
Grant Rhwystrau 
Grant dewisol yw hwn sy’n cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru er mwyn darparu cymorth ariannol i unigolion sy’n wynebu 
rhwystrau rhag dechrau busnes a heriau o ganlyniad i bandemig Covid 19.  Pwrpas y grant yw galluogi unigolion di-waith neu 
unigolion sy'n economaidd anweithgar sy’n byw yng Nghymru i ddechrau busnes yng Nghymru, gan gynnwys mentrau 
cymdeithasol.  Mae’r grant hwn yn ychwanegol at gymorth cychwyn busnes arall a gynigir drwy Busnes Cymru. Bydd y 
gefnogaeth gyffredinol yn rhoi sylw penodol i broblemau’r rheini yr effeithiwyd fwyaf arnynt yn economaidd gan Covid 19.

Drwy lenwi’r ffurflen hon, rydych yn cydnabod eich bod wedi darllen, deall a derbyn y nodiadau canllaw cysylltiedig a’r 
datganiad preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd 19 Mawrth 2021 (ar yr amod bod arian 
yn parhau i fod ar gael). 

Dylid anfon y cais a’r dystiolaeth ategol drwy e-bost at grantrhwystrau@businesswales.org.uk

Adran 1 – Gwybodaeth amdanoch chi 

Enw llawn (gan gynnwys teitl):

Cyfeiriad:

Awdurdod Lleol: 

Cod post:

Dyddiad Geni:

Rhif Ffôn Cyswllt:

Cyfeiriad E-bost: 

Mae angen i ni ddeall pam fod angen cymorth arnoch i ddechrau busnes 

Ydych chi'n ystyried eich hun yn o'r canlynol (ticiwch bob un sy'n berthnasol)

Gwryw Menyw Arall (rhowch fanylion):

Di-waith
Wedi gadael y Coleg neu’r Brifysgol yn 2019 
neu 2020 

Anabl Person Du, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig

Amlinellwch eich amgylchiadau presennol ac esbonio pam eich bod yn gwneud cais am y grant hwn? 

Ddim mewn Addysg na Hyfforddiant (rhwng 18-24)

DebbieLE
Highlight



I’w lenwi gan y rheini sydd wedi gadael y Coleg neu’r Brifysgol yn 2019/2020 YN UNIG 
Beth yw eich lefel uchaf o addysg ac ym mha faes?  

Enw’r sefydliad addysgol diwethaf a fynychwyd: 

Dyddiad gadael: 

Beth yw’ch statws cyflogaeth presennol? 

Enw’r Cyflogwr: 

Teitl Swydd/Rôl: 

Cyflog Blynyddol neu Gyfradd yr Awr (£): 

Nifer yr Oriau a Weithiwyd Bob Wythnos (Cyfartaledd): 

Adran 2 - Gwybodaeth am Eich Busnes Newydd Arfaethedig  
Enw Arfaethedig y Busnes: 

Math o Fusnes: 

Dyddiad Dechrau Arfaethedig: 

Adran 3 - Cyllid
Rhowch wybod i ni faint rydych chi’n gwneud cais amdano, ar beth rydych chi’n bwriadu gwario’r arian a sut bydd hyn yn eich 
helpu chi i ddechrau eich busnes. 

Faint ydych chi’n gobeithio gwneud cais amdano? £ 

Ar gyfer beth fyddwch chi’n defnyddio’r grant? 

Eitemau Gwariant Swm (£) Rheswm pam fod angen hyn 

Cyfanswm

Ydych chi’n bwriadu cyflogi unrhyw staff Ydw Nac ydw Os ydw – rhowch fanylion 

Teitl Swydd Cyflog (£) Oriau gwaith

Effaith y Grant
Rhowch wybod i ni pa effaith fyddai’r grant yn ei chael a sut byddai’n eich helpu i ddechrau eich busnes?

A fyddech cystal â chadarnhau a oes gennych unrhyw ffynonellau cyllid eraill yn eu lle i ddechrau neu i symud eich busnes yn ei 
flaen? ee cymorth gan deulu, benthyciadau, grant, bwrsarïau, buddsoddiad.  (Os nad oes gennych fynediad at gronfeydd eraill, 
cofiwch gynnwys DIM isod). 

Ffynhonnell ariannu Swm (£) Dyddiad 



Adran 4 - Maylion Cyfrif Banc

Enw’r Banc: 

Enw deiliad y cyfrif: 

Rhif y Cyfrif: 

Cod Didoli: 

Ydych chi erioed wedi cael eich datgan yn fethdalwr? Ydw Nac ydw 

Oes gennych chi unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol? Oes Nac oes 

Os ateboch chi oes, rhowch fanylion: 

Adran 5 - Datganiad o Gymorth De Minimis 
Mae’r Grant Rhwystrau’n cael ei ddyfarnu o dan De Minimis, rydyn ni’n gofyn i chi roi manylion unrhyw gymorth tebyg arall rydych 
chi wedi’i derbyn.  (Os nad ydych chi wedi derbyn unrhyw gymorth – dylech chi gynnwys y gair DIM isod os gwelwch yn dda). 

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi cael y cymorth de Minimis canlynol yn ystod y 3 blynedd ariannol flaenorol 
(hynny yw y flwyddyn ariannol gyfredol a’r ddwy flynedd ariannol flaenorol): 

Corff sy’n darparu’r cymorth Gwerth y cymorth (£) Dyddiad y cymorth

Adran 6 - Datganiad 
Darperir cyllid o’r gronfa hon yn ôl disgresiwn; mae gofyn am gyn lleied â phosibl o dystiolaeth o angen. Fodd bynnag, bydd 
archwiliadau’n cael eu cynnal a bydd eich cais yn cael ei ystyried ynghyd â’r dystiolaeth ategol a ddarperir. 

Rwyf wedi darllen y datganiad uchod ac yn ei dderbyn. 

Llofnod yr Ymgeisydd: Dyddiad: 

Enw Llawn:

Cofiwch anfon eich tystiolaeth drwy e-bost hefyd - 
mae arnom angen prawf o bwy ydych chi, eich statws di-waith a’ch cynllun busnes.

Hoffwn wneud cais am y Grant Rhwystrau i’m helpu i ddechrau fy musnes.  Rwyf yn cadarnhau fy mod wedi darllen a derbyn 
y nodiadau cyfarwyddyd (gan gynnwys y telerau ac amodau) sy'n cyd-fynd â'r ffurflen hon. 
 Rwy’n cadarnhau fy mod yn ddi-waith
 Unigolion sy’n gadael y Coleg a’r Brifysgol yn Unig - Rwy’n cadarnhau fy mod wedi gadael y coleg neu’r 
 brifysgol yn 2019/2020 a fy mod yn ddi-waith neu’n dangyflogedig 
 Rwy’n cadarnhau mai dim ond i dalu’r costau a nodir uchod y bydd y grant yn cael ei ddefnyddio
 Rwy’n cadarnhau y bydd y busnes hwn wedi’i leoli yng Nghymru ac mai dyma fydd fy mhrif incwm a/neu
 gyflogaeth
 Rwy'n datgan nad oes gen i unrhyw ffynonellau cyllid eraill (neu ffynonellau cyfyngedig.) Nid wyf yn gallu
 cael mynediad at unrhyw gyllid dechrau busnes arall, neu dim ond yn gallu sicrhau cyllid rhannol yn unig
 er mwyn cynorthwyo i sefydlu’r busnes neu gostau rhedeg y busnes.
 Rwy’n cydnabod y gall Llywodraeth Cymru a’i chontractwr penodedig wneud y canlynol:
 Cynnal unrhyw archwiliadau priodol a ystyrir yn angenrheidiol i asesu’r cais
 Manteisio ar y cyfle i rannu fy manylion a manylion fy musnes fel astudiaeth achos at ddibenion
  cyhoeddusrwydd 
 Gwirio natur ac effaith y Grant yn y dyfodol.

Rwy’n deall mai fy nghyfrifoldeb i yw sicrhau bod gohebiaeth â’r Ganolfan Byd Gwaith ac unrhyw asiantaethau 
eraill yn cael ei chynnal o ran taliadau, parhau â budd-daliadau ac ati. 

Rwy’n datgan bod yr wybodaeth a ddarperir yn y cais hwn yn wir ac yn gywir, hyd eithaf fy ngwybodaeth, ac y gall 
rhoi datganiad ffug arwain at weithredu gan Lywodraeth Cymru neu ei gontractwyr penodedig yn erbyn y 
llofnodwr ar gyfer adennill y grant. 
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