Gwneud Cais am Grant
Mae’r ddogfen hon yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i chi am rai o’r nodweddion sydd ar gael wrth
lenwi Ffurflen Gais ar-lein.

Rowndiau Cyllido
Ym Mhorthol Grantiau Chwaraeon Cymru, pan rydych yn dewis yr opsiwn Ymgeisio byddwch yn cael
opsiwn i ddewis “Rownd Gyllido”. Defnyddir Rownd Gyllido i wneud cais am fath penodol o Grant.
Dim ond y canlynol fydd posib i chi wneud cais amdano:



Grantiau Datblygu (Cymraeg)
Y Gist Gymunedol (Cymraeg)

Gwybodaeth Bwysig i Ymgeiswyr
Mae tudalen gyntaf y ffurflen gais yn cynnwys Gwybodaeth Bwysig i Ymgeiswyr. Cymerwch amser i
ddarllen y wybodaeth ar y dudalen hon oherwydd ei bwriad yw eich helpu chi i baratoi i lenwi’r
ffurflen gais.
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Help
Mae help ac arweiniad ychwanegol ar gael drwy gydol y cais ar gyfer cwestiynau ac adrannau
penodol. Gellir gweld y wybodaeth drwy glicio ar yr eicon
adran.

nesaf at y cwestiwn neu bennawd yr

Meysydd gorfodol
Mae’r meysydd gorfodol neu’r cwestiynau y mae’n rhaid eu hateb wedi’u dynodi gydag eicon
ar
ddiwedd y bwlch ateb. Ni fyddwch yn gallu cyflwyno eich cais nes bod yr holl gwestiynau gorfodol
yma wedi’u hateb. (Mae’r sgrinlun isod o’r Meysydd gwybodaeth yn esiampl dda o sut mae’r
meysydd gorfodol wedi’u dynodi).
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Meysydd Gwybodaeth
Ceir meysydd penodol, fel Corff Rheoli Cenedlaethol, Awdurdod Lleol, Camp ac ati sydd, pan
fyddwch yn teipio’r 2 neu’r 3 llythyren gyntaf, yn dangos rhestr o ganlyniadau cyfatebol, i chi ddewis
yr opsiwn gofynnol. Os yw’r rhestr yn rhy hir, daliwch ati i deipio yn y maes a bydd maint y rhestr yn
lleihau.
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Ychwanegu Opsiynau
Yn y gorffennol, pan ofynnwyd i ymgeisydd roi gwybodaeth gan ddefnyddio’r ffurflenni cais papur,
roedd hynny fel rheol yn golygu nodi’r wybodaeth honno mewn tabl gyda fformat penodol a nifer
cyfyngedig o resi e.e. 5, ac os nad oedd hynny’n ddigon, roedd rhaid rhoi rhagor o fanylion ar ddarn
arall o bapur.
Er mwyn cael gwared ar y “cyfyngiad” hwn, mae’r ffurflen gais ar-lein newydd yn galluogi i chi
ychwanegu cymaint o resi o wybodaeth ag sydd angen. Pan mae angen gwybodaeth o’r math yma,
bydd opsiwn Ychwanegu… ar gael a bydd clicio ar yr opsiwn hwnnw’n galluogi i chi wneud cofnod
unigol yn y tabl neu’r grid. Os oes arnoch angen cynnwys mwy o resi, daliwch ati i glicio ar yr opsiwn
Ychwanegu… sydd ar gael. Er enghraifft, os ydych eisiau ychwanegu eitemau niferus at Gostau’r
Prosiect ar eich cais, cliciwch ar Ychwanegu Costau Prosiect i ychwanegu un Eitem Cost ar y tro. Bob
tro rydych yn ychwanegu cofnod ac yn ei gadw, bydd yn cael ei ychwanegu at y tabl.

Yn yr enghraifft hon, bydd clicio ar Ychwanegu Costau’r Prosiect yn arddangos sgrin newydd er
mwyn nodi’r wybodaeth angenrheidiol.

Pan fyddwch yn clicio [Cadw] neu [Cadw a Chau] byddwch yn mynd yn ôl i’r sgrin flaenorol a bydd
eich cofnod yn cael ei ychwanegu at y tabl neu’r grid sydd i’w weld.
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Os byddwch yn clicio ar Ychwanegu Costau’r Prosiect eto cewch ychwanegu cofnod arall at y tabl/
grid uchod.
Cewch newid unrhyw gofnod rydych wedi’i wneud drwy glicio ar yr opsiwn Golygu ar ddiwedd y
rhes.
Gallwch ddileu unrhyw gofnod rydych wedi’i wneud drwy glicio ar yr opsiwn Dileu ar ddiwedd y rhes.
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Dilysu Cam Wrth Gam
Bydd y Ffurflen Gais ar-lein yn “dilysu” cynnwys pob tudalen. Mae’r panel ar y chwith, sef y Panel
Dilysu, nid yn unig yn dangos rhestr o’r tudalennau ar y ffurflen gais, a chanran y Ffurflen Gais sydd
wedi’i chwblhau, ond hefyd statws y wybodaeth sy’n cael ei darparu ar bob tudalen.

Mae’r eicon

yn dynodi bod yr holl wybodaeth ofynnol wedi’i darparu ar gyfer y dudalen honno

Mae’r eicon

yn dynodi bod gwybodaeth ar goll neu wybodaeth anghywir ar y dudalen honno

Mae’r eicon
anhysbys

yn dynodi nad ydych wedi cyrraedd y dudalen honno eto ac felly mae ei statws yn

Mae’r Crynodeb Dilysu ar gyfer pob tudalen, sydd yn uniongyrchol o dan y rhestr o dudalennau, yn
dangos beth sy’n anghywir ar gyfer y dudalen benodol rydych chi arni
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Mae’r statws dilysu’n cael ei ddiweddaru’n awtomatig wrth i chi fynd i mewn i dudalen a’i gadael ar
y Ffurflen Gais. Gellir defnyddio’r botwm dilysu Coch, yn y Crynodeb Dilysu, i wirio tudalen am
unrhyw broblemau cyn i chi ei gadael.

Symud o Dudalen i Dudalen
Mae ffyrdd amrywiol i chi symud o un dudalen ar y ffurflen gais i un arall. Cewch naill ai ddefnyddio’r
botymau Nesaf a Blaenorol ar dop a gwaelod pob tudalen ...

... neu gallwch ddefnyddio’r Panel Dilysu i glicio ar y dudalen benodol sydd ei hangen.
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Cadw eich Cais
Cewch Gadw a Chau eich cais fel rydych yn dymuno ac mor aml ag y dymunwch drwy glicio ar y
botymau Cadw a Chau sydd i’w gweld ar dop a gwaelod pob tudalen.

Cewch fynd yn ôl at eich ffurflen gais drwy ddewis yr opsiwn Fy Ngheisiadau ym Mhorthol Grantiau
Chwaraeon Cymru, clicio ar y cais dan sylw a dewis yr opsiwn [Golygu] ar y dudalen a ddangosir.
Sylwer: Ni allwch olygu cais ar ôl ei gyflwyno.

XYZ Sporting Club
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Y Dudalen Ddilysu neu’r Dudalen Derfynol ar y Ffurflen Gais
Dyma dudalen derfynol y cais a bydd yn dynodi a oes unrhyw broblemau o hyd gyda’ch ffurflen gais.
Os oes, bydd yn dangos enw’r Dudalen sydd â phroblem(au) o hyd a hefyd beth yw’r broblem.
Dangosir y problemau hyn ar ffurf hyperddolenni, sy’n golygu bod posib i chi glicio ar y ddolen a
bydd yn mynd â chi’n syth at y cwestiwn sydd wedi achosi’r broblem.

Sylwer: Dim ond Tîm Grantiau Chwaraeon Cymru fydd yn gallu datrys rhai problemau, fel ceisiadau
hanesyddol heb statws “Wedi Cau” yn yr adran Cyllid Blaenorol ar y dudalen Am Eich Sefydliad.
Bydd y rhain yn atal ceisiadau newydd rhag cael eu cyflwyno ac, o’r herwydd, bydd angen rhywfaint
o ymdrech weinyddol gan Chwaraeon Cymru i gau unrhyw geisiadau “agored”.

Tudalen 9 o 12

Os yw popeth yn iawn gyda’r cais, byddwch yn cael gwybod bod posib i chi [Cadw a Chau] y cais a
byddwch wedyn yn gallu [Cyflwyno] y ffurflen gais o dudalen y porthol rydych wedi cael eich
dychwelyd iddi.

Dim ond ar gyfer ceisiadau heb unrhyw broblemau dilysu fydd y botwm Cyflwyno ar gael. Os nad oes
problemau gyda’ch cais, ac os ydych yn dymuno cyflwyno eich cais i Chwaraeon Cymru, cliciwch ar yr
opsiwn Cyflwyno ar ochr dde tudalen y Porthol y cawsoch eich dychwelyd iddi.

Sylwer: Ar ôl i chi gyflwyno eich cais, bydd eich Ail Lofnodydd neu’r Aelod Awdurdodedig yn cael ebost gan y system yn gofyn iddo fewngofnodi i Borthol Grantiau Chwaraeon Cymru a
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“chymeradwyo” eich cais. Ni fydd eich cais yn cael ei anfon at Chwaraeon Cymru nes ei fod wedi
cwblhau’r dasg hon.
Sylwer: Ar gyfer Ceisiadau’r Gist Gymunedol, ar ôl i’ch Ail Lofnodydd neu eich Aelod Awdurdodedig
gymeradwyo eich cais, bydd yn cael ei anfon yn awtomatig ar e-bost i Swyddog Grantiau’r Awdurdod
Lleol.

Opsiynau Hygyrchedd
Mae Porthol Grantiau Chwaraeon Cymru yn gweithredu yn unol â safonau Cydymffurfiaeth
Hygyrchedd AA. Gallwch addasu Maint y Testun a’ch Dewis o Liw ar gyfer y tudalennau drwy
ddefnyddio’r panel rheoli ar dop y dudalen. Y lliw diofyn yw testun Du ar gefndir Gwyn.

Testun Melyn ar gefndir Du
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Testun Melyn ar gefndir Glas

Testun Gwyn ar gefndir Du
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