
 

Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau 
Gwirfoddol  
Cwestiynau Cyffredin 
 
Byddem yn croesawu clywed gennych yn Gymraeg neu’n Saesneg. Byddwn bob 
amser yn ymateb i chi yn eich iaith ddewisol a byddwch yn cael yr un gwasanaeth 
gennym ni waeth a ydych yn cysylltu â ni yn Gymraeg neu’n Saesneg. 
 
We’d welcome hearing from you in Welsh or English. We’ll always respond to you in 
your preferred language and you’ll get the same service from us whether you 
contact us in Welsh or English. 

 
Cwestiwn: Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau? 
 
Ateb: Nid oes dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar hyn o bryd, ond argymhellir eich bod 
yn cyflwyno’ch cais cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau bod digon o gyllid ar gael  
 
Cwestiwn: Sut ydw i’n cyflwyno cais? 
 
Ateb: Rhaid i bob cais gael ei gyflwyno drwy Borth Ymgeisio Amlbwrpas CGGC (MAP) 
https://map.wcva.cymru 
 
Cwestiwn: Beth yw cais blaenoriaeth uchel?  
 
Ateb: Bydd pob cais yn cael ei raddio yn ôl blaenoriaeth: 

 
A. Y ceisiadau hyn sy’n cael y flaenoriaeth uchaf. Bydd y mudiadau’n mynd ati’n 

uniongyrchol i ddarparu neu gynnal gwasanaethau hanfodol yn y gymuned, 
gan sicrhau diogelwch unigolion/cymunedau sy’n agored i niwed.  

https://map.wcva.cymru/


 
B. Bydd y ceisiadau hyn ar gyfer cyllid i wella/cynnal y gwasanaethau sy’n cefnogi 

llesiant yr unigolion/cymunedau hynny sy’n fwyaf agored i niwed. 

 
C. Bydd y ceisiadau hyn ar gyfer cyllid i’r trydydd sector/sector gwirfoddol a fydd 

yn eu galluogi i barhau i gysylltu â gwirfoddolwyr a chefnogi a datblygu 
gwirfoddolwyr a gweithgareddau ar gyfer eu cymunedau.  

 
Cwestiwn: Mae fy nghymuned wedi dod at ei gilydd i gefnogi’r bobl fwyaf agored i 
niwed sydd gennym ni, a yw’r cyllid hwn yn addas ar ein cyfer ni? 
 
Ateb: Mae gan Sefydliad Cymunedol Cymru gyllid penodol ar gyfer grwpiau 
cymunedol.  Gellir cael rhagor o wybodaeth yn 
https://communityfoundationwales.org.uk/cy/hafan/ 
 
Cwestiwn: Rydyn ni’n edrych am gymorth i dalu cyflogau staff, a yw’r cyllid hwn yn 
addas? 
 
Ateb: Mae costau staff uniongyrchol sy’n ymwneud â gweithgareddau i gefnogi 
cymunedau agored i niwed a effeithiwyd gan bandemig Covid-19 yn gallu cael eu 
cyllido drwy’r cynllun hwn.  
Fodd bynnag, os yw eich staff wedi’u rhoi ar seibiant swydd, gallwch gael cymorth â 
chostau cyflog drwy Gynllun Cadw Swyddi Coronafeirws Llywodraeth Ei Mawrhydi 
https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wage-costs-through-the-coronavirus-job-
retention-scheme 
 
Cwestiwn: Sut bydd penderfyniadau cyllido’n cael eu gwneud? 
 
Ateb: Bydd Aseswyr CGGC yn adolygu pob cais yn erbyn y meini prawf a roddwyd ar 
gyfer pob cwestiwn. Bydd pob cais yn cael ei gyflwyno gerbron panel a fydd yn 
penderfynu pa geisiadau fydd yn derbyn cyllid. Bydd y panel yn adolygu’r ceisiadau 
ar system dreigl er mwyn lleihau’r amser rhwng gwneud cais a derbyn y cyllid. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo’r meini prawf ymgeisio ac amcanion y 
grant.  
 
Cwestiwn: A yw’n ddiogel i barhau â’n gweithgareddau? 
 
Ateb: Mae CGGC yn disgwyl i’r holl fudiadau gadw at ofynion Llywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru wrth gyflawni unrhyw weithgareddau ac wrth weithio yn eu 
cymunedau.  

https://communityfoundationwales.org.uk/cy/hafan/
https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wage-costs-through-the-coronavirus-job-retention-scheme
https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wage-costs-through-the-coronavirus-job-retention-scheme
https://www.gov.uk/coronavirus
https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau


Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar sut i helpu’n ddiogel.  
Mae CGGC hefyd wedi llunio canllawiau ar sut y gallwch wirfoddoli’n ddiogel. 
 
Cwestiwn: Pa mor hir fydd hi’n cymryd i dderbyn cyllid? 
 
Ateb: Mae’r broses ymgeisio wedi’i disgrifio isod, ond mae’r amser y bydd yn ei 
gymryd i chi dderbyn cyllid yn dibynnu’n llwyr ar flaenoriaethau’r 
gweithgareddau/gwasanaethau. Bydd ceisiadau blaenoriaeth uchel yn cael eu 
cyflwyno i’r panel cyn gynted â phosibl: 
 

1) Bydd ceisiadau’n cael eu cyflwyno gan ddefnyddio Porth Ymgeisio Amlbwrpas 
CGGC (MAP). 

2) Bydd ceisiadau’n cael eu hadolygu wrth iddynt gael eu derbyn a’u gosod mewn 
categorïau ar sail blaenoriaeth y gwasanaethau/gweithgareddau  
 
A – Y ceisiadau hyn sy’n cael y flaenoriaeth uchaf. Bydd y mudiadau’n mynd 
ati’n uniongyrchol i ddarparu neu gynnal gwasanaethau hanfodol yn y 
gymuned, gan sicrhau diogelwch unigolion/cymunedau sy’n agored i niwed.  
 
B – Bydd y ceisiadau hyn ar gyfer cyllid i wella/cynnal y gwasanaethau sy’n 
cefnogi llesiant yr unigolion/cymunedau hynny sy’n fwyaf agored i niwed. 
 
C – Bydd y ceisiadau hyn ar gyfer cyllid i’r trydydd sector/sector gwirfoddol a 
fydd yn eu galluogi i barhau i gysylltu â gwirfoddolwyr a chefnogi a datblygu 
gwirfoddolwyr a gweithgareddau ar gyfer eu cymunedau.   
 

3) Panel yn cymeradwyo ar system dreigl er mwyn osgoi oedi.  
4) Hysbysiad o gyllid a 100% o’r taliad ymlaen llaw drwy BACs. 

 
 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-how-to-help-safely--2/coronavirus-how-to-help-safely
https://wcva.cymru/cy/datganiad-ar-y-coronafeirws/
https://map.wcva.cymru/

