
 
 

Llywodraeth Cymru: Cymru ac Affrica 
Canllaw Cynllun Grantiau  
Rhagfyr 2019 
Cysylltu Cymru ac Affrica i alluogi cymunedau i gymryd camau sy’n cyfrannu 
at Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig 
 
Diben yr arweiniad hwn yw helpu ymgeiswyr i ddeall mwy am rownd prif grantiau Cymru 
ac Affrica; gan gynnwys - pwy all ymgeisio am gyllid, pa fath o brosiectau y gellir eu 
hariannu, a beth sydd ei angen gan ymgeiswyr. 
 
Bydd y rownd prif grantiau hon, yn Gaeaf 19/20, yn defnyddio ffurflen gais bapur y gellir ei 
lawrlwytho a’i hargraffu. 
 
Mae canllawiau penodol ar gyfer y cais ar gael wrth ochr y cwestiynau o fewn y ffurflen 
gais. 
 

 

Fersiwn 1 – Prif Grantiau – Rhagfyr 2019 

 

 

 
Cyflwyno cynllun grantiau Llywodraeth Cymru: Cymru ac Affrica a reolir gan CGGC 
 
Cronfa grant ac ynddi £230,000 yw cynllun grantiau Cymru ac Affrica i grwpiau cymunedol 
a mudiadau ledled Cymru drwy gynllun grantiau Cymru ac Affrica.  Ar gyfer y rownd 
grantiau yma mae’n bosibl ceisio am grantiau rhwng £5,000 a £20,000. 
 



 
 

Mae rhaglen Cymru ac Affrica yn hyrwyddo Cymru sydd â'i golygon tuag allan – cenedl sy’n 
ymwybodol o faterion byd-eang ac yn ymwneud â nhw, gan gydweithredu i wella llesiant 
cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd Affrica Is-Sahara a Chymru. 
 
Rydym yn cefnogi ac yn annog cymdeithas sifil, busnesau a chyrff cyhoeddus yng Nghymru 
i gymryd camau cydfuddiannol drwy ddinasyddiaeth fyd-eang, cyfnewid sgiliau a chyd-
ddysgu, gweithio mewn partneriaeth a gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd wrth gefnogi 
Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig.  
 
Mae’r cynllun hwn yn galluogi unigolion, grwpiau cymunedol a mudiadau yng Nghymru i 
gael at gyllid ar gyfer prosiectau graddfa fach sy’n cyfrannu at ymdrech Cymru i wireddu 
Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig ac sydd o fudd i Gymru ac Affrica.   
 
Bydd y cynllun grantiau ar gael i grwpiau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, gyda rhai’n 
cydweithio â phartneriaid yn Affrica, i gynnal gweithgareddau amrywiol iawn, gan gynnwys 
cynifer o bobl yng Nghymru â phosib, megis: 
 

• Cynnal prosiectau datblygu rhyngwladol neu brosiectau cydsefyll effeithiol 
• Hwyluso gwaith cymunedau diaspora Affricanaidd yng Nghymru i hybu eu heffaith 

ar wireddu’r Nodau Datblygu Cynaliadwy yng ngwlad eu treftadaeth 
• Prosiectau a gynhelir gan bobl ag anableddau ac i bobl ag anableddau  

 
Pwy sy’n gymwys i ymgeisio i gynllun grantiau Cymru ac Affrica? 

Mae ceisiadau yn agored i fudiadau cyfansoddedig yng Nghymru. Er enghraifft, un o’r 
canlynol: 

• Grŵp cyfansoddedig 
• Elusen gofrestredig 
• Cwmni Buddiannau Cymunedol 
• Sefydliad Corfforedig Elusennol 
• Cwmni cyfyngedig drwy warant 
• Cwmni cyfyngedig preifat 
• Cyngor Cymuned 
• Cyngor Tref 
• Awdurdod Lleol 

 
Os ydych yn ansicr a yw’ch mudiad yn ateb y meini prawf hyn, neu os oes gennych 
ymholiad cyffredinol, cysylltwch â WalesAfricaGrants@wcva.cymru. 
 
Bydd hefyd angen i ymgeiswyr sicrhau bod eu mudiad yn ateb y meini prawf canlynol: 

• Rhaid i’r ymgeisydd arweiniol fod wedi’i leoli yng Nghymru 
• Dylai pob gweithgaredd ddangos budd amlwg i Gymru 
• Dylai ceisiadau ddangos yn glir eu bod yn cyd-fynd ag un neu fwy o’r pedair thema   
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• Dylai ymgeiswyr sydd â phrofiad blaenorol o gynnal gweithgaredd a ariannwyd gan 
grant o Raglen Cymru ac Affrica ddangos effaith y prosiect hwnnw ac unrhyw wersi 
a ddysgwyd 

• Ni all unigolion ymgeisio; serch hynny, gallant ymgeisio drwy fudiad a fyddai’n 
cynnal y prosiect, bydd y cytundeb grant yn cael ei ffurfio gyda’r mudiad ac ni wneir 
taliadau uniongyrchol o gynllun grant Cymru Affrica i gyfrif banc unigolyn 

• Dylid ystyried meini prawf moesegol a Masnach Deg wrth brynu unrhyw beth 
perthnasol gydag arian cynllun grant Cymru ac Affrica 

 
Rhestr wirio cyn ymgeisio  
 
Cyn ymgeisio i’r gronfa, sicrhewch y gallwch ddarparu’r canlynol gyda’ch cais: 

• Cyfansoddiad/dogfennau llywodraethu’ch mudiad wedi’u llofnodi 
 
• Copïau wedi’u llofnodi o ddatganiadau ariannol diweddaraf eich mudiad neu’r 

cyfrifon blynyddol a archwiliwyd ddiwethaf 
 

• Copi wedi’i lofnodi o God Ymddygiad Cymru ac Affrica y gellir ei lawrlwytho yma 
 

• Copi o Bolisi Amgylcheddol eich mudiad 
 

• Copi o Bolisi Cyfle Cyfartal eich mudiad 
(Os nad oes gennych Bolisi Amgylcheddol na pholisi Cyfle Cyfartal, ceir datganiadau 
o fwriad y mae’n rhaid i’ch mudiad eu llofnodi ac y gellir eu lawrlwytho yma.) 

 
• Copi o Bolisi Diogelu eich mudiad – gall Hub Cymru Affrica eich cynorthwyo i 

ddatblygu’r polisi hwn. Os nad oes gennych un eto mae’n hanfodol eich bod yn 
mabwysiadu un. Bydd angen i bolisi Diogelu priodol fod yn ei le cyn y gellir 
rhyddhau unrhyw arian i brosiectau onid yw’r panel yn cytuno i eithriad. 
 

• Tystiolaeth o gyllid cyfatebol – os bydd eich prosiect yn defnyddio cyllid o fwy nag 
un ffynhonnell, bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu cadarnhad o gyllid 
cyfatebol cyn y gwneir y taliad grant cyntaf  

 
Os oes rheswm pan na all eich grŵp gael copïau wedi’u llofnodi er mwyn eu hanfon 
gyda’ch ffurflen gais, anfonwch gopïau wedi’u llofnodi yn y post i: Tîm Grantiau CGGC, Tŷ 
Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FH. Mae llofnodi polisïau a dogfennau 
llywodraethu yn rhan o’r broses diwydrwydd dyladwy ac yn helpu i sicrhau bod gan 
grwpiau drefniadau llywodraethu da.  
 
Os nad oes gennych bolisïau Cyfle Cyfartal, Amgylcheddol neu Ddiogelu, gallwch gysylltu 
â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol am gymorth gyda hyn. Gall Hub Cymru Affrica 
gynorthwyo i ddatblygu polisi diogelu mewn cyd-destun datblygu rhyngwladol neu 
gydsefyll. 

https://thirdsectorsupport.wales/contact/


 
 

Pa fath o brosiectau a ariennir?  
Dyfarnir grantiau i brosiectau o dan un o’r pedair thema ganlynol: 
 

1. Iechyd 
 
Ceisiwn gyfrannu at warchod iechyd a llesiant meddyliol a chorfforol cymunedau yn 
Affrica drwy ein grantiau. Gall hyn gynnwys, er enghraifft: 

 
• Cefnogi rhannu gwybodaeth a sgiliau rhwng sefydliadau iechyd yng Nghymru ac 

Affrica er mwyn cyd-ddysgu a chyd-elwa; 
• Cefnogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn Affrica i gael at hyfforddiant a 

chymorth graddfa fach; 
• Cefnogi cymunedau yng Nghymru ac Affrica i gael at ofal iechyd o safon a mwy 

cyfartal. 
 

2. Dysgu Gydol Oes 
 

Yn y categori Dysgu Gydol Oes byddwn yn cefnogi unigolion neu grwpiau o bobl ifanc 
neu oedolion yng Nghymru a/neu Affrica i ennill sgiliau a gwybodaeth. Gall hyn 
gynnwys, er enghraifft: 

 
• Uno cymunedau yng Nghymru â phartneriaid yn Affrica i ddatblygu cyd-

ddealltwriaeth o faterion rhyngwladol a datblygu byd-eang; 
• Cefnogi anghenion addysg plant dan anfantais yn Affrica, a rhannu’r profiad hwnnw 

â disgyblion ysgol yng Nghymru, gan gyfrannu at eu haddysg dinasyddiaeth fyd-
eang; 

• Cefnogi pobl yn Affrica i ddysgu sgiliau ymarferol/galwedigaethol/artistig i wella eu 
bywoliaethau.  

 
 

3. Y Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd 
 

O dan ein thema Y newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd, byddwn yn cefnogi mentrau 
sy’n lleihau dirywiad amgylcheddol a cholled bioamrywiaeth yn Affrica yn ogystal â 
gwaith strategol ac ymarferol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a diogelu pobl rhag 
effeithiau newid hinsawdd ar gyflenwadau bwyd, argaeledd dŵr neu ddiogelwch. 

 
Gall hyn gynnwys, er enghraifft: 
• Gweithgareddau sy’n cefnogi ffermwyr yn Affrica i addasu i hinsawdd newidiol; 
• Prosiectau sy’n galluogi’r defnydd o ynni adnewyddadwy yn Affrica; 
• Prosiectau sy’n ennyn diddordeb pobl yng Nghymru mewn materion yn ymwneud â 

newid yn yr hinsawdd sy’n effeithio ar Affrica; 
• Gwaith sy’n ceisio cefnogi partneriaid yn Affrica i weithredu arferion datblygu 

cynaliadwy. 
 



 
 

4. Bywoliaethau cynaliadwy 
 

Ceisiwn hybu cyfleoedd am fywoliaethau realistig a chynaliadwy yng Nghymru ac 
Affrica i sicrhau bod unigolion sydd ar y cyrion yn cael eu cynnwys mewn datblygiadau 
economaidd a chymdeithasol ar lawr gwlad. 

 
Gall hyn gynnwys, er enghraifft: 
 
• Cwmnïau cydweithredol dan arweiniad y gymuned sy’n cynhyrchu incwm ac sydd o 

fudd i Gymru ac Affrica; 
• Ennyn diddordeb y cyhoedd drwy ymgyrchoedd, eiriolaeth neu bolisïau Masnach 

Deg; 
• Gweithgareddau sy’n dod â’r defnyddiwr yn nes at y cynhyrchydd mewn ffordd 

gynaliadwy; 
• Cefnogi prosiectau a gweithgareddau amaethyddol graddfa fach; 
• Cefnogi gweithgareddau cynhyrchu incwm ar lawr gwlad. 

 
 
Cynllun grantiau Cymru ac Affrica – Meini Prawf a Thargedau 

Ar y ffurflen gais gofynnir i chi osod targedau y gallwch fesur llwyddiant eich prosiect yn eu 
herbyn. Mae peth gwybodaeth yr ydym yn disgwyl i bob prosiect ei darparu a gosod 
targedau ar ei chyfer; sef targedau’r cynllun. Targedau’r prosiect yw’r rheini sy’n benodol i 
un o’r pedair thema. Cynghorir ymgeiswyr i fod yn realistig wrth osod targedau eu prosiect. 

Byddwch yn gosod Targedau Cyffredinol y Cynllun yn ogystal â Thargedau Thematig fel 
rhan o’r broses ymgeisio ar y ffurflen gais. Bydd angen croes-gyfeirio’r targedau a osodir â’r 
rhan naratif o’r ffurflen gais hefyd.  



 
 

 

Themâu Gweithgareddau enghreifftiol Dangosyddion 
perfformiad allweddol 
y cynllun (yn 
berthnasol i bob 
thema) 

Dangosyddion 
perfformiad 
allweddol y 
prosiect (yn 
benodol i themâu a 
ddewisir) 

Cyfraniadau at 
y Nodau 
Datblygu 
Cynaliadwy 

Cyfraniadau at 
Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol 

1. Iechyd • Cefnogi rhannu gwybodaeth a sgiliau 
rhwng sefydliadau iechyd yng 
Nghymru ac Affrica er mwyn cyd-
ddysgu a chyd-elwa; 

• Cefnogi gweithwyr iechyd 
proffesiynol yn Affrica i gael at 
hyfforddiant a chymorth graddfa 
fach; 

• Cefnogi cymunedau yng Nghymru ac 
Affrica i gael at ofal iechyd o safon a 
mwy cyfartal. 

Nifer yr unigolion / 
cymunedau yr 
ymgysylltir â nhw yn 
Affrica i gefnogi’r 
gwelliant yn eu llesiant 
 
Ansawdd y cysylltiadau 
a sefydlir rhwng 
cymunedau yng 
Nghymru ac Affrica. 
 
Nifer y gwirfoddolwyr o 
Gymru sy’n rhan o 
weithgareddau’r 
prosiect 
 
Nifer y gwirfoddolwyr o 
Affrica sy’n rhan o 
weithgareddau’r 
prosiect 
 
 
 
Nifer y bobl o 
gymunedau yng 

Nifer y gweithwyr 
Gofal Iechyd 
proffesiynol a 
gefnogir yn Affrica 
 
Nifer y bobl a 
gefnogir i gael at 
ofal iechyd o safon 
a mwy cyfartal (yng 
Nghymru ac 
Affrica) 

Rhowch 
wybod y 
diweddaraf 
am y 
cyfraniadau a 
nodwyd ar 
eich ffurflen 
gais 
gymeradwy a 
chyfraniadau 
ychwanegol 
os yw’n 
berthnasol 
(Ansoddol yn y 
cais a 
monitro) 
Nodau 1-17 

Rhowch wybod y 
diweddaraf am y 
cyfraniadau a 
nodwyd ar eich 
ffurflen gais 
gymeradwy a 
chyfraniadau 
ychwanegol os 
yw’n berthnasol 
(Ansoddol yn y 
cais a monitro) 
Nodau 1-7 2. Dysgu Gydol 

Oes • Uno cymunedau yng Nghymru â 
phartneriaid yn Affrica i ddatblygu 
cyd-ddealltwriaeth o faterion 
rhyngwladol a datblygu byd-eang; 

• Cefnogi anghenion addysg plant dan 
anfantais yn Affrica, a rhannu’r 
profiad hwnnw â disgyblion ysgol yng 
Nghymru, gan gyfrannu at eu haddysg 
fyd-eang; 

• Cefnogi pobl yn Affrica i ddysgu 
sgiliau 
ymarferol/galwedigaethol/artistig i 

Nifer y bobl yng 
Nghymru yr 
ymgysylltir â nhw 
 
Nifer y bobl yn 
Affrica a gefnogir 
gyda’u hanghenion 
addysg 
 
 
Nifer y bobl a 
gefnogir i wella eu 
sgiliau (Cymru ac 
Affrica) 



 
 

wella eu bywoliaethau e.e. theatr a 
dawns, TG a gwaith coed).  

Nghymru sy’n cefnogi’r 
prosiect drwy roddion, 
mynd i ddigwyddiadau 
ayyb 
 
Nifer y bobl yng 
Nghymru y mae’r 
prosiect yn ymgysylltu 
â nhw neu’n eu 
cyrraedd 
 
Nifer y mudiadau sydd 
wedi’u cryfhau neu eu 
grymuso o ganlyniad i 
weithio mewn 
partneriaeth – ac 
ansawdd y cryfhad 
hwnnw 
 
Nifer y 
digwyddiadau/sesiynau 
a gynhelir a nifer y 
dynion a menywod a 
oedd yn bresennol – 
yng Nghymru a/neu 
Affrica 
 
 
 
 

3. Y Newid yn yr 
Hinsawdd a’r 
Amgylchedd 

• Gweithgareddau sy’n cefnogi 
ffermwyr yn Affrica i addasu i 
hinsawdd newidiol; 

• Prosiectau sy’n galluogi’r defnydd o 
ynni adnewyddadwy yn Affrica; 

• Prosiectau sy’n ennyn diddordeb pobl 
yng Nghymru mewn materion yn 
ymwneud â newid yn yr hinsawdd sy’n 
effeithio ar Affrica; 

• Gwaith sy’n ceisio cefnogi partneriaid 
yn Affrica i weithredu arferion 
datblygu cynaliadwy. 

Nifer y ffermwyr yn 
Affrica a gefnogir i 
addasu i newid 
hinsawdd 
 
Nifer y bobl a 
gefnogir i 
ddefnyddio ynni 
adnewyddadwy 
 
Nifer yr unigolion 
yr ymgysylltir â 
nhw i leihau eu 
heffaith ar y newid 
yn yr hinsawdd 

 

4. Bywoliaethau 
Cynaliadwy 

• Cwmnïau cydweithredol dan 
arweiniad y gymuned sy’n cynhyrchu 
incwm ac sydd o fudd i Gymru ac 
Affrica; 

• Ennyn diddordeb y cyhoedd drwy 
ymgyrchoedd, eiriolaeth neu bolisïau 
Masnach Deg; 

• Gweithgareddau sy’n dod â’r 
defnyddiwr yn nes at y cynhyrchydd 
mewn ffordd gynaliadwy; 

• Cefnogi prosiectau a gweithgareddau 
amaethyddol graddfa fach; 

• Cefnogi gweithgareddau cynhyrchu 
incwm ar lawr gwlad e.e. celf a 
chrefft. 

Nifer y cwmnïau 
cydweithredol a 
gefnogir/sefydlir 
ac 
ansawdd/graddau’r 
cymorth hwnnw 
 
Nifer y bobl yr 
ymgysylltir â nhw 
drwy ymgyrch 
Masnach Deg 
 
Nifer yr unigolion a 
gefnogir i wneud 



 
 

eu bywoliaeth yn 
fwy cynaliadwy 



 
 

Lefelau’r cyllid grant 
 
Prif grantiau: 
Bydd rownd grantiau yn agor i geisiadau yn y gwanwyn cynnar, sef ceisiadau am rhwng 
£5,000 a £20,000. Rhaid i’r ceisiadau hyn gyd-fynd ag un o’r pedair thema. Bydd proses 
ymgeisio un cam ar gyfer y grant hwn.  
Byddwn yn ymdrechu i roi gwybod canlyniad y cais i ymgeiswyr cyn pen wyth wythnos ar ôl 
y dyddiad cau. Rhaid i brosiectau ddechrau o fewn y flwyddyn ariannol a chael eu cwblhau 
erbyn 31 Ionawr 2021.  
 
Cyllid cyfatebol: 
Er nad yw cyllid cyfatebol yn ofyniad penodol yn y cynllun, gellir ei ddefnyddio i gefnogi 
prosiectau ehangach ar y cyd â ffynonellau eraill o gyllid. Os yw ymgeisydd wedi sicrhau 
cyllid cyfatebol ar gyfer gweithgaredd ei brosiect, mae’n bosib yr edrychir yn ffafriol ar hyn 
wrth asesu. Gellir cynnwys cyllid cyfatebol mewn nwyddau ym mhroffil eich prosiect, er 
enghraifft, darparu gweithiau, nwyddau, deunyddiau neu wasanaethau a roddir i’r prosiect 
gan ddarparwr arall. 
 
Gellir hefyd gynnwys oriau gwirfoddolwyr ym mhroffil y prosiect. Mae’r cyfraddau 
gwirfoddoli tybiannol ar gyfer gwahanol rolau mewn prosiect yn cael eu cymryd o’r Arolwg 
Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE). Gosodir yr isafswm cyfradd wirfoddoli ar £8.75 yr awr 
yn unol â chyfradd Cyflog Byw y Deyrnas Unedig. Parwch eich rolau gwirfoddoli â’r gyfradd 
fwyaf priodol: 

Cymerir y cyfraddau isod o’r Arolwg Blynyddol o 
Oriau ac Enillion (ASHE) 
Cyfraddau gwirfoddoli  
Gwirfoddolwr cyffredinol (Cyflog Byw) 8.75 
Hyfforddwr 14.44 
Gweinyddwr Prosiect 10.65 
Ymchwilydd Prosiect 16.85 
Cydlynydd Prosiect   14.42 
Rheolwr Prosiect  22.49 

  
  
Defnyddiwch y cyfraddau yr awr hyn i gyfrifo 
cyfraniad amser gwirfoddolwyr. Dylid ysgrifennu 
disgrifiad o’r rôl y mae pob gwirfoddolwr yn ei 
chyfrannu at y prosiect. Efallai y bydd angen i 
brosiectau ddarparu tystiolaeth o hyn drwy daflenni 
amser wirfoddoli. 

 

 
 
Bydd £50,000 o gyllid yn cael ei neilltuo bob blwyddyn i’w ddyfarnu yn y thema Iechyd. 



 
 

 
Y Broses Ymgeisio: 
Gwneir ceisiadau drwy ffurflen gais sydd ar gael i’w lawrlwytho YMA. Mae’n well gennym i 
geisiadau gael eu llofnodi a’u dychwelyd gyda dogfennau ategol drwy ebost i 
walesafricagrants@wcva.cymru  
 
Os nad oes gennych fynediad at gyfrifiadur, llenwch y ffurflen â llaw ac anfon copi wedi’i 
lofnodi ynghyd â dogfennau ategol yn y post i:  
 
Tîm Cronfeydd Grant CGGC, Grantiau Cymru ac Affrica, CGGC, Tŷ Baltig, Sgwâr Mount 
Stuart, Caerdydd, CF10 5FH. 
 
Mae gwybodaeth benodol y dylid ei dilyn ym mhob cwestiwn ar gael o fewn y ffurflen gais. 
Asesir ceisiadau i weld i ba raddau maent yn ateb blaenoriaethau’r cynllun a pha mor dda 
maent yn rhoi sylw i’r manylion a nodir o fewn y ffurflen gais. Rhoddir sgoriau yn seiliedig 
ar ba mor dda y mae’r cais yn rhoi sylw i’r arweiniad, yna gwneir argymhellion i Lywodraeth 
Cymru, a fydd yn gwneud y penderfyniadau cyllido terfynol. 
 
Er y bydd ansawdd y cais ysgrifenedig yn arwain y broses o sgorio’r ffurflen gais, ystyrir 
ffactorau eraill wrth wneud penderfyniadau ynglŷn â dyfarnu cyllid. Ymysg y rhain y mae 
lledaeniad daearyddol a thematig y prosiectau, buddion a roddir i Gymru ac ystyriaeth o’r 
gwahaniaeth cyffredinol y bydd y prosiect yn ei wneud yn yr hyn y mae’n ceisio ei gyflawni. 
 
Os ydych yn cyflwyno'ch cais o leiaf bythefnos cyn dyddiad cau'r grant, byddwn yn 
adolygu'r cais i sicrhau ei fod yn gymwys ac yn rhoi gwybod i chi am unrhyw broblemau fel 
y gellir rhoi sylw i'r rhain. Argymhellwn yn gryf i ymgeiswyr fanteisio ar y gwasanaeth 
adolygu hwn. 
 
 
Pa fath o wariant y gall cynllun grantiau Cymru ac Affrica ei ariannu? 
 
Bydd cynllun grantiau Cymru ac Affrica yn ariannu costau cyfalaf a refeniw, does dim 
cymhareb ofynnol. 
Dyma rai enghreifftiau o gostau cymwys: 

• Tocynnau hedfan ar gyfer teithiau sy’n angenrheidiol i lwyddiant y prosiect 
• Yswiriant teithio 
• Cyflogau staff 
• Gall ymgodiad 15% ar gyfanswm costau cyflogau staff yr ymgeisir amdanynt gael ei 

gynnwys ym mhroffil eich prosiect i gyfrannu at orbenion megis cyfleustodau a 
chostau rhedeg, pan fo’n berthnasol 

• Cyfarpar ac offer pan fo’n amlwg fod ar y prosiect eu hangen 
• Deunyddiau cyhoeddusrwydd 
• Llogi lleoliad, llogi stondin, ffioedd digwyddiad 
• Costau hyfforddi 
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Dyma enghreifftiau o gostau na all y cynllun eu hariannu: 
 
Gweithgaredd a gwariant anghymwys: 
 

• Gweithgareddau crefyddol – gall grwpiau crefyddol ymgeisio, ond ni fydd y cynllun 
yn ariannu gweithgaredd a ystyrir i fod ag unrhyw elfen o genhadu crefyddol 
 

• Teithiau/cyfnewidfeydd ysgol – cyfnewidfeydd athrawon sy’n fwy addas i gael eu 
cyllido o dan raglen Connecting Classrooms y British Council 

• Mentrau preifat, er elw 

 
Talu grant  
 
Bydd grantiau i ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu talu 80% ymlaen llaw ar ddechrau eu 
prosiect, gan dalu’r 20% arall wrth gyflwyno adroddiad prosiect terfynol boddhaol. Mae 
CGGC yn cadw’r hawl i adennill yr arian ar ran Llywodraeth Cymru pe na bai’r derbynnydd 
yn dilyn y gofynion monitro ac adrodd, amlinellir hyn yn nhelerau ac amodau’r grant a 
anfonir at ymgeiswyr llwyddiannus. 
 
Ni all ymgeiswyr llwyddiannus ymgeisio am arian ychwanegol i barhau â phrosiect hyd nes 
y maent wedi cwblhau gofynion monitro ac adrodd grant cynharach. Derbynnir ceisiadau 
am brosiectau gwahanol gan grwpiau sy’n dal i weithio ar brosiect presennol. Bydd 
adroddiadau monitro yn ofynnol yn rheolaidd drwy system adrodd arlein. Bydd prosiectau 
llwyddiannus yn cael cymorth ac arweiniad i ddefnyddio'r system fel rhan o'r cynnig grant. 
 
 

Arweiniad a chymorth pellach 

I gael arweiniad pellach cysylltwch â drwy ebostio walesafricagrants@wcva.cymru neu 
ffonio 0300 111 0124.  
 
Gall ymgeiswyr sy'n ceisio cyngor ar wella ansawdd eu ceisiadau i'r cynllun grant hwn a 
chynlluniau eraill, neu sydd am gyngor ar wella ansawdd ac effaith eu gwaith, droi at Hub 
Cymru Africa. advice@hubcymruafrica.org.uk  02920 821057 
  
Mae croeso i ymgeiswyr gysylltu â'r tîm Cymru ac Affrica i drafod eu ceisiadau unrhyw bryd. 
WalesforAfrica@gov.wales 03000 251670 
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