Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog yn Sir Gaerfyrddin
Y Panel Grantiau
Enw'r Aelod o'r Panel a'i Sefydliad
Cyfeirnod y prosiect
NODAU'R CYFAMOD CYMUNEDOL
• Annog cymunedau lleol i gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog yn eu hardaloedd;
• Hybu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd o'r materion sy'n effeithio ar Gymuned
y Lluoedd Arfog;
• Cydnabod a chofio am yr hyn mae Cymuned y Lluoedd Arfog wedi'i aberthu;
• Hyrwyddo gweithgareddau sy'n helpu aelodau o Gymuned y Lluoedd Arfog i integreiddio i
fywyd lleol;
• Annog Cymuned y Lluoedd Arfog i helpu a chefnogi'r gymuned ehangach, trwy gymryd rhan
mewn gweithgareddau a phrosiectau ar y cyd neu ddulliau eraill o ymgysylltu.
Y/N
Y Sgôr
Sylwadau
(Uchafswm o
10 pwynt)
1. Ydy'r cais yn cyflawni o leiaf un o nodau'r
Cyfamod Cymunedol?
(2 bwynt y nod)

2. Ydy'r cais yn rhoi sylw i anghenion y Lluoedd
Arfog a'r gymuned leol?
3. Ydy'r prosiect yn un a gynlluniwyd gan
sefydliadau lleol i ddiwallu anghenion lleol?
4. Ydy'r prosiect yn werth yr arian, yn gynaliadwy
ac yn cyflawni canlyniadau?
5. Ydy'r amlinelliad yn disgrifio sut y bydd y
prosiect yn darparu'r budd a nodwyd a phryd y
caiff y buddion eu gwireddu?
6. Ydy'r prosiect yn ymrwymo i weithio â
phartneriaid?
7. Ydy'r prosiect wedi pennu unigolyn a fydd yn
gyfrifol am reoli'r prosiect?
8. Ydy rheolwr y prosiect yn meddu ar y sgiliau
angenrheidiol i reoli'r gyllideb?
9. Ydy'r prosiect wedi rhoi sylw i bryderon
ynghylch dyblygu gwaith?
10. Ydy'r polisïau perthnasol yn eu lle, os yw
hynny'n berthnasol e.e. diogelu ac yswiriant
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atebolrwydd cyhoeddus.
Y Sgôr:
Ydych chi'n cefnogi'r cais hwn?
Llofnodwyd:

Ydw

Nac ydw

Dyddiad:

Nodiadau:
•

Ni ddylai'r ceisiadau 'lenwi bwlch' mewn gwasanaeth a ddarperir neu y dylid ei ddarparu gan
eraill (e.e. adran arall o'r Llywodraeth, awdurdod lleol, darpariaeth bresennol y Weinyddiaeth
Amddiffyn)

•

Ni ddylai'r prosiectau a gynigir fod yn rhai sy'n creu elw, yn ychwanegu at gymorth grant neu'n
codi arian ar gyfer y sector elusennol

•

Cyllid unwaith yn unig a ddarperir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn felly os bydd costau parhaus
e.e. costau cynnal a chadw neu staff, disgwylir ymrwymiad gan yr elfen o'r bartneriaeth nad
yw'n rhan o'r lluoedd arfog yn unol â hynny

•

Mae'r cais yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus os yw'r elfen o'r bartneriaeth nad yw'n rhan o'r
lluoedd arfog (e.e. Awdurdod Lleol, neu elusen) hefyd yn ymrwymo i gyllido gwariant.
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