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CANLLAWIAU 

 
Mae hon yn rhaglen beilot yn cynnig grant dewisol gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cymorth ariannol 
i entrepreneuriaid a busnesau er mwyn cychwyn a thyfu eu busnesau yn un o'r lleoliadau canol y dref 
a nodwyd.  Rhaid bod arian cyfatebol i fynd gyda'r grant (o isafswm o 100%) gan yr ymgeisydd trwy 
gynilion neu gyllid ad-daladwy (e.e. Micro-fenthyciad Banc Datblygu Cymru, Benthyciad Cychwyn 
Busnes neu fenthyciad gan fanc eich busnes ac ati). 
 
DIBEN Y GRANT 
 
Diben y grant yw annog entrepreneuriaid sy'n cychwyn busnes newydd a microfusnesau yn y camau 
cynnar i leoli a gweithredu eu busnes mewn eiddo masnachol yng nghanol trefni Bae Colwyn, Bangor, 
y Rhyl neu Wrecsam am o leiaf 12 mis. 
 
BUSNES CYMRU 
 
Bydd angen i ymgeiswyr gofrestru a rhaid ymroi i dderbyn cefnogaeth gan gynghorydd Busnes 
Cymru/Canolfan Ranbarthol am 12 mis. 
 
Mae Busnes Cymru yn darparu cefnogaeth benodedig i fusnesau sy'n cychwyn, micro a bychan a 
chanolig yng Nghymru.  Gall y gwasanaeth ddarparu pecynnau cefnogaeth penodol yn cynnwys 
mynediad at gynghorwyr cyffredinol ac arbenigol, gweithdai a gweminarau, offer ar-lein a mentoriaid. 
Yn ogystal â gweithio gyda chi ar gynllun diagnostig a gweithredu busnes, gall ein cynghorwyr hefyd 
ddarparu cyngor ariannol targedig a’ch helpu i gyrchu cefnogaeth arall berthnasol. 
 
I gael gwybod mwy, ewch i www.busnescymru.llyw.cymru. 
 
Contract Economaidd Llywodraeth Cymru 
Mae Cynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru yn ysgogi newid mewn polisi a chyflawniad 
i greu economi o dwf cynhwysol i hybu ein cyfoeth a llesiant a lleihau anghydraddoldeb. Mae’r 
Contract Economaidd yn fframio perthynas newydd gyda busnesau yn seiliedig ar yr egwyddor o 
fuddsoddiad cyhoeddus gyda diben cymdeithasol i helpu busnesau i ymateb i heriau'r dyfodol. 
 
PWY ALL YMGEISIO?  
 
Mae tair lefel o grantiau ar gael i fusnesau newydd (busnesau cyn-refeniw) a microfusnesau (0-9 o 
weithwyr sydd wedi bod yn masnachu heb fod yn hwy na 2 flynedd) sy'n chwilio am bresenoldeb yng 
nghanol y dref ym Mae Colwyn, Bangor, y Rhyl neu Wrecsam. 
 
Gallai hyn fod yn: 
 

 Entrepreneuriaid yn bwriadu lansio lleoliad canol tref busnes newydd; 
 Entrepreneuriaid sydd am rentu eu hadeiladau masnachol cyntaf yn un o'r pedwar lleoliad yng 

nghanol y dref (e.e. symud o weithio gartref neu ganolfannau busnes); 
 Entrepreneuriaid sy'n awyddus i weithio'n hyblyg o un o'r lleoliadau canol y dref i brofi eu 

busnes; 
 Busnesau newydd neu ficrofusnesau sy'n dymuno cydleoli neu ddefnyddio man gweithio a 

rennir yng nghanol y dref a fyddai o fudd i'w busnes;  
 Microfusnesau yn newid eu model busnes i un ble mae lleoliad canol tref yn gweddu iddo; 
 Microfusnesau yn moderneiddio / ehangu busnes sy'n bodoli eisoes ac yn symud i ganol tref 

gyda'r dyhead i greu swydd / swyddi.  

http://www.busnescymru.llyw.cymru/
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MEINI PRAWF CYMHWYSTER 
 
I ymgeisio: 

 

 I ddechrau, rhaid i ymgeiswyr gyflwyno Mynegiant o Ddiddordeb (EOI) sydd ar gael ar wefan 
Busnes Cymru. 
 

 Dylai'r ymgeisydd fod yn fusnes newydd (cyn-refeniw) neu'n ficrofusnes (sy'n cyflogi rhwng 
0-9 o weithwyr) sydd wedi bod yn masnachu heb fod yn hwy na 2 flynedd. 
 

 Rhaid i'r ymgeisydd gofrestru gyda Gwasanaeth Cynghori Busnes Cymru / Canolfan Fenter 
Ranbarthol ac ymrwymo i dderbyn cymorth busnes am y cyfnod o 12 mis. 

 

 Bwriad y grant yw cyfrannu tuag at gostau hanfodol cychwyn busnes neu adleoli i un o'r 
pedwar lleoliad canol y dref a nodwyd, gyda manylion costau priodol yn y ffurflen gais.  

 

 Rhaid darparu cynllun busnes 12 mis hyfyw ar gyfer lleoliad canol y dref dynodedig. 
 

 Rhaid darparu rhagolygon llif arian 12 mis (o'r dyddiad y bydd y busnes newydd yn dechrau 
masnachu mewn lleoliad canol y dref) – dylid cyflwyno hyn mewn fformat misol ac nid 
blynyddol. 

 

 Yn gallu dangos isafswm o arian cyfatebol 100% ar gyfer y grant trwy gynilion neu gyllid ad-
daladwy (e.e. Micro Fenthyciad Banc Datblygu Cymru, Benthyciad Cychwyn Busnes neu 
fenthyciad gan fanc eich busnes ac ati). 

 

 Wedi nodi'r cyfeiriad gweithredu a ffefrir yn un o bedair canol tref lle bydd y busnes yn 
gweithredu, ac yn gallu ymroi i denantiaeth yn un o'r pedair tref am o leiaf 12 mis.  Bydd 
Awdurdodau Lleol yn gyfrifol am bennu lleoliadau canol trefi. 
 

 Rhaid cyflwyno ceisiadau am grant cyn llofnodi tenantiaeth / prydles a byddem yn eich 
cynghori i aros nes bod y grant wedi ei gymeradwyo cyn llofnodi. 
 

 Bod â mynediad at gyfrif banc busnes ar gyfer y busnes sy'n ymgeisio am y grant. 
 

 Y busnes yw / fydd prif ffynhonnell incwm a / neu gyflogaeth yr ymgeisydd. 
 

 Bod yn gofrestredig ac yn gweithredu'n gyfan gwbl yng Nghymru. 
 

 Dim ond un cais a dderbynnir fesul busnes neu grŵp o fusnesau. 
 

 Rhaid datblygu ceisiadau gyda Chynghorydd Busnes Cymru ac yna eu cyflwyno gan 
berchennog y busnes ac nid asiantau sy'n gweithredu ar eu rhan, fodd bynnag, nid yw hyn yn 
golygu na all ymgeiswyr gyrchu cefnogaeth i helpu i lenwi'r ffurflen. 
 

 Nid oes unrhyw waharddiadau i unrhyw un sydd wedi cael cymorth ariannol o'r blaen gan 
Lywodraeth Cymru neu Awdurdodau Lleol ar yr amod eu bod yn cwrdd â meini prawf y grant 
hwn. 
 
Categorïau Busnes Na Chefnogir 
 

 Microfusnesau sydd wedi bod yn masnachu am fwy na dwy flynedd. 
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 Busnesau bach a chanolig - cyflogi 10 neu fwy o weithwyr (waeth beth yw oedran y busnes). 
 

 Busnesau sy'n gysylltiedig â hyrwyddo safbwyntiau crefyddol neu wleidyddol penodol; 
gamblo; pornograffi; cynnig gwasanaethau rhywiol o unrhyw fath; unrhyw weithgareddau 
anghyfreithlon; a busnes arall y mae Llywodraeth Cymru yn ei ystyried yn 'newydd a dadleuol'. 

 

AM FAINT ALLWCH CHI WNEUD CAIS AMDANO? 
 
Bydd y gronfa hon ar gael fel grant dewisol o rhwng £2,500 - £10,000 i bob busnes i'w cefnogi gyda 
chostau refeniw cychwyn neu adleoli i leoliad yng nghanol tref, ynghyd â mynediad at gyllid 
benthyciad sydd ar gael gan Fanc Datblygu Cymru. 
 
Asesir y cais yn erbyn y cynllun busnes, rhagolwg llif arian a dogfennau ategol eraill.  Mae'r dyfarniad 
grant yn ddewisol ac yn seiliedig ar dystiolaeth o angen. 
 
Rhaid i'r ymgeisydd ddarparu arian cyfatebol o isafswm o 100%. 
 
Mae tair lefel o grantiau ar gael i fusnesau newydd (busnesau cyn-refeniw) a microfusnesau (0-9 o 
weithwyr sydd wedi bod yn masnachu heb fod yn hwy na 2 flynedd) sy'n chwilio am bresenoldeb yng 
nghanol y dref ym Mae Colwyn, Bangor, y Rhyl neu Wrecsam. 
 

Lefel 1 
 

Lefel 2 
 

Lefel 3 
 

Grantiau o £2,500 Grantiau o £5,000 Grantiau o £10,000 ar gyfer y 
rhai gyda dyheadau i greu 

swyddi 

 
Taliadau Grant 
 

 Lefel 1 – Bydd 100% o'r cyllid grant yn cael ei dalu ymlaen llaw (ar ddarparu tystiolaeth 
ddigonol - gweler tudalen 5). 
 

 Lefel 2 a 3 - Bydd 50% o'r cyllid grant yn cael ei dalu ymlaen llaw (ar ddarparu tystiolaeth 
ddigonol - gweler tudalen 5) gyda'r gweddill yn cael ei dalu ar ôl 6 mis o'r cyfnod o 12 mis, ar 
ddilysu masnachu yn y cyfeiriad canol y dref. 

 
ARIAN CYFATEBOL 
 
Rhaid darparu arian cyfatebol ar gyfer pob grant o isafswm o 100%.  Gall yr ymgeisydd sicrhau'r arian 
yma o unrhyw ffynhonnell gydnabyddedig, gan gynnwys cynilion personol neu fusnes, benthyciad 
cyfarwyddwr neu fenthyciad busnes. 
 
Fel rhan o beilot y Gronfa Entrepreneuriaeth Canol Trefi, mae cyllid benthyciad ar gael trwy Fanc 
Datblygu Cymru y gellir gwneud cais amdano fel cyllid cyfatebol i'r grant hwn.  Bydd eich Cynghorydd 
Busnes yn gallu trafod opsiynau cyllido gyda chi. 
 
GWARIANT CYMWYS 
 
Dim ond i gefnogi costau refeniw fel gorbenion y gellir defnyddio'r cyllid grant, gan gynnwys: 
 

 Costau adeilad, gan gynnwys y rhent neu'r morgais a'r cyfraddau busnes 

https://developmentbank.wales/cy/cael-cyllid-busnes/dechrau-busnes
https://developmentbank.wales/cy/cael-cyllid-busnes/dechrau-busnes
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 Cyflogau staff  
 Marchnata a hysbysebu / Costau lansio busnes 

 
Byddai'r busnes wedyn angen arian cyfatebol ar gyfer costau cyfalaf a all gynnwys: 
 

 Gwelliannau i adeiladau gan gynnwys ffryntiad ac arwyddion 
 Offer, cyfarpar, peiriannau 
 Offer a meddalwedd TGCh 
 Trwyddedau a chostau cyfreithiol 

 
Gellir defnyddio cyllid cyfatebol hefyd ar gyfer unrhyw ddiffyg mewn costau refeniw, yn ogystal â 
chostau cyfalaf. 
 
SUT I YMGEISIO – CAMAU CYNTAF 
 
Dim ond trwy gofrestru gyda Busnes Cymru y gall ymgeiswyr wneud cais am y grant.  Bydd gofyn i 
chi lenwi'r ffurflen Mynegi Diddordeb, sydd ar gael ar-lein ar 

https://businesswales.gov.wales/cy/cronfa-entrepreneuriaeth-canol-tref-busnes-cymru.  Gellir 
cyflwyno ffurflenni Mynegi Diddordeb o 14 Mehefin 2021. 
 
Unwaith y byddwn wedi derbyn eich manylion, bydd aelod o'r tîm yn cysylltu i’ch cofrestru ar gyfer 
cymorth ac yn penodi Ymgynghorydd Busnes i chi i'ch tywys trwy'r broses ymgeisio. 
 
Mae'r Grant Entrepreneuriaeth Canol Trefi yn agored i geisiadau o 21 Mehefin 2021.  Disgwylir i'r 
gronfa i barhau ar agor tan 20 Mehefin 2022, ond efallai y bydd yn cau'n gynharach yn dibynnu ar 
lefel y galw a welir. 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn gwneud cais neu os oes gennych unrhyw bryderon na 
fyddwch yn gallu cymryd rhan yn y broses ymgeisio neu gynllunio busnes am resymau meddygol / 
technegol / gofal, cysylltwch â Busnes Cymru fel y gallwn drafod sut y gallwn helpu. 
 
CYFARWYDDYD AR LENWI'R FFURFLEN GAIS 
 
Adran 1 - Gwybodaeth ynghylch y busnes  
Mae'r rhan hon yn gofyn am wybodaeth am eich busnes / busnes newydd rydych chi'n bwriadu ei 
gychwyn. Llenwch bob adran sy'n berthnasol i'ch busnes newydd neu ficrofusnes a sicrhau bod yr 
holl wybodaeth yn gywir. 
 
Adran 2 - Achos busnes dros symud i leoliad yng nghanol tref 
Rhowch ddisgrifiad o'ch busnes a'r sector y mae'n gweithredu ynddo, buddion canol y dref a 
ddewiswyd a'r cyfeiriad a ffefrir gennych. 
 
Mae angen i ni asesu pa effaith fydd y grant hwn yn ei gael, a pha wahaniaeth y bydd hyn yn ei wneud 
i'ch helpu chi i ddechrau a / neu adleoli'ch busnes i'r lleoliad canol tref a nodwyd. 
 
Hoffem wybod hefyd a ydych chi'n bwriadu cyflogi unrhyw staff ac os felly, manylion y mathau o rolau 
a grëir. 
 
Adran 3 – Gofyniad Cyllido 
Rhowch wybod i ni faint o arian rydych chi'n ceisio amdano.  Mae angen i ni wybod ar gyfer beth 
ydych chi'n bwriadu defnyddio'r grant - bydd angen i chi ddadansoddi'r hyn sy'n ofynnol i wariant 
Refeniw a Chyfalaf. Bydd angen manylion arnom hefyd ynglŷn â sut yr ydych yn bwriadu darparu 
arian cyfatebol i’r grant. 

https://businesswales.gov.wales/cy/cronfa-entrepreneuriaeth-canol-tref-busnes-cymru
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Adran 4 – Gwybodaeth Arall 
Dynodwch os ydych yn rhoi ateb cadarnhaol neu negyddol i'r cwestiynau ar y ffurflen gais. 
 

Adran 5 – Datganiad o Hawliau Arbennig Tynnu Arian a Dderbynnir 

Dyfernir y Gronfa Entrepreneuriaeth Canol Trefi o dan Reolau Cymhorthdal y Deyrnas Unedig – Hawliau 
Arbennig Tynnu Arian, ac felly rydym angen i chi ddarparu gwybodaeth am unrhyw Hawliau Arbennig 
Tynnu Arian neu Gymorth De Minimis yr UE a dderbyniwyd dros gyfnod cyllidol o 3 blynedd.  Ni all hyn 
fod yn fwy na £ 335,000. Os nad ydych wedi derbyn unrhyw gyllid o'r fath, nodwch y gair DIM.  Mae'n 
bwysig nad yw'r adran hon yn cael ei gadael yn wag.  Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma. 
 
Adran 6 - Datganiad 
Mae'n bwysig iawn eich bod wedi darllen y ddogfen ganllaw hon yn ofalus ac yn deall y telerau ac amodau 
sy'n gysylltiedig â'r cais Grant hwn.   
 
Os ydych chi'n cytuno i'r telerau ac amodau yn y ddogfen hon a gallwch gadarnhau bod yr wybodaeth a 
ddarperir yn y cais yn wir ac yn gywir, yna mae'n rhaid i chi dicio'r blwch, cynnwys unrhyw lofnodion a 
dyddiadau a chyflwyno'ch cais trwy e-bost. 
 
GOFYNION TYSTIOLAETH 
 

Tystiolaeth 
Ofynnol 

Lefel 1 
 

Lefel 2 
 

Lefel 3 
 

Dyfarniad 
Grant 

£2,500 £5000 £10,000 

Cam Cais 
 

Prawf Hunaniaeth 
 Trwydded Yrru 
 Pasbort 
 
Cynllun busnes 
 
Rhagolwg llif arian 12 mis 
 
Tystiolaeth o gyllid cyfatebol: 
 Cynilion - Copi o 

ddatganiadau banc ar 
gyfer y 3 mis blaenorol  

 Cyllid - Copi o gynnig 
benthyciad neu lythyr 
cynnig cyllid 

 
Manylion adeilad 
 
Microfusnesau’n Unig 

Tystiolaeth o gofrestriad 
busnes i ficrofusnesau ddilysu 
llai na 2 flynedd yn masnachu 

Prawf Hunaniaeth 
 Trwydded Yrru 
 Pasbort 
 
Cynllun busnes 
 
Rhagolwg llif arian 12 mis 
 
Tystiolaeth o gyllid cyfatebol: 
 Cynilion - copi o 

ddatganiadau banc ar 
gyfer y 3 mis blaenorol  

 Cyllid - copi o gynnig 
benthyciad neu lythyr 
cynnig cyllid 

 
Manylion adeilad 
 
Microfusnesau’n Unig 

Tystiolaeth o gofrestriad 
busnes i ficrofusnesau ddilysu 
llai na 2 flynedd yn masnachu 

Prawf Hunaniaeth 
 Trwydded Yrru 
 Pasbort 
 
Cynllun busnes 
 
Rhagolwg llif arian 12 mis 
 
Tystiolaeth o gyllid cyfatebol: 
 Cynilion - copi o 

ddatganiadau banc ar 
gyfer y 3 mis blaenorol  

 Cyllid - copi o gynnig 
benthyciad neu lythyr 
cynnig cyllid 

 
Manylion adeilad 
 
Microfusnesau’n Unig 

Tystiolaeth o gofrestriad 
busnes i ficrofusnesau ddilysu 
llai na 2 flynedd yn masnachu  
 
Manylion y broses o greu 
swydd arfaethedig 

Rhandaliad 
Grant Cyntaf 
 
Wedi Dyfarniad 

hyd at £2,500 hyd at £2500 hyd at £5,000 

 Cytundeb prydles drafft 
 Tystiolaeth o gyllid 

cyfatebol yn cael ei dynnu i 
lawr 

 Manylion cyfrif banc 
busnes 

 Cytundeb prydles drafft 
 Tystiolaeth o gyllid 

cyfatebol yn cael ei dynnu i 
lawr 

 Manylion cyfrif banc 
busnes 

 Cytundeb prydles drafft 
 Tystiolaeth o gyllid 

cyfatebol yn cael ei dynnu i 
lawr 

 Manylion cyfrif banc 
busnes 

Amh hyd at £2,500 hyd at £5,000 

https://llyw.cymru/cymorth-gwladwriaethol#:~:text=The%20de%20minimis%20regulation%20covers,and%20last%202%20fiscal%20years).
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Ail Randaliad 
Grant 
 
6 Mis 

 Tystiolaeth o fasnachu yn y 
lleoliad canol y dref: 
 Datganiad cyfrif banc 

busnes 
 Anfonebau 
 Hysbysebu / presenoldeb 

digidol 

Tystiolaeth o fasnachu yn y 
lleoliad canol y dref: 
 Datganiad cyfrif banc 

busnes 
 Anfonebau 
 Hysbysebu / presenoldeb 

digidol 
Bydd methiant i ddarparu'r wybodaeth a restrir uchod yn oedi prosesu eich cais a'ch hawliadau am gyllid. 

BETH SY’N DIGWYDD AR ÔL DERBYN Y CAIS LLAWN? 
 
Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen gais, bydd ein tîm yn cydnabod ein bod wedi derbyn y cais a'r dystiolaeth 
ategol. 
 
Ein nod yw prosesu ceisiadau grant cyflawn cyn pen 10 niwrnod gwaith ar ôl eu cydnabod.  
 
Gwneir penderfyniadau ar geisiadau yn seiliedig ar yr wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen gais, y 
dystiolaeth gysylltiedig a ddarperir a gwiriadau diwydrwydd dyladwy pellach. 
 
Pan fydd penderfyniad wedi'i wneud, byddwch yn derbyn hysbysiad e-bost o'r argymhelliad i 
Lywodraeth Cymru.  
 
Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, byddwch yn derbyn e-bost yn amlinellu'r rheswm / rhesymau 
dros ei wrthod.  Gallwch siarad ag ymgynghorydd Busnes Cymru i ystyried mathau eraill o gyllid i'ch 
cefnogi chi i ddechrau neu ail-leoli'ch busnes i leoliad canol tref. 
 
Os caiff y cais ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, bydd yr ymgeisydd yn derbyn llythyr dyfarnu 
grant gan gynnwys amserlen dalu trwy e-bost, ynghyd â Ffurflen PL8 a Ffurflen Hawlio.    
 
Rhaid i'r ymgeisydd lofnodi a dychwelyd y llythyr cynnig grant fel derbyniad o'r grant ynghyd â PL8 
wedi'i gwblhau gyda manylion y banc busnes a'r Ffurflen Hawlio am daliad ymlaen llaw o 50% a'r 
dystiolaeth sy'n ofynnol.   Rhaid i chi ymateb i'r cynnig hwn cyn pen 14 diwrnod gwaith, neu bydd y 
cynnig grant yn cael ei dynnu'n ôl. 
 
Bydd talu'r ail randaliad grant ar y pwynt 6 mis yn cael ei sbarduno gan Lywodraeth Cymru yn 
cyhoeddi'r ffurflen Ail Hawliad ar gyfer y balans 50% o'r grant i'r ymgeisydd 30 diwrnod cyn bod yr 
hawliad yn ddyledus. 
 
Bydd y ddau randaliad grant yn cael eu rhyddhau yn unol ag amserlen dalu'r dyfarniad grant a bydd 
taliadau yn destun adolygiad gan Lywodraeth Cymru a'r dystiolaeth a ddarperir gan yr ymgeisydd. 
 
Os bydd eich cais yn llwyddiannus, bydd Busnes Cymru yn cysylltu â chi i'ch cefnogi i ddarparu'r holl 
wybodaeth sydd ei hangen i ryddhau'r taliadau grant.  
 
Bydd Busnes Cymru hefyd wrth law i ddarparu unrhyw gymorth busnes arall sydd ei angen arnoch 
dros y cyfnod o 12 mis. 
 
  



 

Defynol V7.1 15/06/21  Tudalen 7 o 10 

Cronfa Entrepreneuriaeth Canol Trefi 

TELERAU AC AMODAU AR GYFER YMGEISWYR 
 
1. Mae talu'r grant hwn yn ôl disgresiwn llwyr Llywodraeth Cymru. 
2. Gall Gweinidogion Cymru neu eu contractwyr atal neu adennill y cyllid mewn rhai amgylchiadau. 
3. Gwneir taliad trwy drosglwyddiad banc i'ch cyfrif banc enwebedig ar ôl casglu tystiolaeth ddigonol. 
4. Rhaid i'r Cwmni sicrhau, at ddibenion y Prosiect, ei fod yn cydymffurfio â rheolau Cymhorthdal y Deyrnas 

Unedig. 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 sail i ddyfarnu'r cyllid. 

5. Dyfernir y Grant Entrepreneuriaeth Canol Trefi gan Lywodraeth Cymru o dan Reolau Cymhorthdal y 
Deyrnas Unedig – Hawliau Arbennig Tynnu Arian.  Mae terfyn uchaf o £335,000 ar gyfer yr holl Hawliau 
Arbennig Tynnu Arian a / neu Gymorth De Minimis yr UE a ddarperir i unrhyw un sefydliad dros gyfnod 
cyllidol tair blynedd.  Trwy gytuno i'r cyllid hwn rydych yn ardystio y byddwch yn aros o fewn y terfynau hyn.  

6. Sylwch y gellir datgelu gwybodaeth a gedwir gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 
2000, y 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 a ddarperir i ni heb ymgynghori â chi ymlaen llaw ond yn y pen draw, y Gweinidogion Cymru fydd 
yn penderfynu a ddylid datgelu yng ngoleuni'r holl ofynion cyfreithiol perthnasol. 

7. Trwy wneud cais am y grant hwn rydych yn cytuno i dderbyn yr amodau a thelerau hyn. Dilysir derbyniad 
trwy wirio'r blwch telerau ac amodau ar y ffurflen gais a thrwy gyflwyno'r cais. 

8. Sylwch na fydd Gweinidogion Cymru yn gwneud unrhyw daliadau i'r Cwmni nes eich bod wedi dychwelyd 
y dystiolaeth ychwanegol sy'n ofynnol fel yr amlinellir yn adran 6. 

9. Dim ond at y dibenion a gymeradwywyd wrth wneud y cais ac mewn unrhyw ddogfennau y cyfeirir atynt 
ynddo y dylid defnyddio unrhyw gyllid a ddyfarnwyd. 

10. Rhaid hawlio'r cyllid cyn pen 14 diwrnod o'r dyddiadau cymhwyso. 
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 gweithredu 
polisi o gyfle cyfartal fel cyflogwyr, fel defnyddwyr gwirfoddolwyr, ac fel darparwyr gwasanaethau, waeth 
beth fo'u hil, rhyw/hunaniaeth rhyw, 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:  i. mae'r Cwmni 
yn methu â chydymffurfio ag unrhyw derm, amod neu ddarpariaeth a nodir yn y ddogfen Telerau ac Amodau 
hyn, nodiadau Canllawiau'r 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. mae Gweinidogion 
Cymru yn amau bod y Cwmni a / neu unrhyw un o'i swyddogion yn cymryd rhan mewn gweithgaredd 
twyllodrus. 

14. Gall Gweinidogion Cymru amrywio a / neu atal unrhyw un neu bob un o'r taliadau cyllid a / neu ofyn am ad-
daliad cyllid, ynghyd â llog o ddyddiad y taliad os: i. mae'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 hwy, mae angen sicrhau bod y cyllid a ddarperir yn unol â'r llythyr hwn 
ynghyd ag unrhyw gyllid arall a dderbyniwyd neu sy'n debygol o gael ei dderbyn tuag at y Prosiect yn 
gymorth Gwladwriaethol cyfreithlon. 

15. Os yw'r Cwmni'n cael ei ddirwyn i ben neu'n cael ei ddiddymu (gan gynnwys bod yn ddarostyngedig i unrhyw 
orchymyn gweinyddu), mynd i law'r derbynnydd, methdaliad, yn ymrwymo i unrhyw gyfaddawd neu 
drefniant arall o'i ddyledion gyda'i gredydwyr neu os bydd unrhyw ddigwyddiad sy'n debyg neu'n cyfateb i 
unrhyw un o'r digwyddiadau a ddisgrifir yn y paragraff 15 hwn yn digwydd, yna bydd hawl gan Weinidogion 
Cymru i adennill ar gais gan y Cwmni y cyllid a dalwyd ac ni fydd unrhyw arian pellach yn ddyledus nac yn 
daladwy gan Weinidogion Cymru i'r Cwmni nac i unrhyw un sy'n gweithredu dros neu ar ei ran neu yn ei 
enw. Bernir bod unrhyw gyfeiriadau at swm y cyllid a dalwyd neu sydd i'w dalu i'r Cwmni yn golygu ac yn 
gyfyngedig i'r swm o arian a dalwyd mewn gwirionedd i'r Cwmni gan Weinidogion Cymru ar yr adeg y mae 
unrhyw un o'r digwyddiadau 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 eiddo 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 / 
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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 hon heb ragfarn ac yn ddarostyngedig i unrhyw hawliau a phwerau statudol eraill sy'n ymarferadwy 
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 a ddarperir gan Weinidogion Cymru. Mae ganddo ef a'i 
swyddogion y pŵer i'w gwneud yn ofynnol i bersonau perthnasol sy'n rheoli neu'n dal dogfennau roi unrhyw 
gymorth, gwybodaeth ac esboniad y gallant fod ei angen 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 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 i'r archwilwyr unrhyw gymorth, gwybodaeth ac esboniad y bydd eu hangen arnynt o bosibl. 

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 Swyddog 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 a wneir i'w weithgareddau gan 
Weinidogion Cymru. Dylai'r Cwmni gysylltu â Busnes Cymru i gael mwy o fanylion. 

21. 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. 

22. Rhaid i chi beidio â defnyddio'r cyllid 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'r hyn a bennir yn y Dibenion); (7) eich ffioedd cyfreithiol mewn perthynas 
â'r llythyr hwn; (8) Costau yr aethpwyd iddynt neu gostau a dynnwyd ac a dalwyd 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. 

23. Trwy lofnodi'r cais hwn rydych yn ardystio nad oes unrhyw ymgyfreitha na chyflafareddu yn gyfredol nac yn 
yr arfaeth neu, hyd y gwyddoch, bygythiad o hynny, 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.   

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

25. Trwy lofnodi'r cais hwn rydych chi'n cytuno i gydweithredu'n llawn â Swyddog Llywodraeth Cymru a chydag 
unrhyw gyflogai arall yn Llywodraeth Cymru neu ymgynghorydd a benodwyd gennym i fonitro'ch defnydd 
o'r Cyllid a'ch cydymffurfiad â'r Amodau. 

26. Rhaid i chi gynnal cofnodion cyfrifyddu cyflawn a chywir gan nodi'r holl incwm a gwariant mewn perthynas 
â'r cais a wnaethoch 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. ac ar 
rybudd 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 gall unrhyw ddogfennau neu 
gofnodion eraill sut bynnag y cânt eu storio fel sydd ym marn resymol y swyddog hwnnw 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 sy'n ymarferadwy gan Lywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio 
Cymru neu'r Comisiwn Ewropeaidd neu unrhyw swyddog, gwas neu asiant i unrhyw un o'r uchod. 

27. Nid oes unrhyw beth yn yr Amodau yn gosod unrhyw atebolrwydd arnom mewn perthynas ag unrhyw 
atebolrwydd yr ydych yn ei ysgwyddo i unrhyw drydydd parti (gan gynnwys, heb gyfyngiad, gweithwyr a 
chontractwyr). 

28. Rhaid i chi ein hindemnio yn erbyn unrhyw rwymedigaethau, hawliadau, achosion, galwadau, colledion, 

costau a threuliau a ddioddefir neu a ysgwyddwyd gennym yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o 

ganlyniad i neu mewn cysylltiad ag unrhyw fethiant gennych i gyflawni'n llawn neu'n rhannol unrhyw 

rwymedigaeth y gallwch rhaid i drydydd parti.   
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Hysbysiad Preifatrwydd - Cronfa Entrepreneuriaeth Canol Trefi Llywodraeth Cymru 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn darparu amrywiol gynlluniau grant er mwyn helpu i gyflawni ein polisïau a chreu 
Cymru decach, fwy ffyniannus a hi fydd y rheolwr data ar gyfer y data personol a ddarperir gennych yn eich cais 
am grant ar gyfer y Gronfa Entrepreneuriaeth Canol Trefi. Bydd yr wybodaeth yn cael ei phrosesu fel rhan o'n 
tasg gyhoeddus wrth arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl graidd a swyddogaethau Llywodraeth 
Cymru a bydd eich data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion asesu cymhwysedd, gweinyddu a gwneud taliadau. 
 
Cyn i ni ddarparu cyllid grant i chi, bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal gwiriadau at ddibenion atal twyll a 
gwyngalchu arian, ac i gadarnhau eich hunaniaeth.  
 
Os byddwn ni, neu asiantaeth atal twyll yn penderfynu eich bod yn peri risg twyll neu wyngalchu arian, gallwn 
wrthod darparu’r cyllid grant y gwnaethoch gais amdano, neu efallai y byddwn yn rhoi’r gorau i ddarparu cyllid 
grant presennol i chi. 
 
Bydd cofnod o unrhyw risg twyll neu wyngalchu arian yn cael ei gadw gan yr asiantaethau atal twyll, Awdurdodau 
Lleol a gall arwain at eraill yn gwrthod darparu gwasanaethau, cyllid neu gyflogaeth i chi.  
 
Bydd yr wybodaeth bersonol a gesglir yn cynnwys: 
 
Enwau unigol, cyfeiriadau, gwybodaeth gyswllt gan gynnwys rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost.  Bydd 
gwybodaeth am eich Tarddiad Hiliol / Ethnig a'ch Anabledd yn cael ei gwneud yn anhysbys a chaiff ei rheoli'n 
annibynnol o'r wybodaeth bersonol arall a grybwyllir uchod. 
 
Rhannu’r Data 
Ar gyfer y cynllun penodol hwn bydd Busnes Cymru yn gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru. Byddant yn 
gwirio'ch cymhwysedd i dderbyn y grant, monitro a gwneud taliadau yn unol â chanllawiau'r grant. Byddant yn 
cadw'ch ffurflen gais at ddibenion archwilio ac yn rhoi eich manylion a'r taliadau a wnaethpwyd i Lywodraeth 
Cymru. 
 
Bydd y data hwn yn cael ei brosesu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru: 
 

 i fesur pa mor dda y mae Llywodraeth Cymru yn darparu eu gwasanaethau  

 i gefnogi gwelliannau i'r gwasanaethau hyn 

 i gefnogi ymchwil ehangach i ddarparu gwasanaethau neu gyllid i adfywio canol trefi yng Nghymru 

 i gysylltu data o'r ffurflen hon â ffynonellau data eraill at ddibenion gwerthuso effaith y cyllid ar y 
busnesau sy'n ei dderbyn. 

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i werthuso llwyddiant y grant hwn a bydd eich gwybodaeth yn cael ei 
defnyddio gennym ni i ddadansoddi cyrhaeddiad ac effaith y grant a roddir i fusnesau yng Nghymru trwy'r peilot 
hwn. Gall yr ymchwil hon gael ei chynnal gan drydydd parti dan gontract. Adroddir ar yr holl ddata a gesglir 
mewn fformat dienw pan gânt eu defnyddio mewn adroddiadau ystadegol neu ymchwil. Byddwn hefyd yn 
rhannu eich gwybodaeth bersonol â thrydydd partïon, megis awdurdodau lleol a Busnes Cymru Llywodraeth 
Cymru, fel ffordd o ddarparu cefnogaeth barhaus, neu gyfleoedd neu atgyfeiriadau pellach a allai fod o fudd i 
chi. 
 
Byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol sydd wedi'i chynnwys mewn ffeiliau yn unol â'n polisi cadw. Os byddwch 
yn llwyddiannus yn eich cais yna bydd eich data personol yn cael ei gadw am 10 mlynedd ar ôl y dyddiad pan 
fyddwch chi, fel derbynnydd y grant, yn rhydd o'r holl amodau sy'n ymwneud â'r grant a ddyfarnwyd a'r holl 
daliad wedi'i wneud. Os byddwch yn aflwyddiannus, cedwir eich manylion am flwyddyn ar ôl y dyddiad y 
gwnaethoch eu darparu. 
 
O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl i wneud y canlynol: 
 

 gweld y data personol sydd gan Lywodraeth Cymru amdanoch 

 gofyn inni gywiro unrhyw ddata anghywir 

 gwrthwynebu neu gyfyngu (mewn rhai amgylchiadau) ar brosesu 

 i'ch data cael ei 'ddileu’ (dan rai amgylchiadau) 
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 cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu 
data 

 
Am fanylion pellach am y wybodaeth a gedwir gan Lywodraeth Cymru a'i defnydd, neu os ydych chi am arfer 
eich hawliau o dan y GDPR, gweler y manylion cyswllt isod: 
 
Llinell Gymorth busnes Cymru 03000 6 03000 neu defnyddiwch y ffurflen cysylltu â ni 
https://businesswales.gov.wales/contact-us 
 
Swyddog Diogelu Data:  
Llywodraeth Cymru  
Parc Cathays 
Caerdydd  
CF10 3NQ  
 
Cyfeiriad E-bost: Dataprotectionofficer@gov.wales   
 
Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: 
 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Swydd Gaer 
SK9 5AF 
 
Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113 
 
Gwefan: www.ico.org.uk   
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://businesswales.gov.wales/contact-us&data=04|01|Adam.Evans@gov.wales|055b7df692a84e2eb12c08d91ed00691|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637574701070292668|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=n4V0YTpCn9zDPIadaE/VTYU6TgqHZAGQ7hn03wQnFGM=&reserved=0
mailto:Dataprotectionofficer@gov.wales
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ico.org.uk/&data=04|01|Adam.Evans@gov.wales|055b7df692a84e2eb12c08d91ed00691|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637574701070292668|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=O/oSV9puQn+Jmxh5NuRDwbyN73MjPqk6/7nMIraMMCE=&reserved=0

