
SUT ALLA I GYMRYD 
RHAN? 

Y  B R O S E S  A R I A N N U  A  F F U R F L E N  G A I S  



 

SAFER DYFED-POWYS DIOGEL – PROSES GYLLIDO 

 

Cefndir 

Mae Safer Dyfed-Powys Diogel yn elusen gofrestredig sydd wedi ei adfywio gan y 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu gyda’r amcan o hyrwyddo cyngor atal trosedd a 

diogelwch cymunedol, lleihau ofn trosedd a darparu addysg a gwybodaeth ynghylch 

diogelwch cymunedol ymhlith yr holl gymunedau o fewn Dyfed-Powys. Bydd yr 

elusen, gydag amser, yn datblygu llawer o brosiectau sy’n canolbwyntio ar y 

gymuned er mwyn cyflawni’r amcanion hyn ac yn cefnogi trosglwyddo diogelwch 

cymunedol o fewn Dyfed-Powys.  

Amcanion yr elusen yw: 

Er budd y cyhoedd, hyrwyddo cyngor atal trosedd a diogelwch cymunedol, lleihau 

ofn trosedd a darparu addysg a gwybodaeth ynghylch diogelwch cymunedol yn 

benodol ond nid yn unig; 

i. Er mwyn atal a lleihau ofn trosedd ledled Dyfed-Powys drwy weithio gydag 

ysgolion, grwpiau cymunedol, elusennau a Heddlu Dyfed-Powys i ymgymryd 

â mentrau a rhaglenni atal trosedd ac anhrefn; 

ii. Cynorthwyo mewn mesurau i leihau lefelau trosedd a chyflawni amcanion y 

Cynllun Heddlu a Throseddu ac amcanion Heddlu Dyfed-Powys; 

iii. Cefnogi teuluoedd, unigolion a grwpiau bregus sydd wedi dod yn ddioddefwyr 

trosedd ac sydd wedi eu heffeithio gan drosedd neu ofn trosedd; 

iv. Gweithgareddau eraill sy’n cefnogi gwaith yr Heddlu a’r Cynllun Heddlu a 

Throseddu. 

 

TourdeForce – Y Daith Seiclo 

Eleni mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu (sydd hefyd yn un o ymddiriedolwyr yr 

elusen) yn cymryd rhan mewn her seiclo ar draws Dyfed-Powys, sydd wedi ei 

hysbrydoli gan natur wledig ardal yr Heddlu. Mae’r CHTh yn bwriadu dilyn llwybr a 

fydd yn mynd drwy Geredigion, Powys, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin o’r 30ain o Ebrill 

i’r 4ydd o Fai.   

Ar hyd y daith, y bwriad yw hyrwyddo’r elusen newydd Safer Dyfed-Powys Diogel a 

chodi arian iddi. Un o’r ffyrdd y bydd yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio yw drwy 



gyllido amrywiaeth o brosiectau ieuenctid ar draws Dyfed-Powys ac rydym yn chwilio 

am 5 prosiect i’w cefnogi ym mhob un o’r siroedd - Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, 

Powys a Cheredigion. 

Felly rydym yn gofyn am enwebiadau ar gyfer prosiectau yn ardal Dyfed-Powys sy’n 

bodloni’r meini prawf canlynol: 

i. Mae terfyn o £1000 ac nid fyddwn yn derbyn ceisiadau sy’n uwch na hyn; 

ii. Rhaid i brosiectau gael eu harwain gan elusen neu sefydliad gwirfoddol neu 

gymunedol cofrestredig; 

iii. Rhaid i brosiectau fod wedi eu lleoli o fewn ardal Dyfed-Powys; 

iv. Rhaid i brosiectau nodi, deall ac esbonio’r angen y bydd eu prosiect yn 

diwallu. 

Rhaid i’ch prosiect fod yn gysylltiedig â phobl ifanc 25 oed ac yn iau a rhaid iddo 

gefnogi un neu fwy o flaenoriaethau ac egwyddorion allweddol canlynol y Cynllun 

Heddlu a Throseddu: 

 Cadw ein cymunedau’n ddiogel; 
o Comisiynu a hyrwyddo amrywiaeth o brosiectau atal trosedd; 
o Lleihau aildroseddu a thorri’r cylch aildroseddu; 
o Lleihau effaith a niwed a achosir i gymunedau o ganlyniad i 

gamddefnyddio sylweddau; 
o Hyrwyddo economi nos diogelach; 
o Lleihau troseddau gwledig a throseddau bywyd gwyllt ac effaith hynny 

ar gymunedau gwledig; 
o Datblygu ymhellach gynlluniau gwarchod cymdogaeth a chynlluniau 

‘gwarchod’ eraill. 
 

 Cysylltu gyda chymunedau; 
o Gwella ein dealltwriaeth o’n cymunedau, fel ein bod yn gallu ymateb yn 

briodol i’r modd y mae cymunedau a grwpiau cymuned penodol yn 
dymuno ymgysylltu; 

o Annog rhyngweithio rhagweithiol rhwng yr heddlu a’r cyhoedd; 
o Annog ymagwedd wedi ei dargedu ac sy’n seiliedig yn y gymuned tuag 

at ddatrys problemau a hynny’n caniatáu ymateb cyfiawnder lleol yn 
unol â dymuniadau’r dioddefydd; 

o Sicrhau bod pob aelod o’n cymunedau, gan gynnwys grwpiau 
amrywiol, yn cael cyfle i ymgysylltu drwy amrywiaeth o ddulliau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Diogelu’r rhai bregus; 
o Adnabod y rhai hynny sydd mewn perygl o ddioddef troseddau neu ail-

ddioddef troseddau, a’r rhai hynny sydd mewn perygl o droseddu; 
o Annog riportio troseddau casineb a digwyddiadau casineb a gweithio 

gyda sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cefnogi i ddioddefwyr 
troseddau casineb; 

o Cefnogi ac adeiladu ar waith partneriaeth i fynd i’r afael â 
chamdriniaeth ddomestig a throsedd treisgar; 

o Lleihau trais rhywiol a phob ffurf o drais yn erbyn menywod; 
o Cefnogi cymorth emosiynol ac ymarferol i ddioddefwyr camdriniaeth 

ddomestig er mwyn eu helpu i ymdopi a dod dros y profiad. 
 
 

 Diogelu ein cymunedau rhag bygythiadau difrifol;  
o Gweithio gyda chymunedau i ddeall bygythiadau sy’n dod i’r amlwg, fel 

masnachu pobl, caethwasiaeth fodern, camfanteisio’n rhywiol ar blant 
ar-lein, ac arferion niweidiol fel trais ar sail anrhydedd, priodas dan 
orfod ac anffurfio organau cenhedlu benywod; 

o Targedu pobl ifanc ynghylch peryglon defnyddio cyffuriau gan gynnwys 
cysylltiadau posibl i weithgaredd trosedd trefnedig a allai eu harwain at 
ffordd o fyw lle y cam-fanteisir arnynt; 

o Codi ymwybyddiaeth o seiberdrosedd; 
o Addysgu pobl ynghylch sut i’w diogelu eu hunain rhag seiberdrosedd 

ac at ble i droi os byddant yn dioddef trosedd o’r fath. 
 
I wneud cais, yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw cwblhau ffurflen gais syml 

a’i dychwelyd at Jessica Williams yn Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu: 

jessica.williams.opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk 

Jessica Williams 
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys 
Pencadlys yr Heddlu  
Blwch Post 99 
Llangynnwr 
Caerfyrddin 
SA31 2PF 
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu gyda Jessica 
Williams ar 01267 226095. 
 
Prosiectau’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion bregus. 
 
Os ydych yn gwneud cais am gyllid ar gyfer prosiect sy’n gweithio gyda phlant, pobl 
ifanc neu oedolion sy’n fregus (o ganlyniad i’w hamgylchiadau neu eu problemau) 
rhaid i chi sicrhau fod gennych bolisi cefnogol sy’n esbonio sut y byddwch yn sicrhau 
y byddant yn ddiogel os bydd ganddynt gysylltiad uniongyrchol gyda chyllid y 
prosiect. Rhaid i chi hefyd ddangos yn eich cais y bydd eich polisi’n cael ei 
weithredu.  
 

mailto:jessica.williams.opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk


Os ydych yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill, eich cyfrifoldeb chi 
yw sicrhau bod gan y sefydliad, clwb neu grŵp rydych yn gweithio gyda nhw bolisïau 
a gweithdrefnau diogelu derbyniol ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion bregus mewn 
lle, a gallem ofyn i chi archwilio’r rhain ar unrhyw adeg os byddwn yn cynnig 
cymhorthdal i chi. Y mae hefyd yn hanfodol os ydych yn gwneud cais ar ran clwb 
neu gymdeithas chwaraeon bod pob aelod sy’n gysylltiedig â’r clwb/cymdeithas wedi 
derbyn gwiriad CRB. Gofynnir i chi gadarnhau hyn ar eich cais pan fyddwch yn ei 
chyflwyno. 
  



 

FFURFLEN GAIS – SAFER DYFED-POWYS DIOGEL 

Gwybodaeth gryno 

Enw’r Sefydliad:  

 

Cyfanswm y cyllid a geisir: £ 

Cyllid refeniw: £ 

Cyllid cyfalaf: £ 

Amserlen y prosiect (o adeg cychwyn 

gweithredu hyd at ei gwblhau) 

 

 

 

Adran 1 – Manylion y sefydliad a chrynodeb o’r prosiect 

1.1 – Teitl y prosiect 

 

 

 

 

 

1.2 – Crynodeb o’r prosiect – Rhowch grynodeb/disgrifiad byr o’r gweithgaredd arfaethedig a 

pha ganlyniadau rydych yn bwriadu eu trosglwyddo. 

(dim mwy na 300 gair) 

 

 

 

 

 

 



Adran 2 – Amcanion a Chanlyniadau 

 

2.1 Sut fydd eich prosiect yn bodloni’r blaenoriaethau a nodir yng Nghynllun Heddlu a 
Throseddu Dyfed-Powys 2017-2021? 
(dim mwy na 600 gair) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2.2 Dangoswch pam y mae angen am eich prosiect a sut y mae’n bodloni’r angen hwn? 

(dim mwy na 400 gair)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adran 3 – Cyllid Sydd ei Angen 

Nodwch:  

 Ffigur am gyfanswm y swm a geisir a dros pa gyfnod o amser. 

 Manylion ynghylch sut y bydd hwn yn cael ei rannu ar draws y gweithgareddau 
rydych wedi eu cynllunio ac a yw gwariant yn refeniw neu’n gyfalaf.  

 

3.1 – Cyllid a geisir  

Cyfanswm a geisir: £ 

Gweithgaredd   Cost Refeniw/Cyfalaf 

 £  

 £  

 £  

 £  

 £  

 £  

 £  

 £  

 £  

Cyfanswm £  

 

4.1 – Rhowch drosolwg o ddyddiadau ar gyfer trosglwyddo’r prosiect. 

 

 

. 

 

 

 

 



Adran 5 – Monitro a Gwerthuso   

5.1 – Darparwch gynnig ynghylch y modd y bydd canlyniadau’r prosiect yn cael eu 

monitro a’u mesur.  

 (dim mwy na 300 gair) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adran 6 – Awdurdodi 

 

Cadarnhewch fod y prosiect hwn wedi ei awdurdodi gan eich Prif Weithredwr, Prif Swyddog neu Brif Swyddog Ariannol. 

 

Llofnod arweinydd y sefydliad: 

 

 

…..……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Adran 7 – Manylion Cyswllt 

7.1 – Manylion Arweinydd y Sefydliad 

Enw: 

 

Ffôn: 

 

Ebost: 

 

 

At ddefnydd SCHTh yn unig 

Llofnod:  

 

 

 

Enw (print):  

Swydd:  

Dyddiad 

derbyn: 

 

Cyfeirnod 

Prosiect: 
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