
 

Issued 15/03/2020 

Cronfa Cymorth Llifogydd i Fusnesau 

NODIADAU CYFARWYDDYD 
 
Grant yw hwn i ddarparu cymorth ariannol i'r busnesau hynny sydd wedi dioddef aflonyddwch 
difrifol i’r gwaith o redeg y busnes ac sydd wedi cael eu heffeithio gan y llifogydd diweddar. 
 
DIBEN 
 
Diben y Gronfa yw cefnogi busnesau sydd â chost adfer ar unwaith i adfer ar ôl difrod ac 
aflonyddwch a achoswyd gan stormydd Ciara a/neu Dennis a/neu Jorge. 
 
Byddai hyn yn helpu i sicrhau bod busnesau'n parhau i fod yn ddiddyled trwy gyfnodau masnachu 
sydd wedi cael eu tarfu. 
 
BUSNES CYMRU 
 
Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth wedi'i deilwra i fusnesau newydd, busnesau meicro a 
busnesau bach a chanolig eu maint yng Nghymru a gall helpu'r rhai sy'n gweithio yng Nghymru. 
Gall y gwasanaeth eich helpu i ddeall beth yw eich anghenion ac mae’n darparu pecynnau cymorth 
wedi'u teilwra gan gynnwys mynediad at offer ar-lein, gweithdai, cynghorwyr arbenigol a 
mentoriaid. Yn ogystal â gweithio gyda chi ar gynllun diagnostig a gweithredu busnes, gall ein 
hymgynghorwyr hefyd gynnig cyngor ariannol wedi'i dargedu a chael gafael ar gymorth arall y 
gallech elwa ohono.  
 
I ddarganfod mwy, ffoniwch ein Llinell Gymorth ar 03000 6 03000 neu siaradwch â'ch tîm Busnes 
Cymru lleol. Mae teclyn sgwrsio byw hefyd ar gael ar www.busnescymru.llyw.cymru.  
 
Contract Economaidd Llywodraeth Cymru 
Mae Cynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru yn sbarduno newid mewn polisi a 
chyflawniad i greu economi o dwf cynhwysol sy'n rhoi hwb i'n cyfoeth a'n lles ac yn lleihau 
anghydraddoldebau. Mae'r Contract Economaidd yn fframio perthynas newydd â busnes yn 
seiliedig ar egwyddor o fuddsoddi cyhoeddus gyda phwrpas cymdeithasol i helpu busnesau i 
ymateb i heriau'r dyfodol. 
 
CRONFA CYMORTH LLIFOGYDD I FUSNESAU 
 
Mae grant ar gael i gynorthwyo busnesau a gafodd eu heffeithio yn uniongyrchol neu'n 
anuniongyrchol gan lifogydd a ddaeth o ganlyniad i stormydd Ciara a/neu Dennis a/neu Jorge. 
 
Dim ond busnesau sy'n bodloni'r meini prawf canlynol all hawlio'r grant: 
 

 Rhaid i'r busnes fod yn Fusnes Bach neu Ganolig wedi'i leoli yng Nghymru 
 Mae angen i'r busnes ddangos eu bod wedi dioddef aflonyddwch difrifol o ganlyniad i 

storm Ciara a/neu storm Dennis a/neu storm Jorge: 
 Wedi’u heffeithio’n uniongyrchol gan y digwyddiad tywydd, h.y. difrod llifogydd i'r 

eiddo, offer a/neu'r stoc;  
 Wedi’u heffeithio yn anuniongyrchol gan y digwyddiad tywydd, h.y. nid yw'r 

busnes wedi gallu mynd i mewn i’r safle/wedi bod â mynediad cyfyngedig iawn i’r 
safle, at offer a/neu stoc o ganlyniad i lifogydd; mynediad cyfyngedig i 
gwsmeriaid, cyflenwyr a/neu staff; wedi colli masnach ac mae ganddo broblemau 
o ran cyflogau gweithwyr. 

 Dim ond i dalu costau na ellir eu hadennill o yswiriant y gellir defnyddio cyllid 
 Un cais i bob busnes 
 Bydd angen i fusnesau ddarparu:  

 manylion costau amcangyfrifedig yr effaith ar eu busnes 
 tystiolaeth o gyfeiriad y busnes (o fewn y 3 mis diwethaf) 

http://www.busnescymru.llyw.cymru/
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 tystiolaeth ffotograffig o ddifrod 
 
Wrth ddarparu manylion yn y ffurflen gais, nodwch na fyddwn yn ystyried ffioedd yswiriant 
uwchlaw’r terfyn fel ffactor sy'n cyfrannu at ddangos aflonyddwch sylweddol.  
 
Gellir gweld cadarnhad o Ddyddiadau’r Stormydd isod: 
https://www.metoffice.gov.uk/weather/warnings-and-advice/uk-storm-centre/index 
 
BETH Y GELLIR EU HARIANNU A SUT Y GALLWCH CHI WNEUD CAIS? 
 
Mae Grant Cymorth Llifogydd i Fusnesau o £ 2,500 ar gael i bob busnes, er mwyn sicrhau bod 
busnesau'n parhau i fod yn ddiddyled trwy gyfnodau masnachu sydd wedi cael eu tarfu. Mae'r 
grant ar gael i Fentrau Bach a Chanolig i ad-dalu colled. 
 
Gallai’r costau sy’n dod i ran gynnwys (nodwch nad yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr): 
 
 Offer glanhau - generaduron, dadleithyddion, goleuadau, brwsys, chwistrellwyr pŵer ac ati. 
 Diogelwch adeiladau a stoc 
 Costau sy'n gysylltiedig â sicrhau bod TG a thrydan yn gweithio 
 Costau lleoliadau dros dro 
 Cyngor arbenigol i'ch helpu chi i weithio allan beth i'w wneud, h.y. cyngor cyfreithiol 
 Unrhyw beth i'ch helpu chi i agor a masnachu eto  
 
Gellir talu grantiau yn erbyn eitemau sydd eisoes wedi'u prynu (ar ôl dyddiad y llifogydd), a/neu 
eitemau nad yw'r busnes wedi'u prynu eto.   
 
Dylid defnyddio grantiau ar gyfer eitemau nad ydynt, ac na fydd, yn dod o dan yswiriant. 
 
Mae ail gartrefi neu eiddo preswyl sydd â chytundebau tenantiaeth tymor byr neu dymor hir yn 
anghymwys ar gyfer y gronfa hon. 
 
Bydd gosodiadau gwyliau yn gymwys os gallant ddangos eu bod yn masnachu fel busnes. 
 
Bydd pob cais yn cael ei ystyried yn unigol a bydd y grant hwn ei dalu yn ôl disgresiwn absoliwt 
Llywodraeth Cymru. 
 
SUT I WNEUD CAIS 
 
Gall busnesau wneud cais am y grant gan ddefnyddio’r ffurflen gais, sydd ar gael ar-lein. Mae'r 
Gronfa Cymorth Llifogydd i Fusnesau yn agored i geisiadau rhwng 11 Mawrth 2020 a 20 Awst 
2020.  Yna bydd y Gronfa'n cau ar 28 Awst 2020 (yn amodol ar yr arian sy’n parhau i fod ar gael).   
 
CYFARWYDDYD AR LENWI'R FFURFLEN 
 
Adran 1 - Gwybodaeth amdanoch Chi 
Mae’r rhan hon yn gofyn am wybodaeth amdanoch chi, ‘yr ymgeisydd’. 
 
Adran 2 - Gwybodaeth am Eich Busnes 
Rhowch wybodaeth am eich busnes. 
 
Adran 3 - Manylion am y Llifogydd 

Mae angen i ni ddeall sut mae'r llifogydd wedi effeithio arnoch chi a’ch busnes. Llenwch yr adran 
hon mor fanwl â phosibl fel y gallwn ddeall pam eich bod chi angen cymorth o'r gronfa hon. 
 
Nodwch fanylion y costau amcangyfrifedig i'ch busnes gan gynnwys gwerth stoc a gollwyd, colli 
incwm o golli diwrnodau masnachu, colli costau cyflog ar gyfer diwrnodau nad ydynt yn ddiwrnodau 
masnachu ac amcangyfrif o gost y difrod i’r adeilad. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.metoffice.gov.uk%2Fweather%2Fwarnings-and-advice%2Fuk-storm-centre%2Findex&data=02%7C01%7CErica.Morgan%40gov.wales%7C7b0105c6353f4607a63908d7bb9d9758%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637184158327915101&sdata=1k%2FYFtS3079XIM7q46utd3s8rnmKyomnRAyKm5RKgWE%3D&reserved=0
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Bydd angen i chi ddangos eich bod wedi dioddef aflonyddwch difrifol i rediad y busnes a'ch bod 

wedi cael eich effeithio’n uniongyrchol a/neu'n anuniongyrchol gan storm Ciara a/neu storm 

Dennis a/neu storm Jorge. 

 

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o gyfeiriad eich busnes (h.y. bil cyfleustodau/datganiad banc 
o fewn y 3 mis diwethaf), ffotograffau o stoc a gollwyd a difrod i eiddo a/neu slipiau cyflog o'r 4 
wythnos ddiwethaf os yw'n briodol. 
 
Yswiriant - Mae angen i ni gadarnhau hefyd p’un a oeddech chi wedi cael eich yswirio; os oes 
unrhyw waharddiadau i'ch polisi, ac unrhyw gamau a gymerwyd i gynorthwyo adferiad trwy eich 
cwmni yswiriant gyda'r amserlenni tebygol dan sylw.  Efallai y byddwn yn gofyn am gopi o'ch polisi 
yswiriant yn dangos y gwaharddiadau hyn i gadarnhau hyn. 
 
Adran 4 - Manylion Banc 
Bydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i dalu’r Grant i chi. Efallai y byddwn yn gofyn am gopi 
o'ch cyfriflen banc ddiweddar i gadarnhau'r manylion hyn ac osgo eich banc yn gwrthod y taliad. 
 
Adran 5 - Datganiad 
Mae'n bwysig iawn eich bod wedi darllen y cyfarwyddyd hwn a'ch bod yn deall yr amodau sy'n 
gysylltiedig â'r cais grant hwn.   
 
Os ydych yn cytuno â'r amodau yn y ddogfen hon a'ch bod yn gallu cadarnhau bod y wybodaeth 
yn y cais yn wir ac yn gywir, yna rhaid i chi dicio’r blwch yn adran 5 a chyflwyno eich cais.   
 
Ar ôl ei llenwi, anfonwch eich ffurflen gais drwy e-bost, ynghyd â'r dystiolaeth angenrheidiol 
(cyfeiriad busnes, ffotograffau o'r difrod llifogydd ac unrhyw gostau cysylltiedig eraill) at 
floodrelieffund@businesswales.org.uk. Dylech sicrhau eich bod yn gallu darparu tystiolaeth o'r hyn 
rydych yn bwriadu gwario'r grant arno. 
 

BETH SY'N DIGWYDD AR ÔL DERBYN Y CAIS? 
 
Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen, bydd ein tîm yn cydnabod ein bod wedi derbyn eich cais. Bydd yr 
amser prosesu yn dechrau o dderbyn y ffurflen wedi'i chwblhau a'r holl dystiolaeth ofynnol neu 
wybodaeth ategol. 
Fel arfer, bydd ceisiadau am grant yn cael eu cydnabod o fewn un diwrnod gwaith o'u derbyn.  
Bydd penderfyniadau ar geisiadau yn cael eu gwneud yn seiliedig ar y wybodaeth sydd wedi’i 
darparu yn y ffurflen gais, y dystiolaeth gysylltiedig â'r gwiriadau gwybodaeth fydd yn cael eu 
gwneud o ddata ffynonellau busnes eraill. Ein nod yw gwneud penderfyniadau a thalu grantiau o 
fewn pum diwrnod gwaith o dderbyn y wybodaeth lawn. 
 
Os bydd cyllid yn cael ei ddyfarnu, byddwch yn derbyn e-bost yn eich hysbysu o ddyfarniad y 
grant, y dyddiad talu tebygol a chopi o'r telerau ac amodau (gweler tudalennau 5-7) er gwybodaeth. 
 
Bydd grantiau'n cael eu talu ar y sail bod 100% o'r grant yn cael ei dalu ymlaen llaw, gyda gofyniad 
y gallwn ofyn i'r busnes gynhyrchu tystiolaeth o wariant yn ddiweddarach. 
 
Os na fydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn e-bost yn amlinellu'r 
rheswm/rhesymau pam ac argymhellion am ragor o gymorth. Bydd hefyd yn cynnwys manylion 
am sut y gallwch fynd â'r mater hwn ymhellach pe baech yn dymuno gwneud hynny. 
 
  

mailto:floodrelieffund@businesswales.org.uk
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AD-DALU GRANT 
 
Dylai ymgeiswyr nodi y gall Llywodraeth Cymru neu ei chontractwyr penodedig ei gwneud yn 
ofynnol i ad-dalu'r grant yn llawn neu'n rhannol os na chaiff y cyllid ei ddefnyddio at y dibenion 
sydd wedi’u nodi ar y ffurflen gais. Mae'r ymgeisydd yn ymrwymo i gytundeb fel y cyfryw a gellir 
gorfodi hyn drwy ofyn am dystiolaeth, ar ôl dyfarnu'r grant. 
 
MANYLION CYSWLLT 
 
Os ydych chi angen cymorth gyda'ch cais, siaradwch â'ch tîm Busnes Cymru lleol neu ffoniwch 
ein llinell gymorth ar 03000 6 03000.  Mae teclyn sgwrsio byw ar gael ar 
www.busnescymru.llyw.cymru.  
 
Fel arall, gallwch ysgrifennu at Cronfa Cymorth Llifogydd i Fusnesau, Busnes Cymru, Parc 
Bocam, Uned 14/15 Oldfield Road, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr CF35 5LJ neu e-bostio 
llifogyddieffund@businesswales.org.uk  

  

http://www.busnescymru.llyw.cymru/
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CRONFA CYMORTH LLIFOGYDD I FUSNESAU 
TELERAU AC AMODAU AR GYFER YMGEISWYR 

 
1. Caiff y grant hwn ei dalu yn ôl disgresiwn absoliwt Llywodraeth Cymru. 

 
2. Gall Gweinidogion Cymru neu ei chontractwyr atal neu adennill yr arian o dan rai amgylchiadau. 
 
3. Bydd y taliad yn cael ei wneud drwy drosglwyddiad banc i'ch cyfrif banc enwebedig ar ôl casglu 

digon o dystiolaeth. 
 
4. Rhaid i'r Cwmni sicrhau, at ddibenion y Prosiect, ei fod yn cydymffurfio â rheolau'r Comisiwn 

Ewropeaidd ar Gymorth Gwladwriaethol. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am y rheolau Cymorth 
Gwladwriaethol penodol sy'n berthnasol yma. Mae'r Cwmni'n gyfrifol am sicrhau bod y grant yn cael 
ei ddarparu yn unol â'r meini prawf cymorth gwladwriaethol sy’n berthnasol ar gyfer dyfarnu cyllid. 

 
5. Er mwyn lleihau'r ystumio ar gystadleuaeth mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gosod cyfyngiadau ar 

faint o gymorth y gellir ei roi i sefydliadau sy'n gweithredu mewn marchnad gystadleuol.   
 
Mae'r cymorth sy’n cael ei ddarparu gan Busnes Cymru yn gymorth de Minimis o dan Reoliad de 
Minimis 1407/2013 fel sydd wedi’i gyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol y Cyfnodolyn 
Ewropeaidd wedi’i ddyddio 24 Rhagfyr 2013.  Mae uchafswm o €200,000 (€100,000 ar gyfer 
ymgymeriadau yn y sector trafnidiaeth ffyrdd) ar gyfer yr holl gymorth de minimis a ddarperir i 
unrhyw un sefydliad dros gyfnod o dair blynedd ariannol (h.y. y flwyddyn gyllidol bresennol a'r ddwy 
flynedd gyllidol flaenorol). Bydd unrhyw gymorth de minimis sy’n cael ei ddarparu i chi o dan y 
gwasanaeth hwn yn berthnasol. Drwy gytuno i'r cyllid hwn, rydych yn tystio eich bod yn parhau i 
fod o fewn y terfynau hyn. 

 
6. Noder bod posibilrwydd y gellir datgelu gwybodaeth a gedwir gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf 

Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Chod Ymarfer 
Llywodraeth Cymru ar Fynediad Cyhoeddus i Wybodaeth. Yn ymarferol, ni fyddwn yn datgelu nac 
yn rhyddhau unrhyw wybodaeth fasnachol sensitif sy’n cael ei darparu i ni gennych chi heb 
ymgynghori â chi ymlaen llaw ond, yn y pen draw, Gweinidogion Cymru fydd yn penderfynu p’un a 
ddylid datgelu yng ngoleuni'r holl ofynion cyfreithiol perthnasol.   

 
7. Drwy wneud cais am y grant hwn, rydych chi’n cytuno i dderbyn y telerau a'r amodau hyn. Mae 

derbyniad yn cael ei ddilysu drwy wirio'r blwch telerau ac amodau ar y ffurflen gais a thrwy 
gyflwyno'r cais. 
 

8. Nodwch na fydd Gweinidogion Cymru yn gwneud unrhyw daliadau i'r Cwmni hyd nes y byddwch 
wedi dychwelyd y dystiolaeth ychwanegol sy'n ofynnol fel y nodir yn adran 3.  
 

9. Dylai unrhyw arian sy’n cael ei ddyfarnu gael ei ddefnyddio at y dibenion sydd wedi’u cymeradwyo 
yn y cais yr ydych chi wedi'i wneud yn unig ac mewn unrhyw ddogfennau y cyfeirir atynt ynddo.  

 
10. Rhaid i'r cyllid gael ei hawlio erbyn 20 Awst 2020. 

 
11. Bydd y Cwmni yn darparu'r holl wybodaeth i Weinidogion Cymru ynghylch ei weithgareddau neu 

weithgareddau arfaethedig ac ynghylch ei ddefnydd neu'r defnydd arfaethedig o'r holl gyllid neu 
unrhyw ran ohono, yn ôl gofynion Gweinidogion Cymru o bryd i'w gilydd.  

 
12. Mae Gweinidogion Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bawb sy'n derbyn cyllid sicrhau eu bod yn 

defnyddio polisi o gyfle cyfartal fel cyflogwyr, fel defnyddwyr gwirfoddolwyr, ac fel darparwyr 
gwasanaethau, waeth beth fo'u hil, adnabod rhywedd/hunaniaeth rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, 
crefydd a chred, oedran neu cyn belled ag sy'n ymarferol, unrhyw anabledd. 

 
13. Bydd gan Weinidogion Cymru hawl i amrywio, dal yn ôl neu derfynu unrhyw ran o'r cyllid neu'r cyfan 

ohono a/neu ei gwneud yn ofynnol i ran neu'r cyfan o'r cyllid a dalwyd eisoes gael ei ad-dalu os: 
 

https://llyw.cymru/cymorth-gwladwriaethol
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i. yw'r Cwmni'n methu â chydymffurfio ag unrhyw delerau, amod neu ddarpariaeth sydd 
wedi’u nodi yn y ddogfen Telerau ac Amodau hon, Nodiadau cyfarwyddyd y cais; 

 
ii. canfyddir bod unrhyw wybodaeth a ddarperir gan neu ar ran y Cwmni mewn perthynas 

â chaffael y cynnig hwn o gyllid neu mewn cais am dalu cyllid yn anghywir neu'n 
gamarweiniol i'r graddau y mae Gweinidogion Cymru yn ei ystyried yn berthnasol; 
 

iii. yw Gweinidogion Cymru yn amau bod y Cwmni a/neu unrhyw un o'i swyddogion yn 
ymwneud â gweithgarwch twyllodrus.  

 
14. Caiff Gweinidogion Cymru amrywio a/neu ddal unrhyw daliadau neu bob un o'r taliadau yn ôl a/neu 

ei gwneud yn ofynnol i ad-dalu arian, ynghyd â llog o'r dyddiad talu os: 
 

i. yw'n ofynnol iddynt wneud hynny o ganlyniad i benderfyniad gan y Comisiwn Ewropeaidd 
neu o ganlyniad i unrhyw rwymedigaeth o dan Gyfraith Gymunedol; Neu 

 
ii. yn eu barn nhw, mae angen sicrhau bod y cyllid sy’n cael ei ddarparu yn unol â'r llythyr 

hwn ynghyd ag unrhyw gyllid arall sydd wedi'i dderbyn neu sy'n debygol o gael ei roi tuag 
at y Prosiect yn gyfreithlon o safbwynt Cymorth Gwladwriaethol. 

 
15. Os caiff y Cwmni ei ddirwyn i ben neu os caiff ei ddiddymu (gan gynnwys bod yn destun unrhyw 

orchymyn gweinyddu), mynd i ddwylo'r derbynnydd, methdaliad, yn ffurfio unrhyw gyfaddawd neu 
drefniant arall o'i ddyledion gyda'i gredydwyr neu unrhyw ddigwyddiad tebyg neu gyfatebol i unrhyw 
un o'r digwyddiadau sy’n cael eu disgrifio yn y paragraff 15 hwn yn digwydd, yna bydd gan 
Weinidogion Cymru hawl i adennill ar gais gan y Cwmni y cyllid a dalwyd ac ni fydd unrhyw arian 
pellach yn ddyledus neu'n daladwy gan Weinidogion Cymru i'r Cwmni nac i unrhyw un sy'n 
gweithredu drosto neu ar ei ran neu yn ei enw. Bydd unrhyw gyfeiriad at swm y cyllid a dalwyd neu 
sydd i'w dalu i'r Cwmni yn cael ei ystyried yn golygu ac yn gyfyngedig i'r swm o arian a delir mewn 
gwirionedd i'r Cwmni gan Weinidogion Cymru ar yr adeg y bydd unrhyw ddigwyddiadau y cyfeirir 
atynt uchod yn digwydd.  

 
16. Rhaid i'r Cwmni, yn ddi-dâl, ganiatáu i unrhyw swyddog neu swyddogion Gweinidogion Cymru neu 

eu cynrychiolwyr, ar unrhyw adeg resymol ymweld â'i safle a/neu archwilio unrhyw un o'i 
weithgareddau a/neu archwilio'r asedau neu eitemau cost prosiect a brynwyd, yn gyfan gwbl neu'n 
rhannol, gyda'r cyllid a/neu i archwilio a chymryd copïau o lyfrau cyfrifon y Cwmni ac unrhyw 
ddogfennau neu gofnodion eraill a allai, ym marn y swyddogion hynny, ymwneud mewn unrhyw 
ffordd â'r defnydd o gyllid gan y Cwmni. Mae'r amod hwn heb ragfarn ac yn ddarostyngedig i unrhyw 
hawliau a phwerau statudol eraill y gellir eu harfer gan Weinidogion Cymru neu unrhyw swyddog, 
gwas neu asiant iddynt.  

 
17. O dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 mae gan Archwilydd Cyffredinol Cymru hawliau mynediad 

helaeth i ddogfennau a gwybodaeth sy'n ymwneud â chyllid sy’n cael ei ddarparu gan Weinidogion 
Cymru. Mae ganddo ef a'i swyddogion y pŵer i'w gwneud yn ofynnol i unigolion perthnasol sy'n 
rheoli neu'n dal dogfennau roi unrhyw gymorth, gwybodaeth ac esboniad y gallant fod eu hangen 
ac i'w gwneud yn ofynnol i'r unigolion hynny ddod ger eu bron at y diben hwnnw. Gall yr Archwilydd 
Cyffredinol a'i staff arfer yr hawl hon ar bob adeg resymol. 

 
18. Bydd y Cwmni yn caniatáu i archwilwyr yr UE gael mynediad at ddogfennau a gwybodaeth sy'n 

ymwneud â chyllid ar gyfer y Prosiect. Rhaid i'r Cwmni sicrhau bod unigolion sy'n rheoli neu'n dal 
dogfennau sy'n ymwneud â'r Prosiect yn rhoi unrhyw gymorth, gwybodaeth ac esboniad y gallai fod 
ei angen arnynt i archwilwyr yr UE. 

 
19. Os daw'r Cwmni yn ymwybodol o ddirywiad sylweddol yn ei amgylchiadau ariannol yn ystod y 

flwyddyn ariannol, neu yn ystod yr archwiliad o gyfrifon sy'n ymwneud â'r flwyddyn ariannol honno, 
rhaid iddo hysbysu ei Reolwr Perthynas Llywodraeth Cymru ar unwaith. 

 

20. Rhaid i'r Cwmni gydnabod, trwy gynnwys geiriad priodol (ar ddatganiadau i'r wasg) a brandio (ar 

gyhoeddusrwydd, deunyddiau cyfathrebu ac arwyddion), y cyfraniad sy’n cael ei wneud i'w 
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weithgareddau gan Weinidogion Cymru. Dylai'r Cwmni gysylltu â Rheolwr Perthynas Llywodraeth 

Cymru i gael mwy o fanylion.  

 

22. Bydd Gweinidogion Cymru yn gwneud ymdrechion rhesymol i dalu hawliadau yn brydlon, ond nid 
ydynt yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â cholled y gellir ei phriodoli i unrhyw oedi 
wrth dalu hawliadau neu y gellir ei briodoli i unrhyw ataliad, gostyngiad neu ganslo'r cyllid. 

 
23. Rhaid i chi beidio â defnyddio'r arian a ddarperir at ddibenion plaid wleidyddol; (2) hyrwyddo 

safbwyntiau seciwlar, crefyddol neu wleidyddol penodol; (3) gamblo; (4) pornograffi; (5) cynnig 
gwasanaethau rhywiol; (6) prynu offer cyfalaf (ac eithrio fel a bennir yn y dibenion); (7) eich ffioedd 
cyfreithiol mewn perthynas â'r llythyr hwn; (8) Costau sy’n dod i ran neu gostau sy’n dod i ran ac 
sy'n cael eu talu gennych wrth gyflawni'r dibenion cyn y cyfnod y cyfeirir ato yn amod 1 (b); (9) 
unrhyw fath o weithgareddau anghyfreithlon; neu (10) unrhyw fath arall o weithgaredd a allai, yn 
ein barn ni, ddwyn anfri arnom. 
 

24. Trwy lofnodi'r cais hwn, rydych yn ardystio nad oes unrhyw ymgyfreithiad na chyflafareddiad yn 
gyfredol nac yn yr arfaeth neu, hyd y gwyddoch, yn cael ei fygwth, sydd wedi neu a allai gael effaith 
andwyol ar eich gallu i berfformio a chydymffurfio ag unrhyw un o'r Amodau na'ch gallu i barhau i 
fasnachu fel busnes yng Nghymru. 
 

25. Trwy lofnodi'r cais hwn rydych wedi datgelu'r holl ffeithiau neu amgylchiadau perthnasol i ni y mae 
angen eu datgelu i'n galluogi i gael golwg gywir a gwir o'ch busnes a'ch materion (cyfredol a darpar) 
neu y dylid eu darparu i unrhyw berson sydd yn ystyried darparu cyllid i chi. 
 

26. Trwy lofnodi'r cais hwn, rydych yn cytuno i gydweithredu'n llawn â swyddog Llywodraeth Cymru ac 
unrhyw weithiwr cyflogedig arall o Lywodraeth Cymru neu'r ymgynghorydd a benodwyd gennym ni 
i fonitro eich defnydd o'r cyllid a'ch cydymffurfiaeth â'r Amodau. 
 

27. Rhaid i chi gynnal cofnodion cyfrifyddu cyflawn a chywir gan nodi'r holl incwm a gwariant mewn 
perthynas â'r cais rydych chi’n ei wneud a heb dâl, caniatáu i unrhyw swyddog neu swyddogion 
Llywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru neu'r Comisiwn Ewropeaidd neu ei gontractwyr 
enwebedig ar unrhyw adeg resymol a gyda rhybudd rhesymol (mewn amgylchiadau eithriadol, 
megis atal neu ganfod twyll, efallai na fydd yn ymarferol rhoi rhybudd rhesymol i chi) yn cael ei roi 
i chi i ymweld â'ch adeilad a/neu i archwilio unrhyw un o'ch gweithgareddau a/neu archwilio a 
chymryd copïau o'ch llyfrau cyfrifon a pha bynnag ddogfennau neu gofnodion eraill sut bynnag y 
cânt eu storio fel sydd ym marn resymol swyddog o'r fath y gallant ymwneud mewn unrhyw ffordd 
â'ch defnydd o'r Cyllid Grant. Mae'r ymgymeriad hwn heb ragfarn ac yn ddarostyngedig i unrhyw 
hawliau a phwerau statudol eraill y gellir eu harfer gan Lywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio 
Cymru neu'r Comisiwn Ewropeaidd neu unrhyw swyddog, gwas neu asiant i unrhyw un o'r uchod. 
 

28. Nid oes unrhyw beth yn yr Amodau yn gosod unrhyw atebolrwydd arnom mewn perthynas ag 
unrhyw atebolrwydd sydd ar eich rhan i unrhyw drydydd parti (gan gynnwys, heb derfyn, gweithwyr 
a chontractwyr). 
 

29. Rhaid i chi ein digolledu yn erbyn unrhyw rwymedigaethau, hawliadau, achosion, galwadau, 
colledion, costau a threuliau a ddioddefwyd neu sy’n dod i’n rhan yn  uniongyrchol neu'n 
anuniongyrchol o ganlyniad i neu mewn cysylltiad ag unrhyw fethiant gennych chi i berfformio'n 
llawn neu'n rhannol unrhyw rwymedigaeth y gallai fod yn ofynnol gennych chi i drydydd parti. 
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Atodiad A  
 
Hysbysiad Preifatrwydd: Cronfa Cymorth Busnesau wedi’u Heffeithio gan Lifogydd  
 
Sut y byddwn yn trin unrhyw ddata personol rydych chi’n ei ddarparu mewn perthynas â'ch 
cais am grant neu gais am arian grant. 
 
Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer Cronfa Cymorth Llifogydd i Fusnesau, mae'n ofynnol i ni, 
Llywodraeth Cymru, gasglu gwybodaeth gennych chi. Bydd y wybodaeth hon yn cynnwys 
gwybodaeth bersonol a gwybodaeth fusnes berthnasol, a fydd yn ein galluogi i roi'r cyngor a'r 
wybodaeth briodol i chi. Bydd methu â darparu'r wybodaeth hon yn eich atal rhag bod yn gymwys am 
y cyllid a manteisio ar y gwasanaeth. 
 
Llywodraeth Cymru fydd rheolwr y data ar gyfer unrhyw ddata personol rydych chi’n ei ddarparu 
mewn perthynas â'ch cais am grant neu gais am arian grant. Bydd y wybodaeth yn cael ei phrosesu 
fel rhan o'n tasg gyhoeddus (h.y. arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl graidd a 
swyddogaethau Llywodraeth Cymru) a bydd yn ein helpu i asesu eich cymhwysedd i gael cyllid. 
 
Busnes Cymru fydd prosesydd data eich gwybodaeth bersonol a bydd yn defnyddio'ch gwybodaeth ar 
ran Llywodraeth Cymru i sgrinio'ch cais gan sicrhau eich bod yn bodloni’r cymhwysedd ac, os yw'n 
berthnasol, yn prosesu taliadau’r gronfa. Os nad ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd, bydd 
neges e-bost cael ei hanfon atoch yn eich hysbysu o'r rhesymau pam. 
 
Y wybodaeth bersonol y mae angen i ni ei chasglu gennych yw eich enw, cyfeiriad, gwybodaeth 
gyswllt a rhywfaint o wybodaeth am eich busnes.    
 
Os na fyddwch yn llwyddiannus yn eich cais, byddwn yn ysgrifennu atoch gan roi amlinelliad o'r 
rhesymau pam a sut y gallwch ailymgeisio am y cyllid (os byddwch chi’n dymuno gwneud hynny). 
 
Os hoffech gofrestru ar gyfer Busnes Cymru er mwyn manteisio ar gymorth, cyngor a gwasanaethau 
ychwanegol ar gyfer eich busnes, dylech gyfeirio at https://busnescymru.llyw.cymru. 
 
Ni fydd eich data personol yn cael ei rannu â sefydliadau eraill oni bai bod rheswm cyfreithiol clir dros 
wneud hynny. Byddai'r gweithgareddau lle gallai 3ydd partïon brosesu eich gwybodaeth bersonol yn 
cynnwys: 

 Gan gontractwyr sy'n gweithio ar ran Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud â phrosesu neu 
weinyddu'r grant hwn 

 Gan sefydliadau ymchwil cymdeithasol cymeradwy sy'n cynnal gwerthusiad neu 
ddadansoddiad o'r grant hwn 

 Gan y Comisiwn Ewropeaidd (EC) a Thîm Archwilio Cronfeydd Ewropeaidd (EFAT) at 
ddibenion cydymffurfio ac archwilio 
 

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol am gyfnod o 10 mlynedd er mwyn bodloni gofynion 
deddfwriaeth Cymorth Gwladwriaethol yn unol â pholisi Cadw Data Llywodraeth Cymru. 
 
Am gymorth ynglŷn â'r broses hon, cysylltwch â: 
 
Llinell Gymorth Busnes Cymru 03000 6 03000 neu defnyddiwch y ffurflen Cysylltu â Ni 
https://busnescymru.llyw.cymru/cysylltwch-a-ni.  
 
Eich Hawliau 

 
O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl: 
 

 i gyrchu'r data personol y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddal arnoch chi 

 i’w gwneud hi’n ofynnol i ni gywiro unrhyw wallau yn y data hwnnw; 

 i wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu’r data (o dan rai amgylchiadau)  

 i’ch data gael ei ‘ddileu’ (o dan rai amgylchiadau)  

https://busnescymru.llyw.cymru/
https://busnescymru.llyw.cymru/cysylltwch-a-ni
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 i gyflwyno cwyn gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef y rheoleiddiwr annibynnol 
ar gyfer diogelu data. 
 

I gael rhagor o fanylion am y wybodaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei chadw a'i defnyddio, neu os 
ydych am arfer eich hawliau o dan y GDPR, gweler y manylion cyswllt isod: 
 
Y Swyddog Diogelu Data: 
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
CAERDYDD, 
CF10 3NQ 
E-bost: dataprotectionofficer@gov.wales  
 
Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 
Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113 
Gwefan: www.ico.org.uk   
 
 
 

mailto:dataprotectionofficer@gov.wales
http://www.ico.org.uk/

