
 
 

Cyngor ar gyfer Cwblhau eich Cais / Holiadur Cyn Cymhwyso 
 
1. Gadewch ddigon o amser 

Mae popeth yn cymryd mwy o amser na’r disgwyl. Waeth pa mor syml mae’n 
ymddangos i roi prosiect at ei gilydd, mae llawer o wahanol gamau’n rhan o gyflwyno 
cynnig, ac mae rhai’n cymryd mwy o amser nag eraill. 

Cynlluniwch eich cais a chymerwch eich amser, peidiwch â brysio. Gwnewch yn siŵr 
bod gennych chi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi.  

2. Siaradwch gyda ni 

Mae siarad yn beth da! Siaradwch gyda ni, rydyn ni yma i helpu. Gofynnwch 
gwestiynau i gael syniad o’r hyn sy’n gwneud cais da. Darllenwch drwy’r canllawiau 
a’r meini prawf cymhwyster yn ofalus. Dydyn ni ddim eisiau i chi wastraffu eich 
amser a gwneud cais ar gyfer y gronfa os nad yw’n addas ar gyfer y meini prawf. 
Cysylltwch â FundingQueries@gwent.police.uk i gael cymorth. 

3. Gofynnwch am gyngor yn gynnar, gan amrywiaeth o ffynonellau 

Siaradwch gyda’ch swyddogion grant yn GAVO/TVA, sefydliadau fel yr awdurdod 
lleol a phrosiectau eraill sydd wedi cael cyllid gennym ni ac arianwyr eraill.  
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4. Dewch o hyd i’r partneriaid cywir 

Mae’r bobl sy’n rhan o brosiect yr un mor bwysig â’r prosiect rydych chi’n ei gynnig. 
Dylech gynnwys tystiolaeth fod y tîm yn gallu cyflawni’r gwaith a chreu effaith. Pa 
adnoddau ac arbenigedd eraill maen nhw’n eu cynnig?  

5. Ystyriwch eich cynulleidfa 

Bydd eich cynnig yn cael ei adolygu gan staff a swyddogion o Swyddfa Comisiynydd 
yr Heddlu a Throsedd Gwent a Heddlu Gwent, yn ogystal ag arbenigwyr yng 
Nghyngor Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol Cymru (CWVYS). Mae llawer o 
wybodaeth i’w darllen felly gwnewch yn siŵr fod eich cynnig yn benodol ac i’r pwynt.  
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Rhowch resymeg glir dros yr hyn rydych chi’n ei wneud a pham rydych chi’n ei 
wneud. Crëwch nodau penodol a meini prawf wedi’u diffinio’n glir er mwyn mesur 
llwyddiant, a chadwch hyn yn gryno. Rydych chi eisiau ei gwneud mor hawdd â 
phosib iddyn nhw ddeall beth rydych chi’n cynnig ei wneud a pham fod hyn yn 
bwysig. 

6. Ystyriwch yr effaith  

Eglurwch beth yw canlyniadau arfaethedig eich gwaith. Pwy allai gael budd yn yr 
hirdymor? Sut gallwch chi gynyddu’r siawns o gyrraedd y buddiolwyr hynny? 

Dylech allu egluro’r llwybr sy’n cysylltu eich gwaith â lleihau nifer y bobl ifanc sy’n 
mynd i’r system cyfiawnder troseddol. Dylech wreiddio effaith bosib eich prosiect 
drwy gydol eich cais. 

7. Cofiwch gynnwys data rhagarweiniol perthnasol 

Nodwch ddigon o ddata rhagarweiniol i ddilysu’r dull rydych chi wedi’i ddewis, a 
rhowch sicrwydd i’r panel eich bod wedi nodi dull effeithiol y mae’n werth ei ddilyn. 
Os nad oes gennych ddata rhagarweiniol, ystyriwch pa waith cyhoeddedig arall 
gallwch ei ddefnyddio i gefnogi eich dull. 

8. Adroddwch stori gymhellol 

Canolbwyntiwch. Rydych chi’n gwerthu syniad i gynulleidfa, gwnewch yn siŵr ei fod 
yn syniad cyffrous sy’n ymgymryd â her ddifrifol. Meddyliwch am rywbeth bachog, y 
nodwedd allweddol sy’n angor i’ch cais, ac yna adroddwch naratif argyhoeddiadol 
sy’n cysylltu pob arbrawf â’ch prif nodau. 

9. Cyfiawnhewch eich dulliau 

Mae angen y symiau cywir! Cysylltwch y dulliau â’r nodau a’r canlyniadau. 
Defnyddiwch y teclynnau cywir yn y ffordd gywir. 

10. Lliniarwch y risgiau 

Beth allai fynd o’i le? Beth fyddwch chi’n ei wneud i leihau’r risg yma? Beth yw eich 
cynlluniau wrth gefn? Mae hyn yn dangos eich bod wedi meddwl am eich cais ac yn 
rhoi hyder y bydd modd i chi gyflawni eich cynnig.  

11. Gofynnwch i rywun adolygu eich cynnig  

Gall gofyn i gymheiriaid, sydd heb fod yn rhan o waith drafftio’r cais, ddarllen eich 
cynnig fod yn werthfawr iawn. Os ydyn nhw’n ei chael yn anodd dilyn yr amcanion 
allweddol, neu beth fydd yr effaith bosib, yna mae’n debygol y bydd adolygwyr yn ei 
chael yn anodd hefyd. 



 

12. Gwnewch wiriadau terfynol 

Cofiwch brawf-ddarllen, gwirio sillafu, a glynu at fformatau a nodwyd. Cofiwch fod y 
pethau bach yn cyfrif! Mae’r cyflwyniad, yr atalnodi a’r ramadeg yn gallu newid sut 
bydd pobl yn teimlo am eich gwaith. Maen nhw’n bwysig. 

 
 
 


