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Mae’r ddogfen hon yn rhoi gwybodaeth bellach am y ffurflen gais, sut i’w chwblhau a’r drefn 
o wneud penderfyniadau. 
 
DIBEN 
Mae Cronfa Cydnerthedd Brexit yn agored i fusnesau sefydledig ledled Cymru sydd o bosibl 
yn gweld bod y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd yn her i lwyddiant eu busnes yn y 
dyfodol. Isafswm y grant yw £10,000 a’r uchafswm yw £50,000.  Mae’r cynllun yn cynnig 
grant o 20% i fusnesau yng Nghymru sy’n gweithredu mewn unrhyw sector ar wahân i’r 
rheini a restrir isod sydd angen mwy o gymorth i fod yn fwy cydnerth, wrth ymateb i 
benderfyniad y DU i dynnu allan o’r Undeb Ewropeaidd [Brexit]. 
 
Diben y grant yw lliniaru effeithiau Brexit. Grant dewisol yw hwn a Busnes Cymru sy’n ei 
weithredu ar ran Llywodraeth Cymru. 
 
BUSNES CYMRU 
Mae Busnes Cymru’n rhoi cymorth wedi ei deilwra i fusnesau sy’n cychwyn, busnesau 
meicro, bach a chanolig yng Nghymru. Gall y gwasanaeth eich helpu i ddeall beth yw 
anghenion eich busnes a rhoi pecynnau cymorth wedi eu teilwra, mynediad at offer ar-lein, 
gweithdai a chynghorwyr arbenigol a mentoriaid i chi.  Yn ogystal â chyd-weithio â chi ar 
gynllun gweithredu diagnostig busnes, gall ein cynghorwyr roi cyngor ariannol wedi ei 
dargedu a dangos sut i ddod o hyd i un o’r amryw o gynghorwyr arbenigol sydd ar gael i roi 
cymorth i’ch busnes lwyddo. Er mwyn cael y grant hwn, rhaid i chi fod wedi’ch cofrestru 
gyda’r gwasanaeth a gofyn am ymweliad gan gynghorydd er mwyn cefnogi eich cais. Bydd 
hyn yn eich helpu i fanteisio i’r eithaf ar allu eich busnes, yn cynorthwyo’r drefn grantiau ac 
yn rhoi gwybod i chi pa gymorth ariannol arall y mae Llywodraeth Cymru’n ei gynnig ar hyn o 
bryd. 
 
Am fwy o wybodaeth, galwch ein Llinell Gymorth ar 03000 6 03000 neu siaradwch ag un 
o’ch tîm Busnes Cymru lleol os gwelwch yn dda. Hefyd, mae sgwrs ar gael ar 
www.busnescymru.llyw.cymru 
 
CONTRACT ECONOMAIDD LLYWODRAETH CYMRU 
Mae Cynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru yn gyrru newid mewn polisi a 
chyflawni i greu economi o dwf cynhwysol sy’n rhoi hwb i’n cyfoeth a’n lles ac yn lleihau 
anghyfartaleddau. Mae’r Contract Economaidd yn sail i’r gwaith o greu perthynas newydd 
gyda busnes yn seiliedig ar yr egwyddor o fuddsoddiad cyhoeddus gyda diben cymdeithasol 
i helpu busnesau i ymateb i heriau’r dyfodol. Rhaid i’r holl ymgeiswyr am y grant fod wedi 
bodloni meini prawf y contract economaidd a bydd eich cynghorydd yn rhoi cymorth i chi 
greu'r ddogfen ar wahân hon. 
 
 
PWY SY’N GALLU YMGEISIO? 
 
Ni ddylai ymgeiswyr fod wedi derbyn cyllid neu ddyfarniad o gyllid o dan unrhyw 
gynlluniau Cronfa Cydnerthedd Brexit blaenorol. 
 
Cyfunir y ffurflen gais â’r ffurflen Datganiad o Ddiddordeb, er mwyn asesu a yw ymgeiswyr 
yn gymwys i dderbyn Grant Llywodraeth Cymru a Benthyciad Datblygiad Banc Cymru.  Er 
mwyn bod yn gymwys i dderbyn y grant, rhaid i’r sefydliad hefyd fod yn gymwys a 
thynnu i lawr benthyciad ariannu Banc Datblygu Cymru a gynigwyd.  Mae’r ddogfen 
hon yn ymdrin â meini prawf y Grant a’i nod yw helpu ymgeiswyr i gwblhau’r ffurflen ac 
egluro’r drefn. 

 
CRONFA CYDNERTHEDD BREXIT 
CANLLAW YMGEISIO 

http://www.busnescymru.llyw.cymru/
http://www.busnescymru.llyw.cymru/
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Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn y grant, rhaid i gleientiaid fodloni’r meini prawf canlynol: 
 

1. Rhaid i’r busnes sy’n ymgeisio fod wedi ei gofrestru ac yn masnachu yng Nghymru. 
2. Dim ond un cais llwyddiannus fesul ‘grŵp’ o gwmnïau neu fusnesau perchnogaeth ar 

y cyd. 
3. Rhaid i’r cwmni/grwpiau o gwmnïau fod wedi eu cofrestru gyda Busnes Cymru. 
4. Gellir ond defnyddio’r arian grant ar gyfer gwariant cyfalaf [gweler y diffiniad yn 

ddiweddarach]  
5. Rhaid i chi ddweud wrthym beth fydd effaith ddisgwyliedig y grant hwn ar eich 

busnes. Fel canllaw, byddem yn disgwyl bod o leiaf 1 swydd lawn amser cyfatebol yn 
cael ei chreu neu wedi ei diogelu am 12 mis am bob £5,000 o grant a ddyfarnwyd. 
Rhaid creu swyddi yn y DU, o fewn y sefydliad/busnes ac ymhen 12 mis o’r hawl am 
grant neu Ragfyr 2020, pa un bynnag sydd gynharaf. 

6. Rhaid i gwmnïau fod wedi bod yn masnachu am o leiaf 12 mis ar ddiwrnod y cais. 
7. Mae grantiau rhwng £10,000 a £50,000 i hyd at uchafswm o 20% ar gael o gostau’r 

prosiect. Dim ond costau Cyfalaf sy’n gymwys o dan y grant hwn. 
8. Mae rheolau Cymorth Statudol De Minimis yn berthnasol a rhaid i chi ddatgan a’ch 

bod o dan derfyn uchaf y cymorth statudol. Am fwy o wybodaeth, dylech ymweld â’r 
tudalennau gwe y cyfeirir atynt uchod. 

9. Rhaid i Fusnes Cymru allu adolygu polisïau/strategaethau cynaliadwyedd ac AD cyn 
telir y grant. 

10. Rhaid i ymgeiswyr gwblhau Pecyn Cymorth Brexit a chyhoeddir y canlyniadau ar y 
ffurflen gais. 

11. Mae’r busnes yn cytuno i wneud cais am fenthyciad gan Fanc Datblygu Cymru sy’n 
cyplysu maint cais y cyllid grant y gofynnwyd amdano. Rhaid i ymgeiswyr 
llwyddiannus gael cymeradwyaeth ar gyfer y grant a’r benthyciad. 

12. Rhaid i bob ymgeisydd gytuno i fod yn astudiaeth achos os ydynt yn llwyddiannus. 
Gall hyn olygu tynnu lluniau cyhoeddusrwydd, deunydd ysgrifenedig a 
gweithgareddau Cysylltiadau Cyhoeddus cysylltiedig eraill a gaiff eu defnyddio i 
ddangos ymwneud Llywodraeth Cymru â’ch prosiect a hyrwyddo Busnes Cymru. 

13. Rhaid i bob gwariant ddigwydd wedi dyddiad llythyr y dyfarniad ariannu. Bydd costau 
a gafwyd cyn y dyddiad hwn yn anghymwys ar gyfer grant ariannu ym mhob 
amgylchiad. 

14. Telir y grant fel ôl-daliad, ar ddiwedd y prosiect. Os na fydd prosiectau wedi’u 
cwblhau yn yr amserlen arfaethedig a gynigiwyd yn y cais, mae gan Busnes Cymru'r 
hawl i dynnu’r cynnig i ariannu’r prosiect yn ôl, hyd at, ac yn cynnwys yr holl swm y 
cytunwyd arno. 

15. Rhaid bod gan fusnesau reswm i gredu y bydd Brexit yn cael effaith ar eu busnes a 
fydd yn lliniaru’n neu’n cael ei ddileu gan y grant. Rhaid cael achos busnes cryf i 
gefnogi hyn. Gall enghreifftiau gynnwys: 

a. Bod cyfran sylweddol o’r sail cleientiaid wedi’u lleoli yn yr Undeb Ewropeaidd 
ac mae hynny mewn perygl o ganlyniad i Brexit fel y mesurir gan ganran y 
trosiant sy’n awgrymu cynnydd mewn tollau masnachu.  

b. Seilir cyfran sylweddol o’r sail costau gan drefniadau cyfredol y DU/UE, e.e. 
mae canran uchel y staff yn wladolion yr UE, mae canran uchel y 
deunyddiau’n dod o wledydd yr UE. 

 
SUT A PHRYD I YMGEISIO 
Bydd y Grant Cydnerthedd Brexit yn agored i geisiadau tan 28 Chwefror 2020, yn amodol ar 
gyllid. Bydd angen tynnu’r cyllid grant i lawr a’i gwblhau erbyn 31 Mawrth 2020.   
 
  

https://businesswales.gov.wales/brexit/cy/pecyn-cymorth-ar-brexit
https://businesswales.gov.wales/brexit/cy/pecyn-cymorth-ar-brexit
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CANLLAW AR GWBLHAU’R FFURFLEN DATGANIAD O DDIDDORDEB A CHONTRACT 
ECONOMAIDD 
 
Wedi i chi gwblhau’r ffurflen hon, dylid ei hanfon at eich Cynghorydd Busnes Cymru a 
bennwyd. 
 
Mae’r tair adran yma’n gofyn am wybodaeth bwysig amdanoch, ‘yr ymgeisydd’, eich busnes 
a’ch materion Brexit.   
 
Adran A - Er mwyn gallu cwblhau’r adran hon, rhaid i chi fod wedi’ch cofrestru gyda 
Gwasanaeth Busnes Cymru [gweler manylion uchod sut i wneud hyn].  Rhaid i chi fod wedi 
cwblhau Pecyn Cymorth Brexit Llywodraeth Cymru. Gellir cyrchu’r wefan hon trwy ddilyn y 
ddolen yma: https://busnescymru.llyw.cymru/brexit. Hefyd, disgwylir i chi ‘yr ymgeisydd’ gael 
yr awdurdod ariannol i allu delio ag unrhyw ymholiadau grant sydd gennym ynglŷn â’r cais 
hwn. 
 
Adran B - Dylech ddweud wrthym am eich busnes, pwy yw ei gwsmeriaid a’i gyflenwyr 
craidd. Dylech ddweud wrthym yn gryno sut bydd Brexit yn effeithio ar eich busnes a pham 
rydych yn poeni am gydnerthedd. Rhaid i ni ddeall y glir a chryno beth fydd y rhagolygon 
tebygol i’ch busnes, ar sail yr wybodaeth a gyhoeddwyd hyd yma. 
 
Hefyd, rhaid i chi ddweud wrthym sut rydych yn bwriadu creu prosiect i ddileu neu fel arall, 
leihau’r effeithiau yr ydych wedi eu rhagweld. Er enghraifft, os yw craidd sail eich cwsmeriaid 
yn yr UE ac y gallwch ddangos y bydd tollau Sefydliad Masnach y Byd yn cynyddu eich 
prisiau neu gostau mewn modd anghyfartal. Fel arall, hwyrach y gallai eich prosiect fynd i’r 
afael â’r codiadau hyn drwy sicrhau effeithlonrwydd pellach yn eich busnes. 
 
Adran C - Rhowch fanylion y gwariant angenrheidiol ar gyfer eich prosiect os gwelwch yn 
dda. Bydd angen i chi roi manylion llawn hyn i ddangos yr elfen grant ac elfen fenthyciad. 
Hefyd, byddwn angen gwybod faint o swyddi newydd yr ydych yn bwriadu eu creu o 
ganlyniad i’r grant hwn neu swyddi a ddiogelwyd o ganlyniad. 
 
Contract Economaidd 
 
Y Contract Economaidd yw’r fframwaith ar gyfer perthynas newydd gyda busnesau, lle mae 
angen i chi ddangos ymrwymiad i dwf, gwaith teg, iechyd a sgiliau y cyflogai a lleihau ôl-
troed carbon.   
 
Bydd eich Cynghorydd Busnes a bennwyd yn eich helpu i gwblhau hwn. Rhaid cyflwyno 
drafft cyntaf y contract economaidd, ynghyd â’ch Datganiad o Ddiddordeb. 
 
Fel arfer, rhoddir gwybod am Benderfyniadau Datganiad o Ddiddordeb ymhen pum diwrnod 
gwaith ar ôl ei derbyn.   
 
Er mwyn darllen polisi preifatrwydd Busnes Cymru, cliciwch yma os gwelwch yn dda. 
 
CANLLAW AR GWBLHAU’R BRIF FFURFLEN GAIS 
 
Os derbynnir eich Datganiad o Ddiddordeb, fe’ch gwahoddir i gyflwyno’r brif ffurflen gais. 
 
Wedi i chi gwblhau’r ffurflen hon, dylid ei e-bostio i’ch cynghorydd Busnes a 
bennwyd, ynghyd ag atodiadau pdf o bob dogfen ategol (dyfynbrisiau, gwybodaeth 
ariannol ayb). Hefyd, bydd angen copi a lofnodwyd, wedi ei argraffu.  
 

https://busnescymru.llyw.cymru/brexit
https://busnescymru.llyw.cymru/brexit
https://businesswales.gov.wales/cy/busnes-cymru-%E2%80%93-cronfa-cydnerthedd-brexit-%E2%80%93-datganiad-preifatrwydd
https://businesswales.gov.wales/cy/busnes-cymru-%E2%80%93-cronfa-cydnerthedd-brexit-%E2%80%93-datganiad-preifatrwydd
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Rhaid i chi gadarnhau manylion sylfaenol amdanoch chi a’ch cwmni yn y ffurflen hon. Yna, 
rhaid i chi ddweud wrthym beth yw holl gyfanswm y cyllid, (y benthyciad a’r grant wedi’u 
cyfuno) yr ydych yn gwneud cais amdano. Yna, rhaid i chi ddadansoddi’r ffigurau a dangos 
sut byddwch yn ariannu balans y prosiect a datgan lle daw’r cronfeydd hynny.  
 
Ceir cwestiynau manwl yn nhudalennau 2, 3 a 4 y mae’n rhaid i chi eu hateb i’n helpu ni i 
ddeall eich busnes, ei statws a manylion am y cyfarwyddwyr. Byddwn yn gwirio’r manylion 
hyn i ganfod pa mor hyfyw yw eich busnes. 
 
Ar dudalen 5, gofynnir i chi restru holl gostau cyfalaf yr holl gyfalaf prosiect yn yr adrannau 
priodol, ynghyd â’r dyfynbrisiau cymharol sydd gennych, i ddangos gwerth am arian gorau. 
Efallai y bydd angen i chi gyflwyno gwybodaeth bellach ar daflenni ychwanegol, os gofynnir 
am hyn.   
 
Bydd angen i chi gynnwys cynllun prosiect ar wahân ar gyfer pob prosiect [darperir templed 
ar wahân]. Sylwch, byddem yn disgwyl i chi gwblhau eich prosiect yn unol â’ch 
cynllun a thynnu’r grant i lawr ar y dyddiad terfynol. Os yn llwyddiannus, seilir eich 
dyfarniad grant ar y dybiaeth honno. Darperir templed cynllun prosiect ar wahân, a gall eich 
cynghorydd eich helpu i’w chwblhau. 
 
Mae’n bwysig nodi y disgwylir i chi roi tri amcan bris neu ddyfynbrisiau dilys ar gyfer yr eitem 
honno, am bob eitem gwerth £1000 neu fwy. Os nad ydych yn dewis y dyfynbris neu’r 
amcan bris isaf a gostiwyd, bydd angen i chi egluro gwerth am arian eich penderfyniad ym 
mhob achos. 
 
Os bydd eitem, neu grŵp o eitemau, yn llai na gwerth £1000, byddem yn disgwyl un 
dyfynbris ar gyfer y grŵp eitemau hwnnw. 
 
Rhaid i chi ddweud wrthym os ydych fel arall wedi derbyn unrhyw gymorth sector cyhoeddus 
neu gyllid o dan reoliadau’r cymorth De Minimis. Pe bai angen mwy o wybodaeth arnoch, 
ymwelwch â’r wefan hon os gwelwch yn dda; https://gweddill.llyw.cymru/funding/state-
aid/de-minimis-aid/index1b1b.html?force=cy neu holwch eich cynghorydd busnes. Gellir 
tynnu cyllid yn ôl yn ddiweddarach neu fod angen ei ad-dalu os na fydd yr wybodaeth hon yn 
fanwl gywir. 
 
Ar dudalen 6, yr adran deilliannau’r prosiect, dylech ddweud wrthym am swyddi newydd yr 
ydych yn bwriadu eu creu neu eu diogelu o ganlyniad i’r grant hwn. Nid yw swyddi tymhorol 
yn gymwys. 
 
Hefyd, rydym angen amcan o’r dyddiad yr ydych yn debygol o fod yn hawlio’r grant. Dim ond 
un hawl y gellir ei wneud, a rhaid i hyn ddigwydd pan fod yr holl wariant cyfalaf wedi ei 
gwblhau, ac mae’n bosibl i chi gyflwyno anfonebau fel tystiolaeth. 
 
Datganiad - mae’n bwysig eich bod yn darllen ac yn deall yr amodau sy’n gysylltiedig â’r cais 
Grant hwn. Os ydych yn cytuno â’r amodau, a gallwch gadarnhau bod yr wybodaeth a 
ddarparwyd yn y cais yn gywir a manwl, yna rhaid i chi roi eich llofnod a’r dyddiad yn y 
blychau a ddarparwyd. Rhaid i’r sawl a chanddo awdurdod ariannol yn y sefydliad / busnes 
lofnodi a rhoi dyddiad y cais.   
 
Dylech fod yn ymwybodol, wrth gytuno i’r grant hwn, efallai y byddwn yn defnyddio eich 
prosiect a’ch cwmni yn astudiaeth achos i Lywodraeth Cymru. Proses syml yw hon, lle’r 
ydym yn cytuno ar destun a ffotograffau neu fideos ar eich cyfer chi a’ch busnes, er mwyn 
hyrwyddo ar y cyd. Bydd gan eich cynghorydd wybodaeth bellach. 
 

https://gweddill.llyw.cymru/funding/state-aid/de-minimis-aid/index1b1b.html?force=cy
https://gweddill.llyw.cymru/funding/state-aid/de-minimis-aid/index1b1b.html?force=cy
https://gweddill.llyw.cymru/funding/state-aid/de-minimis-aid/index1b1b.html?force=cy
https://gweddill.llyw.cymru/funding/state-aid/de-minimis-aid/index1b1b.html?force=cy
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Rhaid i chi gyflwyno’ch cais gyda’ch Contract Economaidd terfynol. Os bydd angen 
sylwadau neu gamau gweithredu pellach o ganlyniad i’r drafft a gyflwynwyd gyda’ch Dod 
(EOI), dylai'r rhain hefyd fod wedi’u cwblhau adeg y cais. Bydd unrhyw benderfyniad terfynol 
ar y Contract Economaidd fel arfer yn cael ei adrodd i chi, ynghyd â chyhoeddi’r llythyr 
Dyfarniad Ariannu, neu yn gynt. 
 
Beth sy’n digwydd ar ôl i ni dderbyn y cais? 
Fel arfer, cydnabyddir ceisiadau grant ymhen pum diwrnod gwaith ar ôl eu derbyn. 
 
Fel arfer, gwneir penderfyniadau ar grantiau ymhen pymtheg diwrnod gwaith ar ôl derbyn y 
cais, a derbyn pob dogfen a chynllun cysylltiedig. Gwneir penderfyniadau ar geisiadau ar sail 
yr wybodaeth a ddarparwyd yn y ffurflen gais ac ar wiriadau gwybodaeth y byddwn yn eu 
gwneud, o ffynonellau data ariannol a busnes arall. Os yw’r wybodaeth neu’r cais yn 
anghyflawn, gall prosesu gymryd fwy o amser. 
 
Os dyfernir cyllid, bydd Busnes Cymru’n rhoi gwybod i chi.   
 
Byddwch yn derbyn llythyr yn dweud eich bod wedi cael y dyfarniad Grant, a’r dyddiad y’i 
telir. Yr adeg honno, rhaid i chi ateb y llythyr yn derbyn y dyfarniad a bwrw ymlaen â’ch 
prosiect o dan eich costau eich hun. Sylwch, mae darpariaeth y Grant hwn yn ôl disgresiwn 
Llywodraeth Cymru, ac mae’n amodol ar ymgeiswyr yn bodloni meini prawf cymhwysedd a 
faint o gyllid sydd ar gael.   
 
Yna, byddwch yn cael cadarnhad ar wahân gan Fanc Datblygu Cymru yn cynnig eich 
benthyciad. 
 
Mae’n bosibl y bydd Tîm Cynghori Busnes Cymru yn cysylltu â chi ar ôl talu’r grant i ofyn 
rhai cwestiynau dilynol i chi. Mae’n debyg mai ymhen tri mis ac yna, chwe mis wedi dyfarnu’r 
fydd hyn. Dylech nodi, wrth dderbyn y grant mae dyletswydd arnoch i gwblhau Pecyn 
Cymorth Brexit eto ar ddiwedd eich prosiect, er mwyn i ni allu mesur pa mor effeithiol oedd y 
prosiect ar ôl ei gwblhau. 
 
Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, byddwch yn derbyn llythyr yn dweud beth yw’r 
rheswm[ymau] pam ac argymhellion ar gael cymorth pellach. Bydd hefyd yn cynnwys 
manylion sut gallwch fynd â’r mater hwn ymhellach, pe dymunech wneud hynny. Gallwch ail-
ymgeisio pe dymunech wneud hynny. 
 
Manylion Cyswllt 
Os ydych angen cymorth â’ch cais, siaradwch â’ch tîm Busnes Cymru lleol os gwelwch yn 
dda. 
 
AD-DALU’R GRANT  
Dylai ymgeiswyr nodi efallai y bydd Llywodraeth Cymru neu ei gontractwyr a benodwyd ofyn 
am ad-dalu’r grant yn llawn neu yn rhannol, os na ddefnyddir y cronfeydd at y dibenion a 
nodwyd ar y ffurflen gais. Wrth lofnodi’r ffurflen gais, rydych yn ymrwymo mewn cytundeb o’r 
fath.  
 
Diffiniad o Wariant Cyfalaf 
Yn dilyn ceir rhestr o asedau cyfalaf derbyniol er diben y grant hwn: 
 
 Na ellir ei werthu’n hawdd yng ngweithrediadau arferol busnes am arian parod, ac 

fe’u perchnogir yn arferol am ei rôl yn cyfrannu at allu’r busnes i gynhyrchu elw neu 
drosiant. 

 Bydd y buddion a gafwyd o’r ased yn ymestyn y tu hwnt i gyfnod o flwyddyn 
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 Bydd yr ased ar fantolen ariannol busnes fel asedau sefydlog. (Gwelliannau i’r eiddo, 
peiriannau ac offer) 

 Peirianwaith ar gyfer gweithgynhyrchu (yn cynnwys bwyd) 
 Offer Argraffu/brodwaith 
 Offer TG arbenigol 
 Meddalwedd pwrpasol, arbenigol  
 Newidiadau i adeiladau busnes presennol sy’n ymwneud yn benodol â’r prosiect. 
 Gosodiad cerbyd i’w wneud yn arbenigol (nid prynu’r cerbyd)  
 Offer ail-law, os prynir hwynt gydag o leiaf 3 mis o warant 
 

Yn dilyn ceir rhestr o’r asedau cyfalaf anghymwys er dibenion y grant hwn: 
 
 Cerbydau, trelars, wagenni fforch godi 
 Asedau symudol eraill 
 Prynu safle/oedd 
 Offer ffotograffig 
 Meddalwedd sydd ar gael eisoes ‘oddi ar y silff’ 
 Offer TG (oni bai ei fod yn rhan fach o brosiect mwy neu arbenigol) 
 Sgaffaldiau, sgipiau neu strwythurau eraill dros dro 

 
Sectorau Anghymwys 
Yn dilyn ceir rhestr o’r sectorau na all y grant hwn ei gefnogi 
 Amaeth (er bod arallgyfeirio a busnesau a aliniwyd yn gymwys) 
 Coedwigaeth (nid yw cynnyrch Coedwigaeth yn gymwys ond y mae prosesu) 
 Pysgota 
 Gwasanaethau Iechyd 
 Gwasanaethau Lles Cymdeithasol Lleol 
 Dur 
 Adeiladu Llongau 

 
Dadleoli 
Nid yw arian a ddiogelwyd gan Lywodraeth Cymru i’w ddosbarthu yn grantiau yn cael ei 
ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF). Noda un o gronfeydd strwythurol 
yr Undeb Ewropeaidd fodd bynnag bod rheolau cymorth statudol yn parhau’n berthnasol o 
hyd. Nod cymorth y busnes a ariannwyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) 
yw sefydlu diwylliant mentergarwch heb ystumio cystadleuaeth neu fasnach. Yn gyffredinol, 
ni ellir rhoi cymorth os yw dadleoli busnesau eraill yn y rhaglen yn debygol o ddigwydd o 
ganlyniad i hyn. Er enghraifft, mae’r sector manwerthu ac yn arbennig y sector lletygarwch 
yn hynod gystadleuol; byddai unrhyw ariannu cyhoeddus a roddir i un busnes yn rhoi 
mantais i’r busnes hwnnw dros ei gystadleuwyr. Os, o ganlyniad y byddai busnes y 
cystadleuydd yn methu, a’r busnes yn cau, byddai effaith yr ariannu cyhoeddus ar yr 
economi yn cael ei golli. 
 
Rheolau ar Logi/Prynu ar Brydles 
Mae hurbwrcasu a phrynu ar brydles yn gymwys, ar yr amod y bydd yr ased yn ased cyfalaf 
ar y fantolen ariannol. 
 
Gellir talu cyfanswm y Grant llawn ar adeg llofnodi’r cytundeb ac archebu’r ased. 
 
Hur Bwrcas neu Brynu ar Brydles: Gall y cwmni ariannu godi cyfanswm y TAW a bydd yn 
daladwy gyda’r rhandaliad cychwynnol. Efallai y bydd oedi hyd at bedwar mis yn adfer y 
ffurflen hon o Adran Gyllid a Thollau ei Mawrhydi. Bydd angen i’r cleient ganfod y ‘cyllid 
pontio’ TAW hwn o’u cronfeydd eu hunain. 
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Les Gweithredu: Nid yw’n dderbyniol am nad yw’r busnes erioed wedi ei berchen. 
 
Hawlio’r Grant (y Dyfarniad) 
 
Pan fyddwch wedi cwblhau’r prosiect, dylech gysylltu â’ch cynghorydd er mwyn cwblhau 
hawl am y grant. Proses syml yw hon sy’n sicrhau bod y gwariant yn unol â’r cais. 
 
Dim ond un hawl y dylid ei wneud pan fo pob gwariant cyfalaf wedi ei wneud. Nid yw 
rhandaliadau dros dro yn dderbyniol. 
 
Yn gyffredinol, telir yr hawl ymhen 28 diwrnod ar ôl derbyn yr hawl am grant a phob dogfen 
gysylltiol sy’n cadarnhau gwariant y prosiect, yn unol â chyflwyno’r cais. 


