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Cyfeiriad

Côd post
Rhif ffôn
Safle yn y sefydliad (e.e. cadeirydd, trysorydd)
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Bydd unrhyw grant a roddir yn swm un taliad yn
daladwy ar dystiolaeth bod yr arian wedi ei wario
fel a ddisgrifiwyd yn y cais ac fel a
gymeradwywyd gan bwyllgor.
(a)

Pwrpas penodol y grant.
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(b)

Swm y grant yr ymgeisir amdano.

(c)

Cost tybiedig y prosiect cyfan.

(ch) Rhowch fanylion o unrhyw gyllid a gafwyd
eisoes neu a ymgeisiwyd amdano mewn
perthynas â’r SURVLHFWKZQ
(d)

Os rhoddir grant, dylid gwneud y siec yn
daladwy i (rhowch enw’r cyfrif banc):

$UDOO
(a)

A yw’r sefydliad wedi cael unrhyw ganiatâd
cynllunio neu awdurdod am y gwaith (e.e.
cyfleuster eglwys)?

(b)

Rhowch unrhyw wybodaeth bellach y
teimlwch y byddai’n cefnogi’r cais ac nad
yw wedi ei chwmpasu yn y cwestiynau
uchod
Os gwneir y cais gan sefydliad a leolir tu
allan i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol
Wrecsam, rhowch enghreifftiau o’r ffyrdd y
byddai trigolion y Fwrdeistref Sirol yn cael
budd o weithgareddau eich sefydliad
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Llofnod yr ymgeisydd:
Enw mewn llythrennau bras:

Dyddiad:
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Sefydlwyd Cronfa Deddfau Eglwys Cymru \*URQID gydag arian a oedd ar gael ar ôl dadsefydlu’r
Eglwys yng Nghymru. Mae Adran 19 Deddf Eglwys Cymru 1914 yn datgan:

y dylid defnyddio’r arian yn unol â chynllun a gymeradwyir gan yr Ysgrifennydd Gwladol. Dylid
defnyddio’r gronfa at ddibenion elusennol y gwneir defnydd ohonynt yn lleol neu’n gyffredinol.



wrth lunio unrhyw gynllun ar gyfer cais am gyllid, dylid rhoi ystyriaeth briodol i ‘ddymuniadau ac
amgylchiadau’r plwyf lle lleolir yr eiddo neu o ble mae’n deillio.”

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn 31 Gorffennaf i’w hystyried yn ystod mis Medi. Rhoddir gwybod am
ganlyniadau’r ceisiadau drwy’r post. Uchafswm y grant a roddir fydd £500.
Gellir crynhoi’r dibenion elusennol y PDH¶QERVLEO defnyddio’r Gronfa ar eu cyfer fel a ganlyn:1. Cyfleusterau cymdeithasol a hamdden
2. Mannau addoli a mynwentydd
3. Pobl ddall a’r henoed
Er y rhoddir blaenoriaeth i’r tri chategori uchod, gellir ystyried categorïau eraill.
*UDQWLDXJDQ*\QJRU%ZUGHLVWUHI6LURO:UHFVDP

1) Bydd grantiau o’r *URQIDfel arfer yn swm un taliad hyd at fwyafswm o £500:
a) ar gyfer eitemau o fudd parhaol, fel offer, prosiectau penodol neu waith ‘cyfalaf’ fel atgyweirio
adeiladau;
b) i sefydliadau â chyfansoddiad priodol, ac nid i unigolion;
c) ni thelir y grant cyn cyflwyno tystiolaeth i’r Cyngor (o fewn 3 mis o roi gwybod am y grant)
bod y sefydliad wedi prynu (neu wedi archebu’n ffurfiol) yr eitemau y cyfeirir atynt yn y cais
llwyddiannus;
ch) ni ddylid tybio y ceir cyllid mewn blynyddoedd dilynol;
d) lle mae cais yn arwain at grant, mae’n annhebygol y bydd cais dilynol yn llwyddiannus hyd
nes o leiaf 2 flynedd ar ôl y grant.
2) 1Lfydd grantiau o’r *URQIDar gael ar gyfer:
a) costau cynnal y sefydliad;
b) ymateb i apeliadau cyffredinol fel ceisiadau am nawdd;
c) cefnogi ceisiadau y mae’r Cyngor wedi gorfod eu gwrthod oherwydd cyfyngiadau cyllidebol
e.e. gwobrau myfyrwyr dewisol;
ch) cwrdd â diffygion yng nghyllidebau’r Cyngor ac ni fyddai’n cael ei ddefnyddio fel arfer mewn
achosion lle mae’r Bwrdd neu swyddog o’r Cyngor wedi ystyried a gwrthod cais.
2VRHVDQJHQF\QJRUDUQRFKLJZEOKDX¶UIIXUIOHQJDLVIIRQLZFK  .
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