
CAIS AM GYLLID GAN 
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ADRAN 1 – GWYBODAETH GYFFREDINOL 
Nod yr adran hon yw rhoi crynodeb o wybodaeth cyffredinnol am y prosiect, gofynnir am
fanylion pellach mewn rhan arall o’r ffurflen. 

ENW’R PROSIECT:

ENW’R SEFYDLIAD A/NEU’R BARTNERIAETH: 

SWM YR YDYCH YN GWNEUD CAIS AMDANO: £

CYFANSWM COST Y PROSIECT: Nodwch ddadansoddiad o gost y prosiect, yn cynnwys cyfraniadau
ariannol a wneir gan sefydliadau eraill neu gyllid grant. 

£

CRYNODEB O’R PROSIECT: Rhowch grynodeb byr o nodau ac amcanion y prosiect 

ADRAN 2 – MANYLION CYSWLLT
Rhowch fanylion cyswllt y rheolwr neu’r unigolyn sy’n gyfrifol am reoli’r prosiect 
arfaethedig. Os darperir y gwasanaeth gan sefydliad arall, nodwch fanylion cyswllt 
arweinydd y prosiect gyda’r sefydliad hwnnw hefyd.  

ENW:

RÔL:

CYFEIRIAD:

E-BOST:

RHIF FFÔN:

PRIF GYSWLLT AIL GYSWLLT



ADRAN 3 – MANYLION Y PROSIECT
Defnyddiwch y bylchau a ddarperir er mwyn rhoi mwy o fanylion am y prosiect. 

3.1    AMLINELLIAD O’R PROSIECT:
          Nodwch fanylion nodau ac amcanion y prosiect a’r broblem y mae’r prosiect yn ceisio ei datrys, 
         yn cynnwys amserlen y prosiect, ardal ddaearyddol, effaith cymunedol ac unrhyw wybodaeth 
         berthnasol arall. Dylech gynnwys cyfeiriadau at unrhyw dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais (gallai 
         hyn gynnwys asesiad anghenion dioddefwyr Gogledd Cymru, dadansoddiadau trosedd ac ati). 

3.2    CANLYNIADAU’R PROSIECT:

Nodwch ddadansoddiad o'r canlyniadau a'r targedau mae’r prosiect yn ceisio eu cyflawni a sut    
yr ydych yn bwriadu mesur cyrhaeddiad y canlyniadau. Er enghraifft, baich achosion, unigolion 
sy'n mynychur rhaglen a chyfraddau cwblhau 

3.3    NODAU STRATEGOL:
          Nodwch fanylion am sut mae’r rhaglen waith hon yn cyfrannu tuag at Gynllun Heddlu a 
         Throsedd y Comisiynydd; Strategaeth Trais yn Erbyn Merched, Camdrin Domestig a Thrais 
         Rhywiol; ac unrhyw strategaethau perthnasol eraill.



3.4    ELFENNAU ARBENIGOL A/NEU ARLOESOL:
          Nodwch elfennau o’r prosiect y gellid eu hystyried yn rhai arbenigol neu arloesol: 

3.5    GWERTH CYMDEITHASOL/YCHWANEGOL:
          Rhowch fanylion sut y byddwch yn gweithredu gwerth Cymdeithasol/Ychwanegol i’r cais hwn:
         Gellir cael mynediad at Bolisi Gwerth Cymdeithasol Heddlu Gogledd Cymru a Chomisiynydd 
         Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yma.

3.6    IAITH GYMRAEG: 
          Rhowch fanylion sut y byddwch yn cefnogi/hyrwyddo’r Iaith Gymraeg o fewn y cais hwn.

https://www.northwales-pcc.gov.uk/sites/default/files/2022-10/Polisi%20Gwerth%20Cymdeithasol.pdf


3.7    CYFLEOEDD CYFARTAL: 
          Rhowch fanylion sut y gwnewch sicrhau fod cyfleoedd cyfartal yn ychwanegu gwerth i’r cais hwn.

3.8    LLWYDDIANNAU HYD YMA:  
          Os yw’r prosiect eisoes yn ei le neu’n adeiladu ar brosiect presennol, nodwch wybodaeth am 
         sut mae’r prosiect wedi perfformio, yn cynnwys yr effaith y gallai’r gwasanaeth fod wedi’i gael ar 
         ddioddefwyr trosedd yn y gymuned. Dylech gynnwys cyfeiriadau at werthusiadau neu waith arall 
         er mwyn adolygu’r prosiect hwn.   

3.9    CYNALIADWYEDD:
          Nodwch fanylion unrhyw drefniadau ariannu amgen yr ydych wedi ymchwilio iddynt mewn 
         perthynas â’r gwaith hwn a nodwch gynaliadwyedd y prosiect. Nodwch unrhyw risgiau a allai 
         fod yn gysylltiedig â chynaliadwyedd y prosiect hwn. 



ADRAN 4 – MANYLION Y PROSIECT
Nodwch ddadansoddiad o gostau’r prosiect, ble bo hynny’n berthnasol, nodwch lle mae
cyllid yn cael ei ddarparu neu’n cael ei ymgeisio amdano o ffynhonnell arall. Sicrhewch
fod y ffigyrau’n cyd-fynd â’r hyn a nodwyd yn adran un. 

CYLLIDEB REFENIW

4.1    EITEM: COST:

          Cyfanswm Cost Refeniw (gan y Comisiynydd)
          
          Cyfanswm Cost Refeniw (yn cynnwys gan ffynonellau eraill)

CYLLIDEB CYFALAF  

4.2    EITEM: COST:

          Cyfanswm Cost Refeniw (gan y Comisiynydd)
          
          Cyfanswm Cost Refeniw (yn cynnwys gan ffynonellau eraill)



ADRAN 5 – GWYBODAETH BELLACH

5.1    GWYBODAETH YCHWANEGOL:
          Nodwch unrhyw wybodaeth ychwanegol yr hoffech dynnu sylw ati 

5.2    RHESTR O DDOGFENNAU SYDD WEDI’U HATODI:
          Nodwch fanylion unrhyw ddogfennau yr ydych wedi’u hatodi i’r cais 

Yn olaf, cadarnhewch fod yr holl wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn gywir ac wedi’i chymeradwyo
gan y Swyddogion perthnasol yn eich sefydliad (os yw’r cais yn llwyddiannus bydd yn rhaid arwyddo
amodau a thelerau llawn y grant).  

Llofnod: …...................…..............................................................…...................................................……. Dyddiad: ........................................................

(PRINTIWCH) : …...................…................................................................…..........................................................................................................................

Swydd o fewn y sefydliad: …...................….............................................................…...................................................……..........................................



Glan y Don, Colwyn Bay LL29 8AW 
Ffacs / Fax: 01492 805489

Glan y Don, Bae Colwyn LL29 8AW 
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