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Canllawiau i Ymgeiswyr:  

Ceisiadau am sefydliadau/busnesau y tu allan i ardal y gronfa 

 

Mae gan y Gronfa Gymunedol ardal ddaearyddol ddiffiniedig o fudd yng nghymoedd Castell-nedd, Afan, y Rhondda a 

Cynon, gallwch gael rhagor o wybodaeth yma: AOB-Trefi-a-Phentrefi-a-Phentrefi-PDF-1-1.pdf 

(penycymoeddcic.cymru) 

Mae'n bosibl i ymgeiswyr fod wedi'u lleoli y tu allan i'r ardal, ond rhaid i'r gweithgaredd neu'r prosiect a gynigir 

gynnwys a bod o fudd i gymunedau o'i fewn yn uniongyrchol. 

 

OPSIWN A - Sefydliadau y tu allan i ardal ariannu sy'n darparu gweithgaredd yn ardal y gronfa 

Mae yna adegau pan allai sefydliad fod wedi'i leoli'n gorfforol y tu allan i ardal y gronfa ond mae'r gweithgaredd y 

maen nhw'n ei gynllunio o fewn ardal y gronfa. Rydym yn hapus i ystyried ceisiadau ar y sail hon os gall yr ymgeisydd 

ddangos hynny: 

1. Maen nhw'n adnabod ardal y gronfa 

2. Nid ydynt yn datgysylltu gweithgaredd yn ardal y gronfa 

3. Maen nhw'n gweithio gyda sefydliadau a chymunedau yn ardal y gronfa ac wedi gwneud ymgynghoriad 

gyda'r bobl hynny 

Gallwn ystyried ceisiadau cyfalaf / refeniw am gynigion o'r math hwn. 

 

Opsiwn B - Sefydliadau wedi'u lleoli y tu allan i ardal a gweithgarwch y tu allan i ardal y Gronfa ond yn unigryw i'r 

cwm hwnnw a ddim ar gael mewn ardal gronfa yn y cwm hwnnw 

Rydym yn gwerthfawrogi nad yw'r holl weithgareddau ar gael yn ardal y gronfa ac weithiau mae gwasanaeth neu 

weithgaredd sydd wedi'i leoli y tu allan i ardal y gronfa ond sy'n unigryw i'r cwm. 

 

Enghraifft o hyn fyddai clwb athletau mewn cwm wedi ei leoli mewn pentref y tu allan i ardal y gronfa ond nid oes 

clybiau athletaidd eraill yn y cwm hwnnw ac mor unigryw. Fel cronfa, rydym am i'n cymunedau allu cael mynediad at 

bob math o wasanaethau, gweithgareddau a chyfleusterau ac felly gallwn ystyried ceisiadau gan y sefydliadau hyn i: 

• Offer / cit 

• Prosiect / gweithgaredd 

• Marchnata / staff ac ati 

Byddem yn disgwyl i'r sefydliad allu dweud wrthym: 

• Faint o fuddiolwyr sy'n dod o ardal y gronfa  

• Sut mae nhw'n hysbysebu a cheisio cynnwys pobl o ardal y gronfa yn y cwm hwnnw 

 

Gallwn ystyried costau'n gymesur â nifer y buddiolwyr o ardal y gronfa yn y dyffryn hwnnw.  

Ni fyddwn yn ariannu costau adeiladu cyfalaf na seilwaith y tu allan i ardal y gronfa. 

 

OPSIWN C – Sefydliadau wedi'u lleoli y tu allan i ardal ariannu a gweithgarwch y tu allan i ardal ariannu a 

gweithgarwch hefyd ar gael mewn ardal gronfa gyda sefydliadau eraill 

Os yw'r trefniant a'r gweithgaredd y tu allan i ardal y gronfa a'r gweithgaredd ar gael yn ardal y gronfa, byddai'n 
anarferol iawn i ni ystyried cyllid, hyd yn oed os yw nifer o'r buddiolwyr neu aelodau yn dod o ardal y gronfa.  
 
Enghraifft o hyn fyddai clwb rygbi wedi ei leoli mewn pentref y tu allan i ardal y gronfa ond gyda 1/3 o'r aelodau'n 
dod o ardal y gronfa. Gan y byddai clybiau rygbi yn ardal y gronfa, ni fyddem yn gallu ystyried y cynnig hwn gan y 
gallai fod yn analluogi gweithgaredd o ardal y gronfa.  
 
 

https://penycymoeddcic.cymru/wp-content/uploads/2017/04/AOB-Towns-and-Villages-PDF-1-1.pdf
https://penycymoeddcic.cymru/wp-content/uploads/2017/04/AOB-Towns-and-Villages-PDF-1-1.pdf
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OPSIWN D – Busnes preifat y tu allan i ardal y gronfa 

 

Oni bai bod gweithgarwch a budd y busnes yn gyfan gwbl mewn ardal gronfa, byddai'n anarferol iawn i ni ystyried 

cais gan fusnes sydd wedi'i leoli y tu allan i ardal y gronfa.  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ydy eich sefydliad neu fusnes yn ardal cronfa?   

I  \   

Ie 
rydych yn gymwys 

i wneud cais 
Nage   

 I    

 A fydd gweithgaredd neu wasanaeth wedi'i leoli yn ardal y gronfa? 
 

 

 I  \  

 
Ie 

Rydych yn gymwys i wneud 
cais 

Nage  

  I  

  Oes aelodau neu fuddiolwyr eich gwasanaeth sy'n dod o ardal 
y gronfa? 

  I \ 

  Oes 

Nac oes 
nad ydych yn 

gymwys i 
wneud cais 

  I  

  
A yw'r gwasanaeth neu'r gweithgaredd rydych chi'n ei gynnig 

ar gaeli elsewher e yn ardal y gronfa ar gyfer y dyffryn 
hwnnw? 

  I \ 

  

Nage 
Gallwch wneud cais os gallwch chi ddangos 

gweithgaredd sy'n unigryw i'r dyffryn 
hwnnw, faint o bobl sy'n dod o ardal y 
gronfa, sut rydych chi'n ymgysylltu â 

chymunedau cronfa. Ni fyddwn yn gallu 
ystyried ceisiadau ar gyfer adeiladu cyfalaf 

na seilwaith.  

Ie 
mae'n 

annhebygol 
iawn y 

byddech yn 
gymwys i 

wneud cais 

 
 
DS: nid yw cydymffurfio â'r nodyn canllaw hwn yn gwarantu y bydd cais yn llwyddiannus – mae'n rhoi syniad o rai elfennau 
o'n proses asesu a'n meini prawf.    
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Enghreifftiau o'r hyn rydym wedi ei ariannu: 

 

OPSIWN A - Sefydliadau y tu allan i ardal ariannu sy'n darparu gweithgaredd yn ardal y gronfa 

 

1. Clwb Pêl-rwyd Rhondda er wedi cofrestru y tu allan i ardal y Gronfa a chynnal clybiau mewn lleoliadau y tu 

allan i ardal y Gronfa rydym wedi eu cefnogi'n benodol ar gyfer gweithgareddau a chlybiau yn Nhreorci a 

Glynrhedynog ac felly mae'r gweithgaredd wedi'i ariannu'n gyfan gwbl o fewn ardal y gronfa.  

2. Cymru Hearts wedi ei leoli yng Nghaerdydd ond cyflawnodd brosiect i osod 78 o ddiffibrilwyr mewn ardal 

gronfa. 

 

Opsiwn B - Sefydliadau wedi'u lleoli y tu allan i ardal a gweithgarwch y tu allan i ardal y Gronfa ond yn unigryw i'r 

cwm hwnnw a ddim ar gael mewn ardal cronfa 

 

1. Fe wnaethon ni ariannu Athletau'r Rhondda am offer. Er eu bod wedi eu lleoli tu allan i ardal y gronfa, does 

dim clwb athletau eraill yng Nghwm Rhondda ac fe lwyddon nhw i ddangos faint o aelodau oedd yn dod o 

ardal y gronfa. 

 

 


