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cyfl wyniad

Mae Tŷ Cerdd yn dosbarthu arian y Loteri i Gyngor Celfyddydau Cymru. Drwy 
bum cynllun, ein nod yw cefnogi cerddora mewn cymunedau ledled Cymru:

 Cyfansoddwr Preswyl 

 Comisiynau Cerddoriaeth Newydd 

 Y Gronfa Ieuenctid 

 Rhaglennu Cerddoriaeth o Gymru 

 Cerddoriaeth yn y Gymuned

Ceir manylion pob cynllun yn y crynodebau isod – a manylion y dyddiadau 
cau diweddaraf ar ein gwefan. Gwnewch yn siŵr fod eich cais yn ein cyrraedd 
erbyn y dyddiad ac amser penodedig. Os ydych yn bwriadu gwneud sawl 
cais o fewn un rownd gyllido, cysylltwch â ni i gael gwybod pa gynlluniau y 
gellir gwneud cais iddynt ar yr un pryd. 

 Cyfansoddwr Preswyl 

 Comisiynau Cerddoriaeth Newydd 

 Cerddoriaeth yn y Gymuned

 Rhaglennu Cerddoriaeth o Gymru 

 Y Gronfa Ieuenctid 



Rhaid cyflwyno cyllideb Incwm a Gwariant fantoledig gyda phob cais. Dylech ddarparu cymaint o fanylion 
â phosib i ni, felly gallai llinellau’ch cyllideb gynnwys (fel bo’n briodol) ffioedd creadigol, costau cynhyrchu, 
marchnata, teithio, costau gweinyddu, taliadau llogi, incwm tocynnau, arian cyfatebol a/neu gymorth o ran 
nwyddau neu wasanaethau. DS: peidiwch â chynnwys TAW ond os na allwch ei hadennill gan CThEM. Os 
ydych yn cynnwys unrhyw fath o gymorth mewn nwyddau neu wasanaethau gwnewch yn siŵr eich bod yn 
rhoi’r manylion ar ochrau incwm a gwariant eich cyllideb. Gall cymorth mewn nwyddau neu wasanaethau 
gynrychioli hyd at 10% o’ch incwm. 

Rhaid darparu o leiaf ddau lythyr cefnogi i gymeradwyo’ch cais – dylai’r rhain ddod o ffynonellau annibynnol 
a all ddangos y galw am eich prosiect neu sy’n nabod eich gwaith ac yn fodlon cadarnhau eu bod yn credu 
yn ei werth, er enghraifft grwpiau cymunedol lleol, perfformwyr eraill, ysgolion, canolfannau ac yn y blaen. 

Bydd staff Tŷ Cerdd yn falch o’ch cynorthwyo gyda’ch cais. Os oes gynnoch chi unrhyw gwestiwn, ffoniwch 
029 2063 5640, neu e-bostio loteri@tycerdd.org

Cyn cyflwyno’ch cais, gwnewch yn siŵr eich bod wedi ateb pob cwestiwn a gwirio’r wybodaeth rydych wedi’i 
chynnwys. Rydym yn annog ymgeiswyr i gyflwyno eu ceisiadau drwy e-bost er ein bod hefyd yn derbyn 
ceisiadau drwy’r post.

E-bost: loteri@tycerdd.org  

Drwy’r post:  Cyllid Loteri Tŷ Cerdd
   Tŷ Cerdd 
   Canolfan Mileniwm Cymru
   Caerdydd  CF10 5AL

canllawiau cyffredinol



Pwy all wneud cais?
Gall unrhyw sefydliad wneud cais, o grwpiau gwirfoddol neu gymunedol, i gyrff 
proffesiynol ac elusennau, ar yr amod bod gynnoch chi:
•	 ddogfen lywodraethu/cyfansoddiad ysgrifenedig.
•	 cyfrif banc.
•	 o leiaf dri o bobl nad ydynt yn gysylltiedig ar eich corff llywodraethu.

Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau gan: 
•	 unigolion ac unig fasnachwyr. 
•	 sefydliadau sy’n gwneud elw (er enghraifft, cwmni cyfyngedig drwy 

gyfranddaliadau). 
•	 sefydliadau a leolir y tu allan i’r DU.
•	 un sefydliad sy’n gwneud cais am gyllid ar ran sefydliad arall. 

Beth na allwn ni ei ariannu?
•	 Gweithgareddau sy’n rhwymedigaethau statudol neu a fydd yn cymryd lle cyllid 

statudol (e.e. gweithgareddau ar gwricwlwm ysgol neu sy’n digwydd yn ystod 
oriau cwricwlwm). 

•	 Unrhyw beth yr ydych yn dechrau gwario arian arno cyn i ni gadarnhau ein 
cyllid.

•	 Unrhyw wariant cyfalaf.
•	 Unrhyw brosiect sydd o fudd i un person yn unig.
•	 Gweithgareddau sy’n digwydd y tu allan i Gymru.
•	 Ceisiadau i ariannu costau teithio yn unig.
•	 Costau staff presennol; mi allwn dalu i unigolion ddarparu gweithgareddau 

tymor byr.
•	 Gweithgareddau crefyddol neu wleidyddol.
•	 Gorbenion sefydliadol (er enghraifft biliau cyfleustodau, treth gyngor, rhent ac 

yswiriant).
•	 TAW adenilladwy.

canllawiau cyffredinol



Sut byddwn ni’n asesu’ch cais? 
Pan fyddwn yn asesu’ch cais byddwn yn ystyried: 
•	 sut bydd eich prosiect yn gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau.
•	 sut bydd eich prosiect yn effeithio ar gerddoriaeth yng Nghymru. 
•	 sut mae eich prosiect yn bwriadu cyrraedd y gynulleidfa ehangaf bosibl. 
•	 pa mor realistig yw’ch cyllidebau a’r arian cyfatebol a ddangosir ynddynt.
•	 y tîm creadigol fydd yn helpu i wireddu’ch prosiect.
•	 y llythyrau cefnogi gyda’ch cais: eu datganiad ynghylch y galw am eich prosiect 

ac ansawdd eich gwaith.

Beth fydd yn digwydd nesaf?
Byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw ein penderfyniad o fewn pum wythnos i’r 
dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau.
•	 Os byddwn yn cynnig cyllid i chi, byddwn yn e-bostio cynnig  grant  amodol 

i gyfeiriad e-bost y prif gyswllt a’r cyswllt sy’n gyfreithiol gyfrifol, gan roi 
manylion unrhyw amodau sydd i’r grant (lle bo’n berthnasol). Rhaid llofnodi 
hwn a’i ddychwelyd atom o fewn 28 diwrnod i ddyddiad ein llythyr (ynghyd â 
chadarnhad eich bod yn gallu cyflawni unrhyw amodau).

•	 Os na fydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn dweud wrthych pam. Dim ond 
os gallwch gyflwyno cais cryfach o lawer y dylech wneud cais arall ar gyfer yr un 
prosiect. 

•	 Ar ôl cwblhau’ch prosiect, dylech lawrlwytho’r ffurflen adroddiad cwblhau 
o’n gwefan (https://www.tycerdd.org/cyllid-funding), gan roi manylion eich 
gweithgarwch a’r hyn rydych wedi’i gyflawni, ynghyd â chadarnhad o’r gwariant 
ac incwm, a’i chyflwyno i ni. Bydd cymeradwyo’ch ffurflen gwblhau’n sbarduno’r 
taliad 25% olaf. 

canllawiau cyffredinol



NODIADAU

Diffi niadau
At ddiben y cynllun hwn, diffi nnir cyfansoddwr Cymreig fel un sy’n 
byw neu’n gweithio yng Nghymru ers o leiaf 12 mis. Mae cyfansoddwr 
a aned yng Nghymru ac sy’n byw dramor hefyd yn gymwys i gael 
cefnogaeth ar gyfer prosiect, os yw’r prosiect hwnnw i’w gyfl wyno 
yng Nghymru.

Diffi nnir Ieuenctid  fel pobl ifainc hyd at 25 oed.

Hygyrchedd
Cysylltwch â ni i drafod unrhyw anghenion cyfathrebu penodol a all 
fod gynnoch chi.

Egwyddorion cydraddoldeb 
Hybu hygyrchedd; gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol; hybu 
cyfranogaeth; hybu cyfl e cyfartal; hyrwyddo cymunedau cynhwysol; 
lleihau anfantais ac allgáu. 

canllawiau cyffredinol



cyfansoddwr preswyl 
hyd at £2000



cyfansoddwr preswyl

Yn y cynllun hwn, ein nod yw cefnogi creu a chyfranogi 
i gerddoriaeth newydd, drwy alluogi preswyliadau 
cyfansoddwyr gyda grwpiau perfformio (cerddoriaeth, 
theatr, dawns) ar draws Cymru.  

•	 Rhaid i’r prosiect arwain at berfformio gwaith newydd yn gyhoeddus.

•	 Ni ddylai’r gweithgarwch ddechrau tan ddau fi s ar ôl y dyddiad cau ar 
gyfer ceisiadau. 

•	 Bydd sefydliadau llwyddiannus yn cydweithio’n agos â’u cyfansoddwr 
mewn gweithdai, ymarferion a pherfformiadau dros y cyfnod i 
gynhyrchu cerddoriaeth newydd.

•	 Bwriad y gronfa hon yn bennaf yw talu ffi ’r cyfansoddwr am 
gyfansoddi’r gwaith newydd, ond caniateir hefyd gostau gweithdai/
costau cysylltiedig eraill. 

•	 Rhaid i o leiaf 10% o’ch incwm ddod o ffynonellau eraill (DS: dim 
o gronfeydd eraill y Loteri). Mae cymorth mewn nwyddau neu 
wasanaethau’n gymwys fel rhan neu’r cwbl o’r arian cyfatebol.

•	 Dylech gyfl wyno gyda’ch cais enw a CV y cyfansoddwr o’ch dewis 
ynghyd ag enghreifftiau o’i gerddoriaeth (sgorau neu ddeunydd sain). 



•	 Dylid amlinellu natur y prosiect yn glir ac yn eich cais gynnwys 
manylion y cyfansoddiad newydd. Dylai’r rhain gynnwys:

•	 gweledigaeth
•	 hyd
•	 offeryniaeth
•	 pwy fydd yn perfformio’r gwaith newydd; dyddiad a lleoliad y 

perfformiad cyntaf

•	 Rydym yn chwilio’n arbennig am brosiectau sy’n ymateb i rai o’r 
blaenoriaethau hyn:

•	 ymestyn allan i gynulleidfa eang
•	 gweithio gyda phobl ifainc
•	 ymestyn allan i’r gymuned lle cynhelir y prosiect 
•	 perfformiadau ychwanegol o’r gerddoriaeth newydd
•	 dangos bod cynhysgaeth i’r cyfansoddiad newydd

•	 Mae gan y panel ffocws ar gerddoriaeth. Er ein bod yn croesawu 
ceisiadau sy’n cysylltu cerddoriaeth â ffurfiau eraill ar gelfyddyd, 
cerddoriaeth yw’r brif ystyriaeth yn y cynllun hwn. 

•	 Ceir dwy rownd gwneud cais y flwyddyn ar gyfer y cynllun hwn, 
gyda dyddiadau cau ym mis Ebrill a mis Hydref. Cyhoeddir yr union 
ddyddiadau ac amserau ar ein gwefan.

cyfansoddwr preswyl



hyd at £2000

comisiynau cerddoriaeth newydd 



comisiynau cerddoriaeth newydd 

Mae Tŷ Cerdd yn chwarae rôl ganolog wrth gomisiynu cerddoriaeth 
ac rydym yn ymrwymedig i gefnogi perfformwyr cerddorol i 
fwynhau heriau cerddoriaeth newydd ac i helpu i greu celfyddyd 
sy’n ehangu modelau traddodiadol. Mae’r cynllun hwn yn galluogi 
sefydliadau ar draws Cymru – o gymdeithasau cymunedol i grwpiau 
perfformio proffesiynol – i fuddsoddi mewn cyfansoddwyr o Gymru 
drwy gomisiynu gweithiau newydd. 

•	 Bwriedir y cynllun hwn yn benodol i ariannu ffi ’r cyfansoddwr am 
gyfansoddi’r gwaith newydd. 

•	 Gallwn ariannu hyd at 50% o’r costau comisiynu; rhaid i o leiaf 50% o’ch 
incwm ddod o ffynonellau eraill (DS: dim o gronfeydd eraill y Loteri). Mae 
cymorth mewn nwyddau neu wasanaethau’n gymwys fel hyd at 10% o’r 
arian cyfatebol.

•	 Rhaid i’r prosiect sicrhau o leiaf un perfformiad o’r gwaith newydd. Bydd 
y panel yn rhoi blaenoriaeth i brosiectau sy’n dangos cynhysgaeth i’r 
cyfansoddiad newydd. 

•	 Ni ddylai’r gweithgarwch ddechrau tan ddau fi s ar ôl y dyddiad cau ar 
gyfer ceisiadau. 

•	 Dylech gyfl wyno gyda’ch cais enw a CV y cyfansoddwr o’ch dewis ynghyd 
ag enghreifftiau o’i gerddoriaeth (sgorau neu ddeunydd sain). 



•	 Dylech gynnwys manylion  y cyfansoddiad newydd yn eich cais. Dylai’r 
rhain gynnwys:
•	 gweledigaeth
•	 hyd
•	 offeryniaeth
•	 pwy fydd yn perfformio’r gwaith newydd; dyddiad a lleoliad y perfformiad 

cyntaf 

•	 Rydym yn chwilio’n arbennig am brosiectau sy’n ymateb i rai o’r 
blaenoriaethau hyn:
•	 ymestyn allan i gynulleidfa eang
•	 gweithio gyda phobl ifainc
•	 ymestyn allan i’r gymuned lle cynhelir y prosiect 
•	 perfformiadau ychwanegol o’r gerddoriaeth newydd
•	 dangos bod cynhysgaeth i’r cyfansoddiad newydd

•	 Mae gan y panel ffocws ar gerddoriaeth. Er ein bod yn croesawu ceisiadau 
sy’n cysylltu cerddoriaeth â ffurfi au eraill ar gelfyddyd, cerddoriaeth yw’r 
brif ystyriaeth yn y cynllun hwn. 

•	 Ceir dwy rownd gwneud cais y fl wyddyn ar gyfer y cynllun hwn, gyda 
dyddiadau cau ym mis Ebrill a mis Hydref. Cyhoeddir yr union ddyddiadau 
ac amserau ar ein gwefan.

comisiynau cerddoriaeth newydd 



y gronfa ieuenctid
hyd at £2000



y gronfa ieuenctid

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cael pobl ifainc i ymwneud 
â chreu cerddoriaeth. Rydym yn cefnogi mentrau newydd sy’n 
hybu cyfranogaeth ac yn ysgogi dealltwriaeth o’r ffurf hon ar 
gelfyddyd. 

•	 Diffi nnir ieuenctid gynnon ni fel pobl ifainc hyd at 25 oed.

•	 Bydd y panel yn blaenoriaethu prosiectau sy’n rhoi pwyslais ar 
gerddoriaeth o Gymru ac sy’n cynnwys cynlluniau ar gyfer cynhysgaeth 
glir.

•	 Rhaid cwblhau’r prosiect o fewn 12 mis (i ddechrau’r prosiect). Ni 
ddylai’r gweithgarwch ddechrau tan ddau fi s ar ôl y dyddiad cau ar 
gyfer ceisiadau.

•	 Rhaid i o leiaf 10% o’ch incwm ddod o ffynonellau eraill (DS: dim 
o gronfeydd eraill y Loteri). Mae cymorth mewn nwyddau neu 
wasanaethau’n gymwys fel rhan neu’r cwbl o’r arian cyfatebol.

•	 Ceir pedair rownd gwneud cais y fl wyddyn i’r cynllun hwn, gyda 
dyddiadau cau ym mis Ionawr, Ebrill, Gorffennaf a Hydref. Cyhoeddir 
yr union ddyddiadau ac amserau ar ein gwefan. 



rhaglennu cerddoriaeth o Gymru 
hyd at £1000



Nod y cynllun hwn yw hyrwyddo perfformio cerddoriaeth 
Gymreig i gynulleidfaoedd ledled y wlad – o waith sy’n ffurfi o ein 
treftadaeth gerddorol gyfoethog, i gerddoriaeth a ysgrifennwyd gan 
gyfansoddwyr sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru ar hyn o bryd. 

•	 Bydd ymgeiswyr llwyddiannus i’r gronfa hon yn rhaglennu cryn dipyn o 
gerddoriaeth gan gyfansoddwyr o Gymru yn eu gweithgarwch. 

•	 Rhoddir blaenoriaeth i ymagwedd greadigol a dychmygus tuag at 
raglennu yn y broses hon – a bydd prosiectau sy’n cynnwys gwaith sy’n 
llai adnabyddus yn cael eu ffafrio gan y panel.

•	 Gall staff Tŷ Cerdd gynnig cyngor ac arbenigedd yn y maes hwn ac mae 
ein Llyfrgell ar gael i chi bori/ymchwilio i’r repertoire Cymreig.

•	 Rhaid cwblhau’r prosiect o fewn 12 mis (i ddechrau’r prosiect). Ni ddylai’r 
gweithgarwch ddechrau tan ddau fi s ar ôl y dyddiad cau ar gyfer 
ceisiadau. 

•	 Rhaid i o leiaf 10% o’ch incwm ddod o ffynonellau eraill (DS: dim 
o gronfeydd eraill y Loteri). Mae cymorth mewn nwyddau neu 
wasanaethau’n gymwys fel rhan neu’r cwbl o’r arian cyfatebol.

•	 Ceir pedair rownd gwneud cais y fl wyddyn i’r cynllun hwn, gyda 
dyddiadau cau ym mis Ionawr, Ebrill, Gorffennaf a Hydref. Cyhoeddir yr 
union ddyddiadau ac amserau ar ein gwefan.  

rhaglennu cerddoriaeth o Gymru 



cerddoriaeth yn y gymuned 
hyd at £500



Mae Tŷ Cerdd yn ymrwymedig i gefnogi cerddora mewn 
cymunedau ledled Cymru – o gyngherddau gan gorau 
a cherddorfeydd cymunedol, i brosiectau cyfranogol a  
gweithgarwch gweithdai yn yr ystod ehangaf bosibl o leoliadau. 
Rydym eisiau hybu cerddora yn y gymuned fel ffordd o hyrwyddo 
cydlyniant, cynwysoldeb, iechyd a lles, a chreu profi adau 
cerddorol newydd ar gyfer pob cenhedlaeth. 

•	 Rhaid cwblhau’r prosiect o fewn 12 mis (i ddechrau’r prosiect). Ni 
ddylai’r gweithgarwch ddechrau tan ddau fi s ar ôl y dyddiad cau ar 
gyfer ceisiadau.  

•	 Rhaid i o leiaf 10% o’ch incwm ddod o ffynonellau eraill (DS: dim 
o gronfeydd eraill y Loteri). Mae cymorth mewn nwyddau neu 
wasanaethau’n gymwys fel rhan neu’r cwbl o’r arian cyfatebol.

•	 Ceir pedair rownd gwneud cais y fl wyddyn i’r cynllun hwn, gyda 
dyddiadau cau ym mis Ionawr, Ebrill, Gorffennaf a Hydref. Cyhoeddir 
yr union ddyddiadau ac amserau ar ein gwefan. 

cerddoriaeth yn y gymuned 


