
Meini Prawf a Chanllawiau Cymhwyster

Rhagarweiniad

Mae'r ddogfen hon yn esbonio'r rheolau a'r rheoliadau ar gyfer cynllun grantiau Hyb Cymru Affrica
(HCA) sy'n galluogi sefydliadau ledled Cymru i gael gafael ar gyllido ar gyfer rhaglenni a
phrosiectau cydraddoldeb rhywedd yn Uganda. Ariennir y cynllun gan Lywodraeth Cymru fel rhan
o raglen Cymru ac Affrica.

Elfennau allweddol y rhaglen rhywedd a chydraddoldeb newydd yn Uganda.

Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar gefnogi nifer fach o brosiectau arloesi allweddol yn Uganda a
fydd yn ehangu partneriaethau lleol sy'n cyfrannu at gydraddoldeb rhywedd ym meysydd
menywod mewn arweinyddiaeth, hawliau menywod a merched a thrais ar sail rhywedd.

Bydd y mentrau hyn yn cael eu monitro'n ofalus ar gyfer dysgu yn y dyfodol a datblygu rhaglenni,
ac yn darparu cyfleoedd cyfathrebu cryf ynghylch eu buddion.

Yn ogystal, byddwn yn cynnwys cynyddu capasiti ar gyfer mudiadau yng Nghymru a'u partneriaid i
wella eu gallu i ddarparu cydraddoldeb rhywedd ar draws rhaglen ehangach Cymru ac Affrica,
ynghyd â rhannu'r hyn a ddysgwyd o'r rhaglen newydd.

Bydd HCA yn gweinyddu'r cynllun grant hwn yn gyfreithiol trwy Ganolfan Materion Rhyngwladol
Cymru (CMRhC), sef ei brif bartner.

Rhaid i bob prosiect a ariennir o dan y cynllun hwn allu dangos y byddant yn gallu cadw at yr
egwyddorion allweddol canlynol, neu ddangos sut y byddant yn esblygu'r egwyddorion hyn
ar draws datblygiad y prosiect:

● Annog ymgysylltiad a grymuso menywod a merched trwy ddefnyddio cryfderau cysylltedd
cymdeithasol, rhwydweithiau cryf a chyfathrebu

● Dylai'r gwaith fod mewn partneriaeth â phartneriaid credadwy yn Affrica, yn ddelfrydol rhai
sydd â menywod mewn rolau arweinyddiaeth

● Adeiladu ar bartneriaethau sy’n bodoli eisoes a gweithio yn unol ag egwyddorion sy'n
seiliedig ar asedau

● Cydnabod cymhlethdod materion, yn enwedig y gydberthynas rhwng rhywedd, anabledd,
rhywioldeb ac ethnigrwydd.

Meini Prawf Cyffredinol

● Rhaid i brif ymgeiswyr fod wedi'u lleoli yng Nghymru
● Rhaid bod gennych chi bartner cryf o Uganda sydd â hanes o gyflawni gwaith ym maes

Cydraddoldeb Rhywedd.
● Rhaid i geisiadau fod am swm rhwng £25,000 a £50,000
● Rhaid i unrhyw weithgareddau tramor ddigwydd yn Uganda a dangos budd i fenywod a

merched yn Uganda



● Rhaid i geisiadau ddangos gwerth am arian yn eu gweithgareddau
● Dylai pob prosiect a ariennir gynnwys elfennau sy'n dwyn budd i Gymru
● Mae pob cais yn destun datganiad ynghylch gwrthdaro o ran buddiannau
● Dylai pob ymgeisydd ddangos eu bod nhw wedi ystyried, yn ogystal â rhywedd, hefyd feini

prawf moesegol a masnach deg wrth brynu unrhyw beth.

Er mwyn osgoi amheuaeth, ni fyddwn yn ariannu:

● Ymchwil Academaidd
● Rhoddion anghyfyngedig i bartneriaid yn y gwledydd deheuol
● Teithio rhyngwladol
● Gweithrediadau dyngarol (gwaith cymorth brys)
● Ceisiadau uniongyrchol gan sefydliadau o Affrica
● Gweithgareddau efengylaidd neu genhadu
● Gweithgareddau er elw (gellir gwneud eithriadau yn achos cydweithfeydd cymunedol neu

fentrau micro-gyllido o fewn rhaglen creu bywoliaethau)
● Pleidiau gwleidyddol
● Unigolion, grwpiau neu weithgareddau sydd â’r nod o wadu hawliau cyfartal.

Grantiau ar gyfer prosiectau - Rhwng £25,000 a £50,000

Rhaid i’r arweinydd yng Nghymru fod yn un o'r canlynol:

- Grŵp cyfansoddol (e.e. cydweithfa menywod, mudiad cymunedol, sefydliad crefyddol)
- Elusen gofrestredig, Mudiad Anllywodraethol, menter gymdeithasol, busnes preifat
- Yn gysylltiedig â Bwrdd neu Ymddiriedolaeth y GIG
- Sefydliad addysgol
- Cyngor cymunedol neu dref.

Mudiad Affricanaidd:

- Grŵp anghyfansoddol (e.e. bydwragedd neu Gymdeithas Rhieni ac Athrawon)
- Grŵp cyfansoddol (e.e. cydweithfa menywod neu sefydliad cymunedol)
- Mudiad cyfansoddol (e.e. corff anllywodraethol, menter gymdeithasol, canolfan

hyfforddi)
- Adran y Llywodraeth (lleol, rhanbarthol neu genedlaethol)
- Corff anllywodraethol rhyngwladol.

Yr hyn sydd angen i chi ei ddangos:

● Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth neu Gytundeb Partneriaeth cyfredol rhyngoch chi a'ch
partner yn Affrica os ydych eisoes wedi canfod un

● Esboniad clir o'r diwydrwydd dyladwy y byddwch chi'n ei gynnal cyn trosglwyddo arian
i'ch partner

● Esboniad clir o'r budd i Gymru
● Esboniad clir o sut y bydd y prosiect yn gynaliadwy y tu hwnt i oes y grant a sut rydych

chi'n bwriadu adeiladu capasiti eich partner yn Affrica



● Esboniad clir o sut mae'r prosiect yn cyd-fynd ag Amcan Datblygu Cynaliadwy 5 y
Cenhedloedd Unedig: Cyflawni cydraddoldeb rhywedd a grymuso pob dynes a merch

● Effaith gadarnhaol amlwg yn Uganda
● Dangosiad clir o’r angen am y prosiect, yn seiliedig ar asesiad o anghenion
● Cyflawni’r prosiect yn erbyn amcanion a deilliannau strategol clir
● Fframwaith clir ar gyfer mesur effaith
● Cyfleoedd cyfathrebu wedi’u cynllunio ac ymrwymiad i weithio gyda HCA i wneud y

defnydd gorau ohonynt.
● Eich polisi diogelu
● Cyfrifon wedi’u harchwilio am y tair blynedd diwethaf (neu ers y cychwyn os nad ydych chi

wedi bodoli ers mwy na thair blynedd.
● Esboniad o sut y bydd y prosiect yn cynorthwyo â chyflawni adrannau perthnasol o

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Proses cyflwyno grantiau

Oherwydd yr amodau gwaith cyfredol a'r mesurau gweithio diogel y mae'r rhan fwyaf o
sefydliadau yn cadw atynt i amddiffyn eu hunain rhag COVID-19, byddwn yn dilyn proses sy'n
caniatáu i ni weithredu mewn ffordd y gallwn ymgymryd â gwaith yn ddiogel.

Er mwyn rhyddhau arian, gofynnwn i chi ddarparu’r canlynol:

● Y dogfennau a restrir o dan 'Beth sydd angen i chi ei ddangos'
● Os na allwch ddarparu unrhyw un o'r uchod, bydd angen dyddiad arnom ar gyfer pa bryd y

gallwch chi gydymffurfio
● Galwad ffôn / fideo gyda'r Uwch Reolwr Cymorth Datblygu
● Ar y cyfle rhesymol cyntaf, cyfarfod cynllunio rhyngoch chi a HCA. Os yw'r sefyllfa barhaus o

ran COVID-19 yn golygu nad yw cyfarfod wyneb yn wyneb yn bosibl, cytunir ar gyfres o
gynadleddau fideo.

Telerau ac Amodau

O bryd i'w gilydd gall HCA amrywio'r telerau ac amodau hyn, a bydd yn eich hysbysu'n ysgrifenedig
ynghylch unrhyw newidiadau.

Yn y telerau ac amodau hyn, mae “chi” yn golygu eich sefydliad ac mae “cytundeb ysgrifenedig” yn
cynnwys e-bost neu unrhyw gyfathrebu electronig arall.

Os na fyddwch yn cadw at y telerau ac amodau hyn, efallai y bydd gofyn i chi ad-dalu rhan neu'r
cyfan o'r grant i HCA.

1. Rydych chi'n gyfrifol am weithio gyda HCA i sicrhau bod yr arian yn cael ei wario'n briodol yn
unol â'r telerau ac amodau hyn, ac felly mae'n rhaid i chi gynnal y gwiriadau diwydrwydd
dyladwy priodol o ran y defnydd a wneir o’r arian.

2. Rhaid i chi adrodd i HCA ar unrhyw wariant, mewn fformat ac ar yr adegau y bydd HCA yn
gofyn yn rhesymol amdanynt, yn ogystal ag adrodd i HCA yn unol â'r telerau ac amodau hyn.



Bydd yr holl adroddiadau a ddarperir gennych ar gyfer HCA hefyd yn mynd i Lywodraeth
Cymru.

Ni chaniateir defnyddio arian o’r gronfa at unrhyw bwrpas a waherddir gan HCA. Mae rhestr o
ddibenion gwaharddedig wedi’i chynnwys yn y meini prawf ar gyfer cymhwysedd uchod.

Cadw Cofnodion a Monitro

1. Mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod chi a'ch partneriaid  yn cadw cofnodion ariannol cywir ac ar
wahân o sut mae'r arian o’r gronfa’n cael ei wario, gan gynnwys derbynebau, anfonebau,
cyfrifon ac unrhyw ddogfennaeth berthnasol arall, am gyfnod o saith mlynedd ar ôl i chi wario'r
arian. Rhaid i chi wneud cofnod o'r arian a dderbynnir yn eich cyfrifon fel arian cyfyngedig gan
HCA. Rhaid i chi anfon cyfrifon wedi'u harchwilio, ynghyd ag adroddiad annibynnol neu wedi’u
harchwilio'n annibynnol yn unol â gofynion cyfreithiol cyfredol ar gyfer y cyfnod y defnyddiwyd
yr arian. Os nad yw'n ofynnol yn gyfreithiol i'ch mudiad gael ei gyfrifon wedi’u harchwilio,
ynghyd ag adroddiad annibynnol, neu wedi’u harchwilio'n annibynnol, yna mae'n rhaid i chi
ddarparu copi o ddatganiad o'ch incwm gros a chyfanswm eich gwariant, lle mae'n rhaid i'r
arian a dderbynnir gael ei ddynodi ar wahân a bod ymddiriedolwr neu gyfarwyddwr (fel sy'n
berthnasol) wedi’i arwyddo. Rhaid i chi anfon y ddogfennaeth hon atom ddim hwyrach na chwe
mis ar ôl diwedd eich blwyddyn ariannol.

2. Mae’n bosib y bydd HCA yn gofyn am gael gweld eich cyfrifon a'ch cofnodion eraill ac fel rhan o
archwiliad ariannol, a rhaid i chi gydweithredu ag unrhyw gais o'r fath.

3. Bob chwarter bydd HCA yn anfon adroddiad gwariant atoch i'w gwblhau. Gan ddefnyddio'r
adroddiad hwn, byddwch yn rhoi manylion yr arian a wariwyd hyd yma a'r gwariant a ragwelir ar
gyfer y chwarter nesaf.

4. Rhaid i chi hysbysu HCA ar unwaith:

● os oes unrhyw newidiadau, cwynion, ymchwiliadau neu anawsterau sylweddol o fewn eich
mudiad a allai effeithio ar y gweithgareddau a ariennir;

● os ydych chi'n dod yn ymwybodol o unrhyw dwyll neu risg o ran diogelu o fewn y
gweithgareddau a ariennir, neu os oes gennych chi unrhyw sail i amau hynny;

● os ydych chi’n methu â chydymffurfio ag unrhyw un o'r telerau ac amodau hyn;
● os ydych chi neu unrhyw un o'ch gweithwyr yn destun ymchwiliad gan y Comisiwn

Elusennau, yr Heddlu, neu gorff rheoleiddio arall; neu
● eich bod yn cau i lawr neu'n uno â mudiad arall os nad yw'r arian wedi'i ddefnyddio bryd

hynny.

Neu

● Mae unrhyw un o'r materion uchod yn effeithio ar eich partneriaid yn Affrica

Talu'r Arian i Chi

1. Rhaid bod gennych chi gyfrif banc yn enw eich mudiad gyda dau lofnodwr. Ni ddylai’r ddau
lofnodwr ar gyfer eich cyfrif banc fod yn perthyn i’w gilydd nac yn byw yn yr un cyfeiriad.



2. Bydd CMRhC yn talu'r arian trwy drosglwyddiad BACS i'ch cyfrif banc yn unol â'r amserlen dalu
fel y cytunwyd yn eich llythyr cynnig.

Cydnabyddiaeth a Chyhoeddusrwydd

1. Byddwch yn defnyddio logos HCA a Llywodraeth Cymru ar ddeunyddiau printiedig ac yn
cydnabod y ddau sefydliad am eu cyllido.

2. Byddwch yn darparu cyfleoedd cyfathrebu i HCA bob chwarter, a byddwn yn eich cynorthwyo
i’w datblygu’n astudiaethau achos, datganiadau i'r wasg a chyfryngau cymdeithasol.

3. Rhaid i chi weithio gyda HCA i sicrhau cynrychiolaeth gadarnhaol o'ch partneriaid yn Affrica yn y
cyfryngau a sicrhau y gofynnir am gydsyniad cyn rhannu delweddau. Yn ogystal, dylai polisïau
diogelu gynnwys mesurau i sicrhau nad oes modd adnabod pobl agored i niwed trwy naratif
gyda delweddau.

Trosglwyddo Arian

1. Mewn llawer o achosion byddwch yn trosglwyddo arian ymlaen i drydydd parti fel y cytunwyd
gan HCA ac a nodir yn eich cais am arian. Bydd angen i chi gymryd pob cam rhesymol i sicrhau
bod unrhyw drydydd parti’n gwario'r arian yn y ffordd a fwriadwyd. Bydd camau rhesymol o'r
fath yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, hysbysu trydydd parti ynghylch:

● pwrpas a swm unrhyw gyllido;
● unrhyw dargedau a/neu amodau sy'n gysylltiedig â darparu'r arian;
● cofnodion y mae'n ofynnol iddynt eu cadw mewn cysylltiad ag unrhyw arian; a
● gyda phwy y mae'n rhaid iddynt ymgynghori pe byddent yn dymuno gwneud unrhyw

newidiadau i'r defnydd o'r arian.
2. Byddwch yn cadarnhau'r amodau hyn mewn cytundeb ysgrifenedig gyda'r trydydd parti sy’n

derbyn y grant, a dylech gytuno hynny â ni yn ysgrifenedig.
3. Ar y ddealltwriaeth eich bod yn dilyn yr amodau hyn ac yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau

bod yr arian yn cael ei wario yn y ffordd y bwriadwyd, ni fydd HCA yn eich dal yn gyfrifol am
gamddefnyddio'r arian gan unrhyw drydydd parti.

Gofynion Derbynwyr Grantiau

1. Rhaid i chi sicrhau bod yr holl asedau gwerth dros £500 a ariennir gan HCA yn cael eu cofnodi
yng nghofrestr asedau'r mudiad sy'n berchen ar yr ased.

2. Rhaid i dderbynwyr grantiau ac unrhyw gyflenwyr maen nhw'n eu defnyddio sicrhau bod
ganddyn nhw yswiriant ac asesiadau risg digonol ar gyfer y gweithgareddau maen nhw'n eu
cynnal.

3. Os ydych chi'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion bregus, rhaid i chi wneud y
canlynol:

1. cymryd pob cam rhesymol i sicrhau eu diogelwch;
2. bod â pholisi ysgrifenedig priodol a set o weithdrefnau ar waith i ddiogelu pobl sy'n

agored i niwed; a



3. cynnal gwiriadau DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) sy'n angenrheidiol ar gyfer yr
holl unigolion hynny y mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith neu arfer gorau iddynt eu cael.

4. darparu copïau o bolisïau diogelu fel rhan o'ch dogfennaeth ar gyfer y cytundeb cyllido

Os oes unrhyw amheuon ynghylch ble mae cyfrifoldeb, dylech gysylltu â HCA i drafod hynny.


