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Cais Rownd Gyllido EEF & YEF 
Canllawiau ar gyfer rownd grantiau Lle diogel, positif i ddysgu: gwella presenoldeb a lleihau gwaharddiadau 

Rownd ariannu yn agor: Dydd Mercher 16eg Mawrth 2022. Rownd ariannu yn cau: Dydd Llun 16eg Mai 2022. 

 

Meini prawf cymhwystra: 

1. Lle bydd eich rhaglen arfaethedig yn digwydd? 

• Cymru neu Loegr yn Unig 

• Y tu allan I Gymru neu Loegr 

 

2. A yw eich cais yn cael ei wneud gan sefydliad â chyfansoddiad cyfreithiol?  

• Rwy’n gwneud cais ar ran sefydliad sydd â chyfansoddiad cyfreithiol 

• Rwy’n gwneud cais fel unigolyn 

 

3. A fyddai’r grant yn cael ei ddefnyddio i dalu costau sydd wedi codi eisoes?  

• Mae’r cais hwn ar gyfer gwaith yn y dyfodol yn unig 

• Mae’r cais hwn yn cynnwys talu costau gweithgareddau sydd eisoes wedi’u cynnal 

 

4. Ar gyfer pa fathau o gostau neu weithgarwch y gellir defnyddio’r grant? 

• Rhedeg y rhaglen  

• Costau staff  

• Adnoddau i redeg y rhaglen   

• Teithio a hurio lleoliadau    

• Costau gweinyddu ac argraffu   

• Eiddo neu gostau cyfalaf  

• Ffioedd myfyrwyr  

• Ysgoloriaethau neu fwrsariaethau   

• Ad-dalu benthyciadau neu ddyledion  

• Gorbenion prifysgolion   

• Datblygu rhaglen waith   

• Datblygu gwefannau   

• Cynhyrchu cyhoeddiadau   

• Mynychu seminarau   

 

5. Gofynnir i chi gadarnhau bod eich cais ar gyfer un o’r themâu allweddol canlynol:  

• Gwella presenoldeb  

• Lleihau gwaharddiadau   

• Gwella presenoldeb a lleihau gwaharddiadau   

Cwestiynau monitro cyfle cyfartal:  

• Nifer y cyflogeion  

• Nifer y Staff Gwirfoddol   

• Canran o’r arweinyddion sy’n Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig  

• Canran o’r arweinyddion sy’n Fenywod   

• Canran o’r bobl ifanc a fydd yn cymryd rhan yn y prosiect yr ydych yn credu fydd yn du, Asiaidd a Lleiafrifoedd 

Ethnig os caiff y prosiect hwn ei ariannu (rhowch amcangyfrif bras yn seiliedig ar eich gwaith cyfredol)  
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• Canran o’r bobl ifanc a fydd yn cymryd rhan yn y prosiect yr ydych yn credu fydd yn Ferched os caiff y 

prosiect ei ariannu (rhowch amcangyfrif bras yn seiliedig ar eich gwaith cyfredol)  

• Canran o’r bobl ifanc a fydd yn cymryd rhan yn y prosiect yr ydych yn credu fydd ag anableddau os caiff y 

prosiect ei ariannu (rhowch amcangyfrif bras yn seiliedig ar eich gwaith cyfredol)  

• Canran o’r bobl ifanc a fydd yn cymryd rhan yn y prosiect yr ydych yn credu fydd yn blant sy’n derbyn gofal os 

caiff y prosiect ei ariannu (rhowch amcangyfrif bras yn seiliedig ar eich gwaith cyfredol)  

 

Adran 1: Ynglŷn â’ch sefydliad   

1.1 Enw’r sefydliad   

1.2 Math o sefydliad. Dewiswch o blith:  

• Ysgol gynradd   

• Ysgol uwchradd   

• Ysgol arbennig  

• Coleg addysg bellach  

• Prifysgol   

• Awdurdod addysg lleol   

• Elusen   

• Cwmni nid-er-elw   

• Ymddiriedolaeth o sawl academi / Cynghrair Ysgol Addysgu   

• Cwmni Menter Cymunedol / Menter Gymdeithasol   

• Arall (rhowch fanylion)  

1.3 Disgrifiwch yn gryno brofiad ac arbenigedd tîm y rhaglen (hyd at 100 gair).  

1.4 Rhowch enw a disgrifiad byr o unrhyw sefydliadau partner a fydd yn cyfrannu at y rhaglen hon (hyd at 100 gair).  

1.5-1.8 – Manylion cyswllt yr ymgeisydd  

 

Adran 2: Ynglŷn â’r rhaglen 

2.1 Teitl y rhaglen (hyd at 15 gair).  

2.2 Â pha faes/meysydd blaenoriaeth mae eich rhaglen yn cyd-fynd, ynteu a ydych chi’n cynnig maes gwahanol? Os 

yw eich rhaglen yn un â sawl elfen, dewiswch hyd at dri maes a nodwch y brif elfen.  

Mae’r meysydd blaenoriaeth a nodir gennym yn cynnwys:  

• Ymyriadau dysgu cymdeithasol ac emosiynol  

• Rhaglenni gwrth-fwlio  

• Rhaglenni Rheoli Ymddygiad yn yr Ystafell Ddosbarth  

• Ymyriadau Darpariaeth Amgen Fewnol   

• Ymyriadau presenoldeb sy’n seiliedig ar angen   

• Ymyriadau sy’n cyfathrebu â rhieni   

• Ymyriadau ymgysylltu teuluol a dargedir   
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2.2.1 Nodwch y brif elfen.  

Mae’r meysydd blaenoriaeth a nodir gennym yn cynnwys:  

• Ymyriadau dysgu cymdeithasol ac emosiynol  

• Rhaglenni gwrth-fwlio  

• Rhaglenni Rheoli Ymddygiad yn yr Ystafell Ddosbarth  

• Ymyriadau Darpariaeth Amgen Fewnol   

• Ymyriadau presenoldeb sy’n seiliedig ar angen   

• Ymyriadau sy’n cyfathrebu â rhieni   

• Ymyriadau ymgysylltu teuluol a dargedir   

2.3 Lle fydd y rhaglen yn cael ei rhedeg?  

Dewiswch o blith:   

• Bydd y rhaglen yn cael ei redeg yn Lloegr  

• Bydd y rhaglen yn cael ei redeg yng Nghymru   

• Bydd y rhaglen yn cael ei redeg yng Nghymru a Lloegr   

2.4 Pa ranbarthau fydd yn cael eu cynnwys gan eich rhaglen?   

Dewiswch o blith:   

• Awdurdodau Lleol Dwyrain Canolbarth Lloegr  

• Awdurdodau Lleol Llundain   

• Awdurdodau Lleol Gorllewin Canolbarth Lloegr  

• Awdurdodau Lleol Dwyrain Lloegr   

• Awdurdodau Lleol Gogledd Ddwyrain Lloegr   

• Awdurdodau Lleol Gogledd Orllewin Lloegr   

• Awdurdodau Lleol De Ddwyrain Lloegr   

• Awdurdodau Lleol De Orllewin Lloegr   

• Awdurdodau Lleol Swydd Efrog a’r Humber   

• Awdurdodau Lleol Cymru   

2.5 Pa gyfnod/au allweddol ydych chi’n eu targedu? 

• CAS1 

• CA2 

• CA3 

• CA4 

• CA5/16-18  

2.6 A yw eich rhaglen yn: rhaglen ysgol gyfan / dosbarth cyfan / wedi’i thargedu?  

• Dosbarth cyfan 

• Newid ysgol gyfan  

• Raglen wedi’I thargedu  

• Os yw eich rhaglen yn aml-gydran ac yn cynnwys dull haenog, nodwch hynny yma.  

2.6.1 Disgrifiwch y plant a phobl ifanc y bwriedir i’r rhaglen eu cyrraedd (hyd at 200 gair). 
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2.7 Pwy fydd yn cyflwyno’r rhaglen? 

Dewiswch o blith:  

• Athrawon 

• Cynorthwywyr Addysgu 

• Hyfforddwyr Allanol 

• Eraill 

2.8 Disgrifiwch eich rhaglen, gan gynnwys y gweithgarwch penodol y bydd disgwyl i ysgolion / lleoliadau / lleoliadau 

cymunedol, athrawon a disgyblion ymgymryd ag ef, a’r cymorth y byddwch yn ei ddarparu i’r ysgolion/lleoliadau (hyd 

at 600 gair).  

2.9 Disgrifiwch ym mha ffordd mae eich rhaglen arfaethedig yn wahanol i ‘fusnes fel arfer’ mewn ysgolion/lleoliadau 

(hyd at 200 gair).  

2.10 Rydym am roi pwyslais ar gyflawni canlyniadau positif i blant a phobl ifanc. Ceir rhestr isod o’r canlyniadau i blant 

ar gyfer y rownd grantiau hon. Os gwyddoch ba ganlyniadau i blant mae eich prosiect yn ceisio dylanwadu arnynt, 

dewiswch y ddau ganlyniad pwysicaf:  

• Lleihau gwaharddiadau   

• Helpu/gwella presenoldeb  

• Gwella cyrhaeddiad   

• Hybu ymgysylltiad â’r ysgol   

• Lleihau bwlio   

• Lleihau problemau ymddygiadol   

• Lleihau ymddygiad ymosodol   

• Hybu ymddygiad positif, rhag-gymdeithasol  

• Lleihau camddefnyddio sylweddau  

• Lleihau troseddu annhreisgar   

• Lleihau troseddu treisgar  

• Ddim yn siŵr   

• Arall    

2.10.1 Rhowch fanylion: 

2.11 Beth yw’r ddamcaniaeth sydd wrth wraidd y rhaglen a pha dystiolaeth sy’n ategu hyn? (hyd at 400 gair).    

2.12 Beth yw’r prif risgiau i’r prosiect hwn a beth fyddai eich strategaethau lliniaru? (hyd at 150 gair). 

2.13 A yw’r rhaglen arfaethedig wedi cael ei gwerthuso eisoes? Os ydyw, pa fath o ymchwil a arweiniodd at y 

dystiolaeth gryfaf y byddai’r rhaglen arfaethedig yn debygol o gael effaith ar bresenoldeb neu waharddiadau? 

Dewiswch o blith:  

• Hapdreial dan reolaeth   

• Treial dylunio lled-arbrofol (e.e. rheolaeth gymharus)  

• Data cyn ac ar ôl y prawf  

• Astudiaeth beilot   

• Data astudiaeth achos   

• Dim gwerthusiad blaenorol   
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2.14 Os yw’r rhaglen arfaethedig wedi cael ei gwerthuso eisoes, rhowch grynodeb o’r prif ganfyddiadau ar 

bresenoldeb a/neu waharddiadau. Pan yn berthnasol, dylech hefyd gynnwys unrhyw dystiolaeth o effaith dymor hir 

eich rhaglen ar gyrhaeddiad a/neu ymddygiad plant a phobl ifanc (hyd at 300 gair).  

2.15 Disgrifiwch sut y mae’r rhaglen yn cyd-fynd â chenhadaeth yr EEF a’r YEF i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb a 

chyfrannu at y sail dystiolaeth (hyd at 400 gair).  

2.16 Cyfeiriadau at ymchwil a ddyfynnir (hyd at 100 gair). 

2.17 Os yw’r rhaglen wedi cael ei gweithredu’n flaenorol yng Nghymru a/neu Loegr, disgrifiwch ei chyrhaeddiad hyd 

yma (hyd at 200 gair).  

2.18 Pe bai’r rhaglen arfaethedig yn cael ei hariannu gan yr EEF a’r YEF ac y gwelir ei bod yn cael effaith bositif, sut 

ydych chi’n credu y gellid ehangu’r rhaglen arfaethedig? (hyd at 100 gair). 

 

Adran 3: Cyllid 

3.1 Beth yw cost (i bob lleoliad ac i bob disgybl) eich rhaglen? (hyd at 50 gair). 

3.2 Yn fras, faint o ysgolion/lleoliadau fyddech chi’n gallu gweithio â hwy mewn treial ar y cyd EEF / YEF? (hyd at 50 

gair).  

3.3 Faint fydd y rhaglen yn ei gostio? (hyd at 150 gair).  

3.4 Pa gyllid ydych chi’n gobeithio’i gael o ffynonellau eraill? (hyd at 100 gair) 

Lanwytho dogfennaeth ychwanegol (opsiynol):  

3.5 Os oes gennych eisoes ddamcaniaeth newid ar ffurf diagram ar gyfer eich rhaglen, gofynnir i chi ei chynnwys fel 

dogfen ychwanegol. 

3.6 Os oes gennych ymchwil heb ei chyhoeddi sy’n dangos effaith eich rhaglen ac y gallwch ei rhannu, gofynnir i chi ei 

chynnwys fel dogfen ychwanegol. 


