
Cyngor Cymuned Llandwrog  

Ffurflen Gais am Gymorth Ariannol i Fudiadau Gwirfoddol 2020-21 

 

Manylion Cyswllt  

Enw’r Mudiad  

Cyfeiriad (y sawl sydd 
yn gwneud y cais) 
 
 

 

Swyddogaeth (gyda’r 
Mudiad) 

 

Cyfeiriad e-bost  

Rhif ffôn  

 

Eich Mudiad 

Beth yn fras yw pwrpas 
y mudiad? 
 
 
 
 

 

 

Elusen Gofrestredig? 

Ydi’r Mudiad wedi ei gofrestru fel elusen? YDI NA 

Os na ydi’r ateb uchod  ydi’r mudiad yn 
Sefydliad sydd Ddim am Elw? (Not for 
Profit Organisation)  

YDI NA 

 

Beth yw’r swm y ceisir amdano   £ 

 

 
Ble cynhelir eich 
gweithgareddau? 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

Pwrpas y Cais am Rhodd Ariannol 

Rhowch fanylion byr  o’r 
pwrpas y cymorth y 
ceisir amdano a sut fod 
y cymorth o fudd i 
drigolion y gymuned.? 
 
 
 
 
 

 

 

Manylion Banc 

Enw’r Banc  

Enw’r Cyfrif  

Cod Sort  

Rhif y Cyfrif Banc  

 

Cyn cyflwyno y cais a wnewch gadarnhau'r isod os gwelwch yn dda- 

i)   Eich bod wedi darllen Polisi Cymorth Ariannol y Cyngor . 

ii)  Fod copi o gyfrifon, mantolen ariannol a datganiad banc diwethaf wedi ei 

atodi 

iii)  Mewn achos o brosiect newydd fod copi o’ch cyllideb a’ch cynllun busnes 

wedi ei atodi 

iv)  Fod pob cwstiwn wedi ei ateb ar y ffurflen gais (neu os ddim yn 

berthnasol nodi d/b neu datganaid ar wahan) 

v)   Arwyddo’r Ffurflen Gais 

Wedi ei chwblhau dylech ei anfon at Rheolwr Gweinyddol  a Chyllid y Cyngor 

gyda’r dogfennau atodol erbyn 15 Ionawr 2021 i'r cyfeiriad isod 

 

Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor 

Cyngor Cymuned Llandwrog 

Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd. LL54 7DS 

Neu trwy cyf e-bost   rheolwr@cyngorcymunedllandwrog.cymru  

rhif ffôn 01286 881920 neu 07796 024288 

 



 

Datganiad: 

Rwyf wedi darllen Polisi Cymorth Ariannol y Cyngor ac wedi ateb bob 
gwestiwn yn llawn ac yn wir. Tystiaf bydd unrhyw grant a dderbynnir yn cael 
ei ddefnyddio yn unig at y pwrpas a nodir ar y ffurflen gais yma. 

Os bydd y cais yn llwyddiannus, bydd disgwyl nodi ar unrhyw ddogfennau a 
gynhyrchir cyfeiriad tuag at Gyngor Cymuned Llandwrog. 

Deallaf: - 

Gall Cyngor Cymuned Llandwrog ofyn am fwy o fanylion neu wybodaeth 
ychwanegol ar unrhyw gam o’r cais. Deallaf hefyd bydd yn ofynnol i ni 
ddarparu gwybodaeth i Gyngor Llandwrog o sut ddefnyddiwyd y grant. Mae 
Cyngor Cymuned Llandwrog yn dal yr hawl i hawlio’r grant yn ôl, oni bai ei 
fod yn cael ei ddefnyddio i’r pwrpas a amlinellir ar y ffurflen gais. 

Bydd manylion o’r cais yn cael ei roi ar agenda cyhoeddus y Cyngor ar gyfer 
y cyfarfod. Ni fydd gwybodaeth bersonol sydd wedi ddarparu yn cael ei 
gyhoeddi a bydd yn cael ei ddal gan Gyngor Cymuned Llandwrog yn unol a 
gofynion Ddeddf Gwarchod Data. 

 

 

 

Enw:_________________________             Arwyddwyd:___________________________ 

Swyddogaeth:________________________ Dyddiad:___________________ 

 


