loteri.

Cyllid Refeniw Datblygu Cymunedol

Mae’r elfen cyllid refeniw untro yn cefnogi gweithgareddau amrywiol ledled y Sir; unwaith 
eto’n gyson â Gweledigaeth y Cyngor 2025

Sefydliad gwirfoddol neu gymunedol
Elusen gofrestredig
Grŵp neu glwb cyfansoddedig
Cwmni dielw neu Gwmni Budd Cymunedol
Corff statudol (gan gynnwys cynghorau tref, plwyf a chymuned)
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Noddi Digwyddiadau

Ystyrir ceisiadau gan Sefydliadau i ‘noddi’ digwyddiad (digwyddiadau 
celfyddydol a diwylliannol neu chwaraeon fel arfer). 
 
Ceisiadau i noddi digwyddiadau graddfa fach lle ystyrir cyfanswm y 
gwariant ar gyfer dyfarniad, fel sicrwydd rhag gwir golled ariannol, hyd 
at swm penodol. Bydd hyn yn amodol ar y rheol 50% uchod. 
Mae hyn yn golygu na allwn roi grant yn syth, ond os bydd y digwyddiad yn creu colled, y 
byddwn yn rhyddhau’r swm angenrheidiol o arian i dalu’r golled gytunedig. 

Nid yw’r cynllun grant hwn yn ystyried unrhyw gyfraniadau “mewn da”, hy amser 
gwirfoddolwyr neu nwyddau a gwasanaethau a gyfrannwyd i’r prosiect, yn rhan o gyfraniad 
y Sefydliad. 

Gwneir penderfyniad o fewn isafswm o 8 wythnos er mwyn i chi gael gwybod y 
canlyniad. Y rhain fydd ein safonau sylfaenol, ond gallai achlysuron godi a fydd 
yn golygu bod y broses yn cymryd ychydig yn hirach, er enghraifft os yw eich 
cais yn gymhleth neu os nad ydych wedi darparu gwybodaeth ategol.
Anfon llythyr dyfarnu ynghyd â Thelerau ac Amodau a ffurflen BACS.
Anfon ffurflen hawlio ar ôl cwblhau’r prosiect. 
Anfon llythyr talu.  
Talu 

Proses y Gronfa Datblygu Cymunedol:

Ar ôl i gais llawn ddod i law gyda’r holl ddogfennau ategol perthnasol:

Gweithgareddau cymunedol lleol: 

Bydd y gronfa yn ystyried prosiectau untro a ddyluniwyd i ddatblygu a gweithredu 
gweithgareddau newydd, neu estyn prosiectau presennol sy’n cynnwys pobl yn weithredol 
yn eu cymuned leol. Gall hyn fod er mwyn cefnogi prosiectau graddfa fach sy’n hyrwyddo’r 
celfyddydau ac addysg, yn annog ffyrdd iachach o fyw, yn datblygu chwaraeon, yn cefnogi 
mentrau treftadol neu’n gwella cydlyniant cymunedol. 
Mae’r rheol 50% hefyd yn berthnasol i hyn.

Nid yw’r cynllun grant hwn yn ystyried unrhyw gyfraniadau 
“mewn da”, hy amser gwirfoddolwyr neu nwyddau a 
gwasanaethau a gyfrannwyd i’r prosiect, yn rhan o gyfraniad y Sefydliad.
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Meini Prawf Cyffredinol

Mae’n rhaid i bob sefydliad gyflwyno:

Dyfernir sgôr ar gyfer ceisiadau, a rhoddir blaenoriaeth iddynt: 

Copi o’i gyfrifon diweddaraf, wedi’u harchwilio os oes modd
Copi o’i gyfansoddiad, ac mae’n rhaid i’r cyfansoddiad hwnnw gynnwys 
datganiad boddhaol ynghylch cyfle cyfartal, polisi iechyd a diogelwch a pholisi 
amddiffyn plant 
Copi o’i adroddiad blynyddol, os yw’n berthnasol
Copi o’r holl bolisïau sy’n berthnasol i’r prosiect, os ydynt yn berthnasol
Mae’n rhaid i bob sefydliad gyflwyno rhagamcan o gyllideb sy’n dangos eu 
sefyllfa ariannol yn y flwyddyn y ceisir y grant amdani. 
Wedi’i gyfansoddi’n briodol a chyda’r bwriad i ddefnyddio’r cymorth grant ar 
unwaith yn y flwyddyn ariannol berthnasol. Fel rheol, ni ddyfernir cymorth grant 
os ceir cronfeydd ariannol mawr amhenodol. 
Tystiolaeth i ddangos bod yr adeilad neu’r tir cysylltiedig naill ai’n eiddo i’r 
sefydliad sy’n ymgeisio neu’n destun prydles o hyd boddhaol (20 mlynedd, er 
enghraifft). 
Os yw’r cyfleuster ar brydles gan sefydliad arall, bydd yn ofynnol cyflwyno 
cadarnhad ysgrifenedig i ddangos bod y Landlord yn cydsynio i’r gwaith. 
Cyflwyno isafswm o 2 ddyfynbris ar gyfer y gwaith sydd i’w gyflawni (Cyfalaf).
Llinell amser y prosiect. 

Bydd yn rhaid i unrhyw grant gan Gyngor Sir Powys fod yn ychwanegol. Mae 
hyn yn golygu nad yw’r grant yn cael ei ddefnyddio yn lle unrhyw gyllid arall 
sydd yn dal ar gael i’r ymgeisydd. 
Un cais fesul sefydliad bob blwyddyn. Gellir ystyried un cais Cyfalaf ac un cais 
Refeniw.
Gall awdurdodau neu gyrff cyhoeddus eraill hefyd wneud cais am gymorth 
ariannol ar gyfer prosiectau, os nad oes ganddynt y pwerau statudol i ddarparu, 
yn amodol ar fodloni meini prawf cymhwystra’r Gronfa. 

Os yw’r prosiect sydd i dderbyn cymorth grant yn gyson â meysydd allweddol 
Gweledigaeth 2025 y Cyngor. 

Bydd yr holl Allbynnau a Deilliannau’n cael eu monitro yn rhan o’r broses fonitro a gynhelir 
os bydd y cais yn llwyddo.

Sut i ymgeisio

Mae’r cynllun hwn yn berthnasol i grantiau refeniw / cyfalaf i Sefydliadau Gwirfoddol a 
Chymunedol yn unig. Gall sefydliadau ofyn am ffurflen gais ar unrhyw bryd. 

Mae ffurflenni cais ar gael ar gais yn dilyn ymholiad naill ai drwy e-bost neu dros y ffôn, ar 
ôl cynnal trafodaeth gychwynnol â’r Swyddog Datblygu Cymunedol - manylion isod: 

I ofyn am ffurflen gais, cysylltwch â: Yr Uned Adfywio Cymunedol -  
Rhif Ffôn: 01597 827659 neu e-bost: lizt@powys.gov.uk.  
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Wedi gorwario neu danwario? Cyfalaf a Refeniw

Yn eich cais gwreiddiol bydd angen i chi nodi cost eich prosiect, mor gywir ag y medrwch. 
Gwiriwch elfen TAW eich prosiect ac, os na ellir hawlio’r elfen honno’n ôl, dylid ei chynnwys 
yng nghyfanswm cost y prosiect. Bydd unrhyw grant a gynigir yn seiliedig ar y ffigur 
hwnnw. Pan fydd y prosiect wedi’i gwblhau, os nad ydych wedi gwario cymaint ag yr 
oeddech yn ei feddwl yn wreiddiol, byddwn yn lleihau’r swm o grant a delir ar sail yr un 
ganran. 

Mae’n ddrwg gennym, ond ni allwn gynyddu’r grant a gynigiwyd os bydd prosiect yn 
costio mwy na’r gyllideb wreiddiol.  Fodd bynnag, os bydd gwariant eich prosiect yn newid 
yn sylweddol am resymau neu oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i’ch rheolaeth, 
dylech gysylltu â ni cyn gynted ag sy’n bosibl i drafod hynny’n fanylach. 

Mae’n rhaid dychwelyd unrhyw grant, neu gyfran o grant, nad yw’r 
ymgeisydd yn gwneud defnydd llawn ohono i’r Cyngor.

Bydd y Cyngor yn monitro’r modd y cafodd unrhyw grant ei wario, ac yn gofyn am 
wybodaeth a thystiolaeth ar gyfer hynny gan yr ymgeisydd ar ôl cyflwyno’r grant (mae 
trefniadau monitro pob grant wedi’u nodi yn nhelerau ac amodau’r grant neilltuol). 

Mae blwyddyn ariannol y Cyngor yn dechrau ar 1 Ebrill ac yn gorffen ar 31 Mawrth

Beth os aiff pethau o chwith gyda phrosiectau sydd wedi cychwyn?

Contact us as soon as possible (and any other funding agency that has given a grant 
towards your project) in order to talk the problem through.

Cyhoeddusrwydd

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr llwyddiannus gydnabod y gefnogaeth a 
gafwyd gan Gyngor Sir Powys yn llawn. Gellir gwneud hyn drwy sawl 
ffordd, yn dibynnu ar eich prosiect. Byddwn yn darparu logo’r Cyngor 
neu eiriad arall ar gyfer unrhyw gyhoeddiadau y gallech fod am eu cyhoeddi.

Y Gymraeg

Mae Polisi’r Cyngor ar gyfer y Gymraeg yn rhoi sylw i’r angen i gefnogi a hyrwyddo’r 
defnydd o’r Gymraeg, ac i ofynion unigolion a chyrff cymwys sy’n defnyddio’r iaith yn eu 
gweithgareddau. Bydd hefyd yn annog cyrff ac unigolion sy’n derbyn cymorth ariannol i 
ddefnyddio arferion dwyieithog a’r Gymraeg yn eu gweithgareddau yn unol â’u 
hamgylchiadau. 

Am gopïau o bolisïau amrywiol y Cyngor, cysylltwch â:
Polisi a Pherfformiad Strategol 
Neuadd y Sir
Llandrindod
Powys
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Monitro ariannol

Bydd angen i sefydliadau sy’n ymgeisio gadw cofnodion ariannol priodol 
a meddu ar gyfrif banc. Bydd yn rhaid i dderbynwyr yr holl grantiau fod 
yn barod i gyflwyno eu cyfrifon a’u gweithgareddau i gael eu harchwilio 
gan Swyddogion a benodir gan yr Awdurdod i’r perwyl hwnnw.  

Yn olaf...

Fel arfer, bydd dyfarnu grant yn benderfyniad a ddirprwyir i Ddeilydd y Portffolio 
Datblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio, fodd bynnag mewn rhai 
amgylchiadau gallai’r cais gael ei gyfeirio i sylw Cabinet Cyngor Sir Powys i wneud 
penderfyniad yn ei gylch. Mae’r penderfyniad yn seiliedig ar adroddiad a lunnir gan 
Swyddogion y Cyngor ar sail yr wybodaeth a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd. 
Bydd dyfarniadau Grant o’r Gronfa Datblygu Cymunedol yn amrywio yn ôl natur y 
prosiect a’r ffynonellau ariannu eraill. 

Mae’r grant uchafswm ar gyfer prosiectau neu weithgareddau wedi’i gyfyngu i 
£10,000 o gyfalaf, £3,000 o refeniw. 

Yn ôl rheolau cyllid cyhoeddus, mae’n ofynnol gwario’r arian yn unol â’r pwrpas a 
fwriadwyd yn wreiddiol. Os bydd eich prosiect yn newid am unrhyw reswm, bydd 
yn rhaid i chi ein hysbysu ar y cyfle cyntaf, a pheidio gwario unrhyw arian nes i’r 
newidiadau gael eu cymeradwyo. 

Gwybodaeth a manylion cyswllt asiantaethau cymorth a noddwyr allanol -

CLlLC Tŷ Lywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd   
CF10 4LG

Ffôn:  0290 2046 8600
www.wlga.gov.uk

Uned 30
Ddole Road
Parc Menter
Llandrindod
Powys
LD1 5DF

Ffôn:  0845 0093288
www.pavo.org.uk.

PAVO


