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DRAFFT  

Templed i Ffurflen Gais yr Adolygiad Buddsoddi 
(Bydd y fformat yn haws ichi fynd o’i gwmpas nac yw’n ymddangos yma) 

Peidiwch â cwblhau'r ffurflen hon yn ystod y cyfnod ymgynghori. Mae’r ffurflen ar 
gyfer cyfeirio ac ymgynghori yn unig 

Croeso i’r ffurflen gais ar gyfer Adolygiad Buddsoddi 2020 Cyngor Celfyddydau Cymru 

Gallwch chi adolygu'r wybodaeth rydych wedi'i darparu hyd yn hyn a gwneud addasiadau 
angenrheidiol yma. Os ydych chi’n fodlon â chynnwys y cais, cliciwch 'Cyflwyno' i anfon eich 
cais ymlaen i'w ystyried. Os nad ydych chi'n barod i gyflwyno eich cais eto, cliciwch ‘Arbed a 
Gorffen Wedyn’. 

Am eich sefydliad 

* Angenrheidiol cyn ichi gyflwyno’r ffurflen yn derfynol 

* Enw'r sefydliad 

Nodwch eich ymateb 

* Enw cyfreithiol (os yw'n wahanol i enw eich sefydliad) 

Nodwch eich ymateb 

* y sefydliad 

Nodwch eich ymateb 

* Dinas 

Nodwch eich ymateb 

* Awdurdod lleol 

Nodwch eich ymateb 



 

2 
 

* Cod post 

Nodwch eich ymateb 

* Rhif ffôn y sefydliad  

Nodwch eich ymateb 

* Cyfeiriad e-bost y sefydliad 

Nodwch eich ymateb 

* Cyfeiriad gwefan 

Nodwch eich ymateb 

* Math o sefydliad 

Nodwch eich ymateb 

Rhif cwmni cofrestredig (lle bo'n berthnasol) 

Nodwch eich ymateb 

Rhif elusen gofrestredig (lle bo'n berthnasol) 

Nodwch eich ymateb 

* Sector y sefydliad 

Nodwch eich ymateb 
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Cadeirydd eich sefydliad, neu rywun cyfateb 

* Teitl 

Nodwch eich ymateb 

* Enw cyntaf 

Nodwch eich ymateb 

* Cyfenw 

Nodwch eich ymateb 

* Cyfeiriad 

Nodwch eich ymateb 

* Dinas 

Nodwch eich ymateb 

* Cod post 

Nodwch eich ymateb 

* Awdurdod lleol 

Nodwch eich ymateb 

* Rhif ffôn 

Nodwch eich ymateb 

* Cyfeiriad e-bost 

Nodwch eich ymateb 
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Manylion cyswllt 

Rhaid i'r person a enwir yma fod ag awdurdod i ateb pob ymholiad a llofnodi pob dogfen 
sy'n ymwneud â'r cais yma. 

* Teitl 

Nodwch eich ymateb 

* Enw cyntaf 

Nodwch eich ymateb 

* Cyfenw 

Nodwch eich ymateb 

* Teitl y swydd 

Nodwch eich ymateb 

* Cyfeiriad swyddfa 

Nodwch eich ymateb 

* Dinas 

Nodwch eich ymateb 

* Awdurdod lleol 

Nodwch eich ymateb 

* Cod post 

Nodwch eich ymateb 

* Rhif ffôn 

Nodwch eich ymateb 

* Cyfeiriad e-bost 

Nodwch eich ymateb 
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Faint o staff sydd gennych chi?  

Mae angen fod yn hyderus y byddwch chi’n gallu rheoli eich gweithgareddau arfaethedig yn y 
dyfodol. Mae'r wybodaeth yma’n ein helpu i ddeall maint eich sefydliad a nifer y bobl a fydd 
yn cefnogi eich gweithgareddau. 

 
* Faint o staff cyflogedig llawn amser sydd gennych? 

Nodwch eich ymateb 

* Faint o staff cyflogedig rhan-amser sydd gennych?  

Nodwch eich ymateb 

* Faint o staff achlysurol neu staff sydd ar gontractau dim oriau sydd gennych? 

Nodwch eich ymateb 

* Faint o wirfoddolwyr sydd gennych? 

Nodwch eich ymateb 
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Celfyddyd 

Rydym ni’n casglu a monitro gwybodaeth am arian sydd wedi’i roi i bob celfyddyd. Mae hyn 
yn ein helpu i adrodd yn fanwl am yr arian sydd wedi'i wario a thargedu arian lle mae ei 
angen fwyaf. Yn y tabl isod, defnyddiwch ganran i nodi'r gyfran o'ch gweithgarwch sy'n 
ymwneud â phob celfyddyd. Er enghraifft, os yw eich gwaith yn ymwneud yn unig â dawns, 
rhowch 100% wrth ymyl ‘Dawns’ yn y tabl. Os yw eich gwaith yn cynnwys mwy nag un 
gelfyddyd, amcangyfrifwch ganrannau'r celfyddydau, er enghraifft, dawns 20%, drama 50%, 
cerddoriaeth 30%. Rhaid i'r cyfanswm fod yn 100%.  

I’ch helpu i ddewis y disgrifiadau priodol ar gyfer eich gweithgarwch, cliciwch ar y ddolen 
ganlynol i weld y rhestr lawn o enghreifftiau sydd yng Nghanllawiau Diffinio’r Celfyddydau 

Ar gyfer y meysydd canran, rhowch rif cyfan - peidiwch â defnyddio pwyntiau degol. Er 
enghraifft ar gyfer 6.7% rhowch 7 
  
 

* Maes rhaglen 

Carnifal, gwyl a syrcas 

Nodwch eich ymateb 

Crefft 
 
 

Nodwch eich ymateb 

Dawns 
 
 

Nodwch eich ymateb 

Drama 
 
 

Nodwch eich ymateb 

Llenyddiaeth 
 
 

Nodwch eich ymateb 

Cerddoriaeth 
 
 

Nodwch eich ymateb 

Cerddoriaeth - opera 
 

Nodwch eich ymateb 
 

Adloniant theatr 

Nodwch eich ymateb 



 

7 
 

Y celfyddydau gweledol% 

Nodwch eich ymateb 
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Ardal Ddaearyddol a Rhanbarth Llywodraeth 

Yn y tablau isod, defnyddiwch ganran i nodi'r gyfran o'ch gweithgarwch sy'n digwydd ym 
mhob ardal ddaearyddol a phob rhanbarth Llywodraeth. Er enghraifft, os yw eich 
gweithgareddau'n digwydd mewn un lleoliad, rhowch 100% wrth ymyl y blwch perthnasol. Os 
yw gweithgarwch eich prosiect yn cynnwys mwy nag un ardal, amcangyfrifwch eu canrannau. 
Rhaid i'r cyfanswm fod yn 100%. 

Ar gyfer y meysydd canran, rhowch rif cyfan - peidiwch â defnyddio pwyntiau degol. Er 
enghraifft ar gyfer 6.7% rhowch 7 
  
* Ardal awdurdod lleol a wasanaethir 
 
Blaenau Gwent 
 

 
 

Nodwch eich ymateb 

Pen-y-bont ar Ogwr 
 
 

Nodwch eich ymateb 

Caerffili 
 
 

Nodwch eich ymateb 

Caerdydd  
 
 

Nodwch eich ymateb 

Sir Gâr  
 
 

Nodwch eich ymateb 

Ceredigion  
 
 

Nodwch eich ymateb 

Conwy  
 
 

Nodwch eich ymateb 

Sir Ddinbych  
 
 

Nodwch eich ymateb 

Sir y Fflint  
 
 

Nodwch eich ymateb 

Gwynedd  
 
 

Nodwch eich ymateb 
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Ynys Môn  
 
 

Nodwch eich ymateb 

Merthyr Tudful  
 
 

Nodwch eich ymateb 

Sir Fynwy  
 
 

Nodwch eich ymateb 

Castell-Nedd Port Talbot  
 
 

Nodwch eich ymateb 

Casnewydd  
 
 

Nodwch eich ymateb 

Sir Benfro  
 
 

Nodwch eich ymateb 

Powys  
 
 

Nodwch eich ymateb 

Rhondda Cynon Taf 
 
 

Nodwch eich ymateb 

Abertawe  
 
 

Nodwch eich ymateb 

Torfaen  
 
 

Nodwch eich ymateb 

Bro Morgannwg  
 
 

Nodwch eich ymateb 

Wrecsam  
 
 

Nodwch eich ymateb 

Prydain y tu allan i Gymru 
 
 

Nodwch eich ymateb 
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Y tu allan i Brydain 

Nodwch eich ymateb 
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Eich dogfennau llywodraethu 

* Dywedwch wrthym pryd yr adolygodd eich bwrdd ddiwethaf eich dogfennau llywodraethu 
(cyfansoddiad/memorandwm ac erthyglau) i sicrhau eu bod o hyd yn addas i'r diben. 

Nodwch eich ymateb 

Cyfrif geiriau 0 o 1000 

 

Cyflwyno eich achos 

 

* = Angenrheidiol cyn ichi gyflwyno’r ffurflen yn derfynol 

 

Drwy weithgareddau celfyddydol o safon, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu ein cefnogi i 
gyflawni ein dwy flaenoriaeth allweddol: 

1. Hyrwyddo cydraddoldebau fel sylfaen ein hymrwymiad clir i gyrraedd yn ehangach 
ac yn ddyfnach bob cymuned  

2. Cryfhau gallu a gwytnwch y celfyddydau, gan alluogi talent greadigol i ffynnu 

Rydym ni am ddeall mor glir â phosibl sut rydych chi’n bwriadu gwneud hyn. Yr un mor 
bwysig yw’r angen ichi ddangos sut y gallwch chi roi tystiolaeth o'ch hanes fel sail ar gyfer 
cyflawni eich targedau yn y dyfodol. 

Rydym ni’n cydnabod na fydd pob sefydliad yr un mor gryf ym mhob maes sydd yn ein 
cwestiynau. Mae hynny'n iawn – byddai'n well gennym ichi roi asesiad gonest o'ch cryfderau 
ac esboniad lle nad yw rhai meysydd penodol yn rhan amlwg o'ch gweithgareddau. 

Yn eich atebion os ydych chi’n cyfeirio at eich cynllun busnes neu unrhyw ddogfennaeth 
ategol arall fel tystiolaeth, rhaid ichi nodi’n benodol (gan gynnwys rhif y tudalen a’r 
paragraff) lle mae’r dystiolaeth. Os nad oes cyfeiriad, ni fyddwn ni’n asesu'r rhan yna o'r 
cwestiwn.  

  

* Beth yw cenhadaeth neu bwrpas eich sefydliad? 

 

 
Nodwch eich ymateb 

Cyfrif geiriau 0 o 100 
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Disgrifiwch brif feysydd gweithgarwch eich sefydliad 

* Gan fod hwn yn grynodeb o'ch gwaith, dychmygwch eich bod yn ysgrifennu darn byr ar 
gyfer eich gwefan. Dywedwch wrthym beth mae eich sefydliad yn ei wneud, ble rydych chi fel 
arfer yn ei wneud a'r math o bobl sy'n elwa o'ch gweithgarwch. 

Nodwch eich ymateb 

Cyfrif geiriau 0 o 500 

Beth yw eich cryfderau chi?   

* Beth rydych chi'n fwyaf balch ohonynt – yn artistig ac fel arall? Beth yw’r agweddau hynny ar 
eich gwaith sy'n rhoi enghreifftiau go iawn o'r cyfraniad a wnewch at fywyd diwylliannol 
Cymru? Pa dystiolaeth allwch chi ei rhoi i gefnogi eich achos? 

Nodwch eich ymateb 

Cyfrif geiriau 0 o 500 

Rydym ni am sicrhau bod arian y cyhoedd yn cynyddu nifer y bobl sy'n mwynhau’r 
celfyddydau a chymryd rhan ynddynt. 

*  Sut y gallwch chi ein helpu i gyflawni'r nod yma, a pha dystiolaeth y gallwch chi ei rhoi i 
gefnogi eich achos?  

Nodwch eich ymateb 

Cyfrif geiriau 0 o 1000 
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Yn ogystal â chynyddu nifer y cynulleidfaoedd, rydym ni’n benderfynol o weld mwy o 
amrywiaeth o bobl o wahanol gefndiroedd diwylliannol a chymdeithasol i fwynhau’r 
celfyddydau a ariennir yn gyhoeddus a chymryd rhan ynddynt. 

* Sut y gallwch chi ein helpu i gyflawni'r nod yma, a pha dystiolaeth y gallwch chi ei rhoi i 
gefnogi eich achos?  

Nodwch eich ymateb 

Cyfrif geiriau 0 o 1000 

* Sut rydych chi’n mynd i'r afael â'r materion hyn yn eich sefydliad eich hun? Pa lwyddiant a 
gawsoch chi o ran amrywiaethu eich bwrdd a'ch gweithlu? 

Nodwch eich ymateb 

Cyfrif geiriau 0 o 1000 

Un o flaenoriaethau allweddol datblygu'r celfyddydau yw meithrin a datblygu talent 
greadigol, gan helpu i wella safon celfyddydau Cymru. 

*  Sut y gallwch chi ein helpu i gyflawni'r nod yma, a pha dystiolaeth y gallwch chi ei rhoi i 
gefnogi eich achos?  

Nodwch eich ymateb 

Cyfrif geiriau 0 o 1000 

Ein priod ddyletswydd i’r cyhoedd yw defnyddio arian nhw mor effeithiol â phosibl. 
Felly, mae gennym ddiddordeb yn y ffordd rydych chi’n asesu ansawdd a gwerth am 
arian y gweithgarwch y byddwn ni’n buddsoddi ynddo. 

*  Sut rydych chi'n asesu gwerth am arian eich gweithgaredd a beth yw’ch casgliadau? 

Nodwch eich ymateb 

Cyfrif geiriau 0 o 1000 
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Rydym ni’n credu'n angerddol ym mhwysigrwydd arian cyhoeddus i'r celfyddydau. 
Ond rydym ni i gyd dan bwysau i sicrhau bod pob punt yn ymestyn cyn belled ag sy'n 
bosibl. 

*  Pa gamau rydych chi’n eu cymryd i amrywiaethu incwm a lleihau eich dibyniaeth ar arian 
Cyngor y Celfyddydau?  Pa lwyddiannau ydych chi wedi'u cael eisoes?  

Nodwch eich ymateb 

Cyfrif geiriau 0 o 1000 
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Gwybodaeth ariannol 

*  Yn seiliedig ar eich atebion yn y ffurflen yma, nodwch y swm rydych chi’n gofyn amdano o 
ran arian Portffolio Celfyddydol Cymru ar gyfer 2021/22 

Nodwch eich ymateb 

Dylech nodi swm mewn punnoedd cyfan – peidiwch â rhoi unrhyw symbolau fel £ neu goma. 
Er enghraifft, dylech nodi 2500 yn lle £2,500 

Rydych chi wedi nodi ffigwr cais ar gyfer 2021/22 uchod. Efallai na fyddwn ni’n gallu eich 
ariannu ar y lefel yma. 

*  O gofio’r posibilrwydd yma, beth fyddai'r effaith ar weithgareddau a mynychiadau 
arfaethedig eich sefydliad (o gymharu â'r rhai a ddisgrifir yn eich atebion i'r prif gwestiynau yn 
y ffurflen) pe baech yn derbyn lefel is o arian? 

Dylech ateb y cwestiwn yma mor llawn â phosibl er mwyn inni allu gwneud penderfyniad ar y 
lefel ariannu fwyaf priodol. 

Nodwch eich ymateb 

Cyfrif geiriau 0 o 1500 
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Cwestiynau ategol ychwanegol 

Mynychu a chyfranogi 

Yn y blychau isod, dywedwch wrthym faint o bobl rydych chi’n gobeithio eu denu. 

* 2021/22 

Nodwch eich ymateb 

* 2022/23 

Nodwch eich ymateb 

* 2023/24 

Nodwch eich ymateb 

Yn y blychau isod, dywedwch wrthym nifer y cyfranogwyr rydych chi’n gobeithio y bydd yn 
cymryd rhan weithredol yn eich gweithgareddau. 

* 2021/22 

Nodwch eich ymateb 

* 2022/23 

Nodwch eich ymateb 

* 2023/24 

Nodwch eich ymateb 

* Dywedwch wrthym pa gynlluniau sydd gennych i gyflawni'r ffigyrau mynychu a chyfranogi 
hyn dros y cyfnod a sut y byddwch chi’n mesur yr effaith. Nodwch yn ofalus unrhyw 
newidiadau arwyddocaol. 

Nodwch eich ymateb 

Cyfrif geiriau 0 o 500 
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* Rhowch wybod inni sut a pham y gallai eich ffigyrau mynychu a chyfranogi newid dros y 
cyfnod os ydych chi wedi cynnwys ffigwr ariannu amgen 

Nodwch eich ymateb 

Cyfrif geiriau 0 o 500 

* Rydym ni’n sylweddoli y gall mynychiadau a chyfranogiad mewn gwahanol amgylchiadau 
gael effeithiau gwahanol. Byddwch mor benodol ag y gallwch chi am effaith eich 
gweithgareddau, gan esbonio'r canlyniadau penodol rydych chi’n gobeithio eu cyflawni. 

Nodwch eich ymateb 

Cyfrif geiriau 0 o 1000 

Asesiad risg 

Weithiau, mae bod yn greadigol yn gofyn inni fentro. Heb gymryd ambell i risg, mae'n 
annhebygol y bydd sefydliadau yn arloesol ac entrepreneuraidd. Wrth wneud penderfyniadau 
strategol, mae'r sefydliadau gorau yn anelu at reoli risg i lefel resymol a manteisio ar y 
cyfleoedd y mae rheoli risg effeithiol yn eu cynnig, yn hytrach na dileu pob risg o fethiant ar 
draul cynnydd a newid.  

* Beth fu'r prif ffactorau risg sydd wedi llywio'r gwaith o baratoi eich cynlluniau ar gyfer y 
dyfodol? 

Nodwch eich ymateb 

Cyfrif geiriau 0 o 1000 

* Pa gamau a gymerasoch chi i sicrhau bod goblygiadau posibl y risgiau hyn yn hysbys ac yn 
cael eu rheoli? 

Nodwch eich ymateb 

Cyfrif geiriau 0 o 1000  
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Manylion monitro sefydliad 

*  = Angenrheidiol cyn ichi gyflwyno’r ffurflen yn derfynol 

Cydraddoldebau 

A ninnau’n gorff cyhoeddus, rydym ni’n gwbl ymrwymedig i gynyddu hygyrchedd i'r 
celfyddydau ac ehangu eu cynulleidfaoedd. Rydym ni am i'r trawstoriad ehangaf posibl o bobl 
fwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt. Er gwaethaf y gwaith da a wneir gan lawer o 
artistiaid a sefydliadau celfyddydol, gwyddom fod rhai pobl yn wynebu rhwystrau i'w 
mwynhad o'r celfyddydau. Dyma un o'r rhesymau pam rydym ni’n cymryd cydraddoldeb 
gymaint o ddifrif.  

Rhaid ichi ateb yr holl gwestiynau isod. Byddwn yn defnyddio'r data oddi wrth ein holl 
ymgeiswyr i'n helpu i wneud ein penderfyniadau a sicrhau bod ein harian yn cyrraedd ystod 
eang o bobl a sefydliadau. 

Gallwn ni hefyd ddefnyddio eich atebion i groesgyfeirio â'r atebion rydych wedi'u rhoi mewn 
rhannau eraill o'r ffurflen.  

Rhaid inni hefyd adrodd am bwy y mae ein harian yn ei gyrraedd yn ôl pob un o'r 
nodweddion gwarchodedig yn ein hadroddiad cydraddoldeb blynyddol, i gydymffurfio â'r 
dyletswyddau penodol yn Rheoliadau'r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol 
(Cymru) 2011). 
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Gwybodaeth Gydraddoldeb y Sefydliad 

*  1 Dywedwch wrthym a yw eich sefydliad yn cael ei arwain gan unrhyw un o'r grwpiau 
canlynol: 

(Rydym ni’n ystyried bod sefydliadau yn cael eu harwain gan y grwpiau canlynol os yw o leiaf 
51% o'u huwch reolwyr, eu pwyllgor rheoli, eu bwrdd, eu corff llywodraethu neu eu cyngor yn 
ymddiffinio fel pobl sydd â’r nodweddion gwarchodedig yna.) 

Ydy/Nac ydy/Amherthnasol  

 Pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig 

 Pobl anabl 

 Lesbiaid, hoywon neu ddeurywolion 

 Pobl ifanc (25 oed ac iau) 

 Pobl hyn (50 a hyn) 

 Menywod beichiog neu famau newydd 

 Menywod 

 Dynion 

 Pobl sydd wedi (neu sy’n) ailbennu eu rhywedd  

 Pobl â chredoau crefyddol penodol  

*  2 Dywedwch wrthym a yw eich sefydliad wedi cael ei sefydlu ar gyfer (neu gan) 

Ydy/Nac ydy/Amherthnasol  

 Pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig 

 Pobl anabl 

 Lesbiaid, hoywon neu ddeurywolion 

 Pobl ifanc (25 oed ac iau) 

 Pobl h?n (50 a h?n) 

 Menywod beichiog neu famau newydd 

 Menywod 
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 Dynion 

 Pobl sydd wedi (neu sy’n) ailbennu eu rhywedd 

 Pobl â chredoau crefyddol penodol 

*  3  Rhowch nifer yr uwch reolwyr ac aelodau ar eich pwyllgor rheoli, eich bwrdd, eich corff 
llywodraethu neu’ch cyngor sy'n: 

Dynion 

Nodwch eich ymateb 

Menywod 

Nodwch eich ymateb 

Arall 

Nodwch eich ymateb 

Gwell gennyf beidio â dweud 

Nodwch eich ymateb 

*  4  Rhowch nifer yr uwch reolwyr ac aelodau ar eich pwyllgor rheoli, eich bwrdd, eich corff 
llywodraethu neu’ch cyngor sy'n: 

Pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig 

Nodwch eich ymateb 

Pobl anabl 

Nodwch eich ymateb 

Lesbiaid, hoywon neu ddeurywolion 

Nodwch eich ymateb 
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Pobl ifanc (25 oed ac iau) 

Nodwch eich ymateb 

Pobl hyn (50 a hyn) 

Nodwch eich ymateb 

Menywod beichiog neu famau Newydd 

Nodwch eich ymateb 

Menywod 

Nodwch eich ymateb 

Dynion 

Nodwch eich ymateb 

Pobl sydd wedi (neu sy’n) ailbennu eu rhywedd  

Nodwch eich ymateb 

Pobl â chredoau crefyddol penodol 

Nodwch eich ymateb 
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Gwybodaeth Gydraddoldeb y gweithgarwch 

 Rydym ni’n chwilio am wybodaeth am grwpiau penodol o bobl rydych chi’n eu targedu yn 
eich gweithgarwch. Ar hyn o bryd rydym ni’n casglu gwybodaeth am grwpiau gan 
ddefnyddio'r rhestr sydd yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Felly, rydym ni’n gofyn a yw eich 
gweithgareddau ar gyfer pobl sy’n bobl anabl, o oed penodol, pobl o hil, crefydd neu gredo 
benodol, a yw'r gweithgaredd ar gyfer dynion yn unig, menywod yn unig neu a ydynt yn 
canolbwyntio ar gyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth neu ailbennu rhywedd. 

Rhywedd 

*  Os yw eich gweithgareddau'n targedu’n benodol naill ai dynion neu fenywod, dewiswch 
opsiwn o'r gwymplen. 

Nodwch eich ymateb 

*  Cyfeiriadedd rhywiol 

Os yw eich gweithgareddau’n targedu’n benodol lesbiaid, hoywon neu ddeurywolion neu'n 
meithrin perthynas dda rhwng pobl â chyfeiriadedd rhywiol gwahanol, dewiswch yr ateb 
cadarnhaol o'r gwymplen. 

Nodwch eich ymateb 

Ailbennu rhywedd 

*  Os yw eich gweithgareddau'n targedu’n benodol bobl sydd wedi (neu sy'n) ailbennu eu 
rhywedd, neu'n meithrin perthynas dda rhwng pobl sydd wedi ailbennu a’r rhai heb ailbennu, 
dewiswch yr ateb cadarnhaol o'r gwymplen. 

Nodwch eich ymateb 

*  Beichiogrwydd a mamolaeth 

Os yw eich gweithgareddau’n targedu’n benodol fenywod sy'n feichiog, neu sydd ar gyfnod 
mamolaeth, dewiswch yr ateb cadarnhaol o'r gwymplen. 

Nodwch eich ymateb 



 

23 
 

Priodas a phartneriaeth sifil 

*  Os bydd eich gweithgareddau’n targedu'n benodol bobl sy'n briod neu mewn partneriaeth 
sifil, dewiswch yr ateb cadarnhaol o'r gwymplen. 

Nodwch eich ymateb 

Crefydd neu gred 

Os yw eich gweithgareddau’n targedu’n benodol pobl â chredoau crefyddol neu â chredoau 
eraill neu'n meithrin perthynas dda rhwng pobl sydd â chredoau gwahanol, ticiwch y blychau 
perthnasol. 

 Cristnogol 

 Bwdhaidd 

 Hind?aidd 

 Iddewig 

 Moslemaidd 

 Sîc 

 Crefydd arall 

Lleiafrifoedd ethnig 

Os yw eich gweithgareddau’n targedu’n benodol grwpiau ethnig, neu'n meithrin perthynas 
dda rhwng gwahanol grwpiau ethnig, ticiwch y blychau perthnasol. 

Gwyn 

 Gwyn Gwyddelig 

 Sipsiwn neu Deithwyr Gwyddelig 

 Gwyn arall 

Cymysg/grwpiau amlethnig 

 Gwyn a Du Caribïaidd 

 Gwyn a Du Affricanaidd 

 Gwyn ac Asiaidd 

 Cymysg arall 
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Asiaidd/Asiaidd Prydeinig 

 Indiaidd 

 Pacistanaidd 

 Bangladeshaidd 

 Tseiniaidd 

 Asiaidd arall 

Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig 

 Affricanaidd 

 Caribîaidd 

 Unrhyw gefndir du/Affricanaidd/Caribîaidd  

Grwp ethnig arall 

 Arabaidd 

 Unrhyw grwp ethnig arall 

Anabledd 

Os yw eich gweithgareddau’n targedu’n benodol bobl anabl, neu'n meithrin cysylltiadau da 
rhwng pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl, ticiwch y blychau perthnasol. 

 Anableddau anweledig 

 Nam iechyd meddwl 

 Anableddau gwybyddol neu ddysgu 

 Anabledd clywed 

 Anabledd gweld 

 Anafiadau i’r pen – anabledd yr ymennydd 

 Anabledd asgwrn cefn  

 Nam symudedd a chorfforol  



 

25 
 

Rydym ni’n ceisio darganfod mwy am gr?p oedran y bobl sy'n ymelwa o'n harian; plant (dan 
16 oed), ieuenctid (16-26 oed), oedolion (27-59 oed), pobl h?n (60 a h?n) a phrosiectau ar 
gyfer grwpiau oedran cymysg. Ticiwch y blychau perthnasol.  

(Os yw eich gwaith yn ymwneud â gweithio gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion sy'n 
agored i niwed, boed yn wirfoddol neu am dâl, mae'n rhaid ichi gael polisi amddiffyn plant 
boddhaol. Polisi a chanllawiau amddiffyn plant a phobl ifanc 
 
Grwp oedran 

 dan 11 

 12 - 16 

 17 - 25 

 26 - 49 

 50 - 59 

 60+ 
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Datganiad 

* = Angenrheidiol cyn ichi gyflwyno’r ffurflen yn derfynol 

Pwysig 

Mae’n bosibl byddai arnom angen gofyn am ddogfennau sy'n ychwanegol at y rhai rydym 
ni’n eu ceisio nawr. Rydym ni’n cadw'r hawl i ofyn am eirda os oes angen. Bydd unrhyw 
ddatganiadau camarweiniol, boed yn fwriadol neu'n ddamweiniol, a roddwch chi ar unrhyw 
adeg yn ystod y broses ymgeisio yn golygu y bydd eich cais yn annilys. Byddwch chi wedyn yn 
gorfod dychwelyd unrhyw arian sydd eisoes wedi'i dalu ichi fel grant.  

Mae derbynwyr grantiau’n bersonol gyfrifol am unrhyw rwymedigaeth dreth sy'n deillio o 
unrhyw grant. Rydym ni’n eich cynghori i gael cyngor proffesiynol am yr agwedd yma cyn 
cael unrhyw grant.  

Bydd ceisiadau'n cael eu gwahardd o'r rownd os cawn ni wybod bod yr ymgeisydd wedi lobïo 
unrhyw un o'n Cydweithwyr Celfyddydol, aelodau o’n pwyllgorau neu o’n Cyngor.  

Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth 

Mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol o’n rhwymedigaethau a’n cyfrifoldebau dan Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth 2000 i ddarparu mynediad ar gais i wybodaeth ar gofnod sydd 
gennym. Un o ganlyniadau'r cyfrifoldebau statudol hyn yw y gallai'r wybodaeth rydym ni’n ei 
chadw amdanoch fod yn destun datgeliad, mewn ymateb i gais, oni bai ein bod yn 
penderfynu bod un o'r eithriadau statudol yn gymwys.  

Os byddwch chi’n anfon gwybodaeth atom rydych chi’n credu ei bod yn fasnachol sensitif 
neu'n gyfrinachol, rhaid ichi ei marcio'n glir. Byddai o gymorth inni pe gallech esbonio'n fyr y 
rhesymau am y cyfrinachedd ac am faint rydych chi’n credu y bydd yn parhau’n gyfrinachol. 
Bydd hyn o gymorth inni, os gwneir cais, i gadarnhau ein rheswm dros ddyfarnu eithriad 
angenrheidiol pe baem ni’n penderfynu y byddai'n briodol gwneud hynny. Ond ni allwch 
dybio y bydd eithriad awtomatig yn gymwys drwy farcio gwybodaeth yn gyfrinachol neu'n 
fasnachol sensitif. Byddai angen ystyried ffactorau eraill ar y pryd hefyd, megis natur a 
chwmpas y wybodaeth ac amseriad y cais hwnnw. (Mae'r rheolau rhyddid gwybodaeth yn 
tybio bod cyfrinachedd/sensitifrwydd masnachol fel arfer yn lleihau dros amser).  

Weithiau mae pob math o wybodaeth, data a deunydd yn cynnwys data personol neu ddata 
personol sensitif (fel y diffinnir yn Neddf Diogelu Data 2018). Os bydd hyn yn berthnasol, ni 
fyddwn ni’n datgelu gwybodaeth gyfrinachol o'r fath i unrhyw un arall heb eich caniatâd.  
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Datganiad 

Drwy gyflwyno'r ffurflen gais yma, rydych chi’n cytuno â'r datganiadau canlynol:  

Cadarnhaf fod yr holl wybodaeth sydd yn y cais yma, ac unrhyw ddeunydd a gyflwynaf i'w 
gefnogi, yn wir ac yn gywir 

Cadarnhaf fod amcanion y prosiect a ddisgrifir yn y cais yma’n cael ei gynnwys yn amcanion 
cyfansoddiad ein sefydliad 

Cadarnhaf fod pob cais arall am arian sy'n ymwneud â'r prosiect yma wedi cael ei ddatgan 
ac addawaf eich hysbysu ar unwaith os bydd unrhyw newidiadau mewn amgylchiadau yn 
gofyn am ddiwygio'r cais neu'r deunydd ategol. Deallaf eich bod yn rhannu gwybodaeth am 
grantiau gyda chyrff eraill sy’n dyfarnu grantiau, ac felly byddwch chi mewn sefyllfa i ddilysu 
fy mod wedi datgelu'r grantiau eraill hyn 

Cadarnhaf fod gan ein sefydliad y polisïau perthnasol ar waith sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith 

Cadarnhaf fod gan ein sefydliad bolisi cyfle cyfartal ar waith sy'n cydymffurfio â'r 
ddeddfwriaeth berthnasol ac sydd wedi'i adolygu gan ein bwrdd neu bwyllgor rheoli yn y tair 
blynedd diwethaf. Gallaf ddarparu tystiolaeth am hyn ar gais 

Cadarnhaf fod gan ein sefydliad gynllun gweithredu i wneud ein gwaith yn fwy cynhwysol 
sydd wedi cael ei adolygu gan ein bwrdd neu bwyllgor rheoli yn y tair blynedd diwethaf. 
Gallaf ddarparu tystiolaeth am hyn ar gais 

Cadarnhaf fod gan ein sefydliad bolisi diogelu ac amddiffyn plant sy'n cydymffurfio â'r 
ddeddfwriaeth berthnasol ac sydd wedi'i adolygu gan ein bwrdd neu bwyllgor rheoli yn y tair 
blynedd diwethaf. Gallaf ddarparu tystiolaeth am hyn ar gais 

Cadarnhaf, os bydd y prosiect yma’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion sy'n 
agored i niwed, y gallaf ddarparu tystiolaeth bod camau diogelu priodol a digonol wedi cael 
eu gweithredu. Mae hyn yn cynnwys cynnal unrhyw wiriadau diogelu angenrheidiol gan y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 

Cadarnhaf y bydd y cais yma, os yw'n llwyddo, yn ffurfio rhan o'r cytundeb â chi 

Cadarnhaf fod y sefydliad a enwir ar y cais yma wedi rhoi'r awdurdod i mi lofnodi'r cais yma 
ar ei ran 
  
 
Drwy dicio'r blwch hwn, rydych chi’n cadarnhau eich bod yn cytuno â'r datganiadau uchod. 
Rydych chi hefyd yn cadarnhau eich bod yn gymwys ar sail y meini prawf rydym ni wedi’u 
cyhoeddi. Os nad ydych chi’n gymwys, ni fyddwn ni’n asesu eich cais 

* 

Nodwch eich ymateb 
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Yn olaf, a ydych chi, neu unrhyw aelod o'ch sefydliad, yn cael eich cyflogi (neu ei gyflogi) gan 
Gyngor Celfyddydau Cymru, neu a oes gennych chi, neu unrhyw aelodau o'ch sefydliad neu 
gr?p, aelod agos o’r teulu (ystyr 'aelod agos' yw rhieni, brodyr, chwiorydd, priod/partner a 
phlant) sy’n gyflogedig ar hyn o bryd gan Gyngor Celfyddydau Cymru? 

*  Dewiswch: 

Ydw/ydy/oes (manylwch yn y blwch isod.) 

Nac ydw/nac ydy/nac oes  

Nodwch eich ymateb 
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