
 

 

Ffurflen Gais 

Gwaith Comisiwn Llenyddiaeth a Llesiant Llenyddiaeth Cymru 
mewn partneriaeth â Choleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru 

 

Manylion personol 

Manylion cyswllt 

Enw llawn 

Cyfeiriad gan gynnwys cod post 

Ebost 

Rhif ffôn 

 

Sut fyddech yn disgrifio eich gwaith llenyddol? 

☐     Rhyddiaith (fiction and or/non-fiction writing) 

☐     Barddoniaeth 

☐     Gair llafar / rap 

☐    Arall (Nodwch os gwelwch yn dda) 

 
 
Eich prosiect 
Rydym yn argymell paratoi eich atebion mewn dogfen Word a’i gludo nhw yma i 
osgoi colli gwaith.  
 

Nodwch grynodeb o’ch prosiect arfaethedig, gan gynnwys cynulleidfa darged; 
braslun o'r cynnwys creadigol y byddwch chi/eraill yn ei ddarparu; nod y prosiect; 
a’r cynnyrch gorffenedig y byddwch yn gobeithio ei greu. 

(Uchafswm o 300 gair) 
 

Uwchlwythwch gyllideb syml ar gyfer y prosiect, er mwyn amlinellu sut y byddwch yn 
gwario’r comisiwn o £2,000. Cofiwch glustnodi cyllid ar eich cyfer chi fel gweithiwr 
llawrydd.  

 



 

 

Dilynwch y ddolen yma er mwyn gweld enghraifft o gyllideb prosiect syml. 
 
(uwchlwytho) 
 

Os ydych yn ymgeisio mewn partneriaeth ag, neu gyda chefnogaeth, elusen neu 
sefydliad sydd yn cefnogi cymunedau neu unigolion o gefndiroedd incwm isel, 
nodwch hynny isod os gwelwch yn dda. Dylid cynnwys enw a manylion cyswllt y 
sefydliad partner, os ydych chi wedi derbyn caniatâd i wneud hynny.  

(Uchafswm o 300 gair) 
 
 
Uwchlwythwch llythyr o gefnogaeth gan elusen neu sefydliad sydd yn cefnogi 
cymunedau neu unigolion o gefndiroedd incwm isel. 
 
(uwchlwytho) 

 
Gan gyfeirio at brofiad blaenorol, hyfforddiant a/neu brofiad byw, amlinellwch os 
gwelwch yn dda pam eich bod yn addas i gynllunio a darparu’r prosiect hwn. 

(Uchafswm o 300 gair) 
 
 
 
Hoffai Llenyddiaeth Cymru gadw eich manylion am 24 mis er mwyn cysylltu â chi os 
y bydd cyfleoedd tebyg yn codi eto. Nodwch isod os ydych chi'n cytuno i ni gadw 
eich manylion ar gyfer y diben hwn. Ni fydd Llenyddiaeth Cymru yn rhannu eich 
manylion gyda thrydydd parti ar gyfer dibenion marchanta. 

☐     Ydw 

☐     Nac ydw 
 

Hoffai Llenyddiaeth Cymru gysylltu â chi â gwybodaeth am ein gweithgareddau, 
cyfleoedd a'n gwasanaethau. Nodwch isod os ydych chi'n cytuno i ni gadw eich 
manylion ar gyfer y diben hwn. Ni fydd Llenyddiaeth Cymru yn rhannu eich manylion 
gyda thrydydd parti ar gyfer dibenion marchnata. 

☐     Ydw 

☐     Nac ydw 
 

https://www.literaturewales.org/wp-content/uploads/2021/01/Gwaith-Comisiwn-Llenyddiaeth-Cymru-Canlliawiau-a-Thempled-Cyllideb.pdf


 

 

* * * 
 

Monitro Amrywiaeth a Chydraddoldeb 

 

Beth yw eich rhyw?                                                                                                                                        

☐ Gwryw 

☐ Benyw 

☐ Anneuaidd 

☐ Trawsryweddol 

☐ Mae’n well gennyf beidio â dweud 

☐ Arall (nodwch os gwelwch yn dda): 

  

 

Faint oed ydych chi? 

☐ Dan 18 

☐ 16-24 

☐ 25-29 

☐ 30-34 

☐ 35-39 

☐ 40-44 

☐ 45-49 

☐ 50-54 

☐ 55-59 

☐ 60-64 

☐ 65+ 

 

Beth yw eich cenedligrwydd? 

☐ Cymreig 



 

 

☐ Prydeinig  

☐ Seisnig 

☐ Albanaidd 

☐ Gogledd Gwyddelig 

☐ Gwyddelig 

☐ Mae’n well gennyf beidio â dweud 

☐ Arall (nodwch os gwelwch yn dda): 

 

Beth yw eich grŵp ethnig? 

☐ Unrhyw gefndir gwyn  

☐ Asiaidd: Indiaidd 

☐ Asiaidd: Pacistanaidd 

☐ Asiaidd: Bangladesiaidd 

☐ Asiaidd: Tsieineaidd 

☐ Du: Affricanaidd 

☐ Du: Caribïaidd 

☐ Grwpiau Ethnig Amryfal / Cymysg: Gwyn a Du Caribïaidd 

☐ Grwpiau Ethnig Amryfal / Cymysg: Gwyn a Du Affricanaidd 

☐ Grwpiau Ethnig Amryfal / Cymysg: Gwyn ag Asiaidd 

☐ Grŵp Ethnig Arall: Arabaidd 

☐ Unrhyw grŵp ethnig arall (nodwch isod) 

☐ Mae’n well gennyf beidio â dweud 

☐ Arall / mae’n well gen i hunan-ddisgrifio (nodwch isod) 

 

Oes gennych unrhyw gyflwr iechyd meddyliol neu gorfforol, salwch, anabledd neu 
amhariad hir dymor? 

☐     Oes 



 

 

☐     Nac oes 

☐     Mae’n well gennyf beidio â dweud 

 

Allwch chi ddeall, siarad, darllen a/neu ysgrifennu Cymraeg? Ticiwch bob un sy’n 
berthnasol os gwelwch yn dda. 

☐     Dwi’n gallu deall Cymraeg llafar 

☐     Dwi’n gallu siarad Cymraeg 

☐     Dwi’n gallu darllen y Gymraeg 

☐     Dwi’n gallu ysgrifennu yn y Gymraeg 

☐     Dim un o’r uchod 

 

Ydych chi? Ticiwch bob un sy’n berthnasol os gwelwch yn dda. 

☐     Arall (Nodwch os gwelwch yn dda) 

☐    Mewn gwaith llawn amser 

☐    Mewn gwaith rhan amser 

☐    Yn hunan-gyflogedig 

☐    Ddim mewn cyflogaeth  

☐    Mae’n well gennyf beidio â dweud 

☐    Arall (nodwch yma): 

 

Os nad ydych mewn cyflogaeth, ydych chi? Ticiwch bob un sy’n berthnasol os 
gwelwch yn dda. 

☐    Yn astudio  

☐    Wedi ymddeol    

☐    Yn riant sydd yn aros adref   

☐    Yn methu â gweithio oherwydd salwch neu anabledd   

☐    Yn derbyn un neu fwy o fudd-daliadau neu lwfansiau* 

☐    Mae’n well gennyf beidio â dweud  



 

 

☐    Arall (nodwch yma): 

☐     Ddim yn berthnasol  

 

Beth yw eich cod post? 
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