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Grant Tlodi Bwyd – Meini Prawf Ymgeisio 
 

Diben y grant 
 

Mae Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi dyrannu cyllid 
i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili er mwyn helpu'r nifer gynyddol o bobl sy'n wynebu 
tlodi bwyd drwy ehangu'r ddarpariaeth bresennol o fanciau bwyd yn y Fwrdeistref 
Sirol. 
 

Rhaid i sefydliadau sy'n dymuno gwneud cais am gyllid fod yn un o'r mathau 
canlynol:  
 

(i) Eglwysi a chapeli, neu fannau addoli cyhoeddus eraill, â chyfansoddiad 
mabwysiedig 

(ii) Sefydliad neu glwb gwirfoddol/cymunedol anghorfforedig â rheolau neu 
gyfansoddiad mabwysiedig 

(iii) Elusennau neu Sefydliadau Corfforedig Elusennol (CIO) sydd wedi'u cofrestru 
gyda'r Comisiwn Elusennau 

(iv) Sefydliadau cymunedol sy'n Gwmnïau Cyfyngedig trwy Warant (CLG) heb 
unrhyw gyfalaf cyfrannau ac sydd wedi'u cofrestru gyda Thŷ'r Cwmnïau 

(v) Cwmnïau Buddiannau Cymunedol (CIC) nad ydynt wedi'u sefydlu er budd 
preifat nac yn cael eu cynnal er budd preifat: defnyddir unrhyw warged neu 
asedau er budd y gymuned yn unig 

 

Noder: Rhaid bod gan bob sefydliad ei gyfrif banc ei hun yn enw'r sefydliad. 
 

Ni fydd y mathau canlynol o sefydliadau yn cael eu hariannu: 
 

(i) Unrhyw sefydliadau masnachol/masnachu neu sefydliadau sy'n gwneud elw 
lle rhennir yr elw ymhlith y Cyfarwyddwyr neu'r aelodau 

(ii) Nid yw'r rhestr hon yn un gynhwysfawr 
 

Beth all gael ei ariannu? 
 

Bydd y cyllid cyfalaf yn helpu sefydliadau i gyrchu, storio a dosbarthu cyflenwadau 
ychwanegol o fwyd o ansawdd da, gan gynnwys bwyd dros ben ac, yn benodol, fwy 
o fwyd ffres. Bydd y gronfa'n helpu hybu gallu sefydliadau i ddarparu bwyd maethlon 
o ansawdd da ar gyfer eu cwsmeriaid. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, ond heb fod 
yn gyfyngedig i: brynu oergelloedd, rhewgelloedd ac offer coginio. 
 

Gellir defnyddio'r cyllid refeniw mewn sawl ffordd. Gallai hyn gynnwys datblygu 
prosiectau, megis archfarchnadoedd cymdeithasol, caffis cymunedol, dosbarthiadau 
coginio iach a chlybiau cinio. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer bwrw ymlaen â 
mentrau, megis gwaith allgymorth, hyfforddi gwirfoddolwyr (e.e. cymwysterau trin 
bwyd) neu Brofion Dyfeisiau Cludadwy (PAT)/Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd 
(COSHH) neu offer cysylltiedig. 
 

Beth na all gael ei ariannu? 
 

Costau ôl-weithredol ar gyfer unrhyw brosiect – sef costau am waith sydd wedi'i 
wneud eisoes, neu offer a/neu ddeunyddiau sydd wedi'u prynu neu wedi'u harchebu 
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cyn cael cynnig grant ffurfiol a llofnodi Telerau ac Amodau'r grant, a'u dychwelyd 
atom. 
 

Pryd mae modd gwneud cais? 
 

Mae modd gwneud cais ar unrhyw adeg hyd at 31 Gorffennaf 2020. Dim ond hyn a 
hyn o gyllid sydd ar gael ac nid oes sicrwydd y bydd unrhyw gais a gyflwynir yn cael 
ei gefnogi. Rhoddir gwybod i ymgeiswyr am ganlyniad eu cais o fewn 4 wythnos ar ôl 
ei gyflwyno. 
 

Faint o gyllid mae modd gwneud cais amdano? 
 

Nid oes terfyn uchaf ar faint mae modd gwneud cais amdano. Fodd bynnag, dylai 
ceisiadau fod yn gymesur â maint y prosiect, a nifer yr unigolion sy'n cael budd 
ohono. Cyfanswm y cyllid sydd ar gael yw £54,198 o gyfalaf a thua £10,000 o 
refeniw. Mae modd i sefydliadau wneud cais am grant fwy nag unwaith, ond rhaid 
bod yr holl grantiau blaenorol y gwnaed cais amdanynt wedi'u cwblhau a'u tynnu i 
lawr yn llawn cyn gwneud unrhyw gais newydd am grant. 
 

Amcanbrisiau/Dyfynbrisiau 
 

Rhaid i ymgeiswyr gyflwyno amcanbrisiau/dyfynbrisiau cymaradwy i ategu eu cais, 
ac mae angen o leiaf ddau amcanbris/ddyfynbris ar gyfer eitemau o'r un fath.  
 

Rhaid i amcanbrisiau/ddyfynbrisiau fod yn eitemedig, yn fanwl, ac yn gymaradwy (o 
ran mesuriadau, cyfraddau, meintiau, manylion ac ati). Rhaid iddynt hefyd fanylu ar 
TAW, lle bo hynny'n berthnasol, a chynnwys y rhif TAW ar gyfer sefydliadau sydd 
wedi'u cofrestru at ddibenion TAW. 
 

Cynigir unrhyw grant ar sail y dyfynbris rhataf a ddarperir. Gall ymgeiswyr ddewis 
cyflenwyr drutach i ddarparu'r nwyddau/gwasanaethau, ond bydd angen i'r 
ymgeiswyr dalu'r gost. 
 

Taliadau 
 

Yn achos ceisiadau a fydd yn cael eu cymeradwyo, telir y swm wrth gyflwyno 
anfonebau a chopïau o gyfriflenni sy'n dangos y taliadau i'r cyflenwyr a enwir. 
Gwneir pob taliad i'r ymgeisydd ac ni ellir gwneud unrhyw daliadau i sefydliadau 
trydydd parti. Gwneir yr holl daliadau drwy drosglwyddiad System Glirio Awtomataidd 
y Banciau (BACS) i gyfrif banc y sefydliad sy'n ymgeisio. 
 

Amserlenni'r prosiect 
 

Yn achos pob prosiect a fydd yn cael ei gymeradwyo, rhaid cwblhau'r prosiect a 
thynnu'r cyllid i lawr erbyn 30 Medi 2020. Bydd y cyllid ar gyfer unrhyw brosiectau na 
fyddant wedi'u cwblhau o fewn yr amserlen hon yn cael ei dynnu'n ôl yn awtomatig. 
 

MANYLION CYSWLLT 
 

Am ragor o wybodaeth, neu i wneud ymholiadau, cysylltwch â Jade Sallis, Tîm Polisi 
a Phartneriaethau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, 
Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG. Ffôn: 01443 811480 / E-bost: 
sallij@caerffili.gov.uk 
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