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Y Pethau Pwysig 2020 
 

Ariennir yn rhannol gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar 
gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) 

 

Nodyn canllaw 

1. Rhagarweiniad  
  
Mae'r ddogfen hon yn rhoi canllawiau ar wneud cais am gymorth drwy gronfa Y Pethau 
Pwysig, cronfa newydd ar gyfer Cymru gyfan a fydd yn cefnogi sefydliadau cyhoeddus, cyrff 
yn y trydydd sector a chyrff dielw i wneud y canlynol: 
 

 ddarparu gwelliannau bychain sylfaenol i seilwaith twristiaeth a  

 sicrhau bod pob ymwelydd â Chymru yn cael profiad positif a chofiadwy drwy gydol 
eu arhosiad.   

Bydd y gronfa newydd hon yn adeiladu ar rowndiau blaenorol o gyllid drwy'r cynllun 
Cymorth Buddsoddi Mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS), a gafodd ei lansio yn 2017. 
Roedd TAIS yn cael ei gefnogi drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen 
Datblygu Gwledig (CDG) 2014–2020, a oedd yn cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol 
Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru. 

O dan y rowndiau blaenorol o gyllid, o dan reolau'r CDG dim ond wardiau gwledig yng 
Nghymru a oedd yn gymwys. Nawr gyda chyllid ychwanegol nad yw'n dod o'r UE mae 
cynllun TAIS yn cael ei estyn i ardaloedd y tu allan i wardiau gwledig fel rhan o fenter 
newydd y Pethau Pwysig, i sicrhau y gall pob rhan o Gymru fanteisio ar y gronfa newydd. 
Ar gyfer y prosiectau hynny a nodir o fewn ward cymwys CDG, bydd y Pethau Pwysig yn 
parhau i gael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Datblygu Gwledig yr UE tan 
2022. 
  
Mae Y Pethau Pwysig yn agored i sefydliadau cyhoeddus, cyrff yn y trydydd sector a chyrff 
dielw (cyhyd ag y bo’r rhain yn gyrff corfforedig) ond nid yw’n agored i fusnesau BaCh yn y 
sector preifat. 
  
Caiff y gronfa ei gweithredu drwy gyfrwng rhaglen o alwadau agored o 2020 tan 2025. Ar 
gyfer y prosiectau hynny a gaiff eu cymeradwyo yn 2020 ac sydd wedi’u lleoli  yn y  ward 
cymwys CDG, bydd rhaid cwblhau’r holl wariant erbyn Rhagfyr 2022. Os byddwch yn 
cyflwyno mwy nag un ymholiad, rydym yn argymell eich bod yn cynnwys dim ond yr achosion 
rydych am roi blaenoriaeth iddynt. Dyma’r dyddiadau sy’n gysylltiedig â mynegi diddordeb yn 
2020:  
 

Lansio’r alwad: 23 Ionawr 2020 
Cau’r alwad: 28 Chwefror 2020. Anfonwch eich ffurflenni wedi’u cwblhau at: 
tourism.industryadvice@llyw.cymru erbyn canol dydd 12:00 fan bellaf. Ffôn: 0845 010 
8020. 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-07/gronfa-datblygu-cymunedau-gwledig-canllawiau.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-07/gronfa-datblygu-cymunedau-gwledig-canllawiau.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-07/gronfa-datblygu-cymunedau-gwledig-canllawiau.pdf
mailto:tourism.industryadvice@llyw.cymru
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2. Diben y gronfa 
 
Diben Y Pethau Pwysig yw  gwneud gwelliannau bach, sylfaenol i seilwaith twristiaeth ledled 
Cymru, i sicrhau pob pawb sy'n ymweld â Chymru yn cael profiad cadarnhaol a chofiadwy 
drwy gydol eu harhosiad. Yn ddelfrydol rydym yn ceisio cynigion creadigol sy'n gwneud 
gwahaniaeth, ac sy’n ychwanegu gwerth at brofiad yr ymwelydd, boed yn gynnyrch strategol 
sy'n newid canfyddiadau pobl, neu’n rhan o glwstwr o gynhyrchion sy'n helpu i greu cyrchfan 
a sbarduno twf economaidd.  
 
Bydd cyllid gan Y Pethau Pwysig o hyd at £10 miliwn ar gael ar gyfer 2020–2025 i 
flaenoriaethu prosiectau rhwng £25,000 to £128,000, gyda chyfanswm gwariant cymwys o 
£160,000, a chyfradd ymyrraeth uchaf o 80%.   
 
Bydd y gronfa yn cefnogi’r gweithgareddau a nodwyd yn Croeso i Gymru: Blaenoriaethau i’r 
economi ymwelwyr 2020 – 2025. Er mwyn gwneud cais llwyddiannus i'r gronfa hon bydd yn 
rhaid i ymgeiswyr gyflwyno prosiectau a fydd yn helpu i adeiladu ac ychwanegu gwerth at 
gyrchfannau twristiaeth ledled Cymru.  
 

3. Blaenoriaethau  
 
Dyma flaenoriaethau'r cynllun:  
 

 darparu profiadau o safon i ymwelwyr sydd â naws Cymreig 

 sicrhau bod modd i amrywiaeth eang o ymwelwyr fanteisio ar gyfleoedd llesiant 
newydd a’u mwynhau 

 gwella mynediad at gyfleusterau a chyflwyno cipolwg cynhwysol ar Gymru  

 buddsoddi mewn cyfleusterau sy’n gwella arlwy antur Cymru  

 cyfrannu at brif fentrau twristiaeth Llywodraeth Cymru gan gynnwys ymgyrch 
Blwyddyn Awyr Agored 2020 – 2021 a Ffordd Cymru  

 annog cyrchfannau glân, gwyrdd, er enghraifft drwy welliannau i seilwaith cynaliadwy   

 hyrwyddo ymdeimlad o le, diwylliant a iaith yn fwy rhagweithiol   

 darparu cyfleusterau  sydd ar agor gydol y flwyddyn ledled Gymru  

 buddsoddi mewn profiadau a chyfleusterau ar gyfer digwyddiadau o safon byd-eang  
 
ac sy’n cyfrannu’n benodol tuag at Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen 
Datblygu  Gwledig Cymru 2014- 2020 i: 
 

1. Hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, lleihau tlodi a datblygu’r economi mewn 
ardaloedd gwledig; 

2. Helpu’r bobl fwyaf difreintiedig yng nghefn gwlad Cymru a’r rhai nad oes fawr o gyfle 
ganddynt i newid eu hamgylchiadau; 

3. Meithrin gallu cymunedau gwledig i wrthsefyll anawsterau, i ymdopi’n well â 
newidiadau ac addasu iddynt.  

 
Brand Cymru 
 
Pan fo modd, byddwn yn ystyried a yw’r prosiect yn atgyfnerthu Brand Cymru, sef:   
 

 codi ein statws. 

 syfrdanu ac yn ysbrydoli. 

 newid canfyddiadau. 

 gwneud pethau da. 

 cwbl Gymreig. 

https://businesswales.gov.wales/tourism/cy/croeso-i-cymru-blaenoriaethau-ir-economi-ymwelwyr-2020-2025
https://businesswales.gov.wales/tourism/cy/croeso-i-cymru-blaenoriaethau-ir-economi-ymwelwyr-2020-2025
https://llyw.cymru/gronfa-datblygu-cymunedau-gwledig-canllawiau?_ga=2.135853874.2037583789.1579608612-891235005.1560861897
https://llyw.cymru/gronfa-datblygu-cymunedau-gwledig-canllawiau?_ga=2.135853874.2037583789.1579608612-891235005.1560861897
https://assets.wales.com/login?force_locale=true&locale=cy
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Er enghraifft, mae’n debyg y byddai cynnig sy’n rhagori yn y modd y mae’n defnyddio 
deunyddiau lleol neu’n tanlinellu cryfderau treftadaeth, gan gynnwys ymdeimlad o le ac sy’n 
defnyddio’r Gymraeg, yn cael ei ystyried yn gydnaws â’r brand. 
 
Enghreifftiau o brosiectau 
 
Rhaid i gynnig cymwys fod yn brosiect cyfalaf sy’n hybu twristiaeth. Dyma rai enghreifftiau 
(nid yw’n rhestr gynhwysfawr): 
 

 Gwella’r amgylchedd, fel tirlunio caled a meddal, neu gynlluniau i greu parthau i 
gerddwyr mewn cyrchfannau allweddol i ymwelwyr.  

 Gwella arwyddion, byrddau dehongli a llwybrau dwyieithog/amlieithog gan gynnwys, 
o dan amgylchiadau eithriadol, canolfannau ymwelwyr os ydynt yn rhan annatod o 
raglen rheoli cyrchfan. 

 Meysydd parcio i geir a bysiau (gan gynnwys hygyrchedd, socedi gwefru ceir EV, 
gwybodaeth) a gwella toiledau mewn cyrchfannau allweddol. 

 Ei gwneud yn haws cymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr, a phrosiectau i wella 
ansawdd dŵr (ee gwobrau’r Faner Las). Gallai hynny gynnwys llwybrau â chanllaw, 
heb stepiau, i’r traeth; socedi gwefru sgwteri trydan; cyfleusterau newid (mwy o le a 
mwy o offer nag a geir mewn toiledau hygyrch safonol); safleoedd toiled i gŵn tywys; 
toiledau hygyrch, parcio dynodedig sy’n agos at doiledau hygyrch; llwybrau hygyrch 
(ee synhwyraidd) a llwybrau sy’n osgoi camfeydd.   

 Seilwaith ar gyfer digwyddiadau (os yw’n ymwneud â thwristiaeth), a gwaith celf neu 
gynnyrch ‘arbrofol’ mewn cyrchfannau allweddol. 

 Prosiectau datblygu thema sy’n ymwneud âr  Blynyddoedd Thematig a Ffordd Cymru. 

 
4. Cymhwystra  
 
Pwy sy’n gallu gwneud cais?  
 
Gall y canlynol fynegi diddordeb:  
 

 Grwpiau gweithredu lleol (os ydynt yn endidau corfforedig) 

 Grwpiau cymunedol lleol (gan gynnwys elusennau, ymddiriedolaethau a chwmnïau 
cydweithredol). 

 Mentrau cymdeithasol. 

 Cwmnïau cyfyngedig drwy warant (dielw). 

 Cwmnïau budd cymunedol. 

 Cwmnïau cydfuddiannol. 

 Awdurdodau lleol. 

 Cyrff cyhoeddus eraill fel Parciau Cenedlaethol. 
 
Beth y gellir ei gyllido? 
 
Cronfa gyfalaf yw hon. Ni chaiff costau refeniw eu hystyried. Lleiafswm y grant sydd ar gael 
yw £25,000 ac ni fydd yn fwy na £128,000. Yr uchafswm y gellir ei wario at ei gilydd ar brosiect 
cymwys yw £160,000, sy’n golygu mai’r lefel ymyrryd yw 80%. Diben y gronfa yw hybu gwaith 
seilwaith twristiaeth ar raddfa fach, fel yr enghreifftiau a nodwyd (ond nid dim ond yr uchod).  
 
Mae Cymru gyfan bellach yn cael ei chynnwys o dan Y Pethau Pwysig, sydd bellach yn 
cynnwys mannau y tu allan i'r wardiau gwledig. Ar gyfer y prosiectau hynny sydd wedi’u lleoli  
o fewn ward cymwys CDG, bydd Y Pethau Pwysig yn parhau i gael ei hariannu gan 
Lywodraeth Cymru drwy Raglen Datblygu Gwledig yr UE.  

https://businesswales.gov.wales/tourism/cy/y-blynyddoedd-thematig
https://businesswales.gov.wales/tourism/cy/ffordd-cymru
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-07/gronfa-datblygu-cymunedau-gwledig-canllawiau.pdf
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Beth na ellir ei gyllido? 
 

Ni fyddwn yn ystyried cyllido’r canlynol: 
 

 Gwaith trwsio a chynnal a chadw cyffredinol 

 Costau refeniw fel marchnata, gorbenion ac amser staff. 

 Gweithgarwch economaidd (fel ystafelloedd te). 

 Canolfannau Gwybodaeth i Ymwelwyr (TIC). 
 

Ni all ffioedd cymwys fod uwchlaw 12% o’r gwariant cyfalaf cymwys, a rhaid iddo ymwneud 
â thasg untro benodol i roi’r prosiect ar waith e.e. dylunio, cynllunio, diogelwch ffordd ac 
adroddiadau ac archwiliadau technegol / arbenigol. Gall y rhain fod ar ffurf gwariant mewnol, 
ond dim ond os oes tystiolaeth glir o’r taliadau. Mae’r ffioedd nad ydynt yn gymwys yn 
cynnwys paratoi cais am arian, swyddi rheoli a gweinyddu prosiect cyffredinol, neu 
drosglwyddo costau mewnol.    
 

Dangosyddion a chynnyrch 
 
Caiff y cymorth ei fesur yn ôl y dangosyddion a ganlyn. Llywodraeth Cymru fydd yn eu coladu, 
a bydd angen i’r ymgeiswyr gyflwyno adroddiad arnynt: 
 

 Cyfanswm ymyriad a’r arian cyfatebol. 

 Nifer y gweithgareddau a gefnogir. 

 Nifer yr ymwelwyr sy’n manteisio ar y newidiadau yn y seilwaith. 

 Y nifer sy’n defnyddio’r gwasanaethau. Rhaid i’r gwasanaethau a gynigir fod yn 
newydd a rhaid iddynt gael eu creu neu eu gwella o safbwynt hygyrchedd neu gwmpas 
y ddarpariaeth. Caiff hyn ei fonitro’n gronnus dros oes y prosiect. Yn achos 
gwasanaethau a gaiff eu gwella, bydd angen monitro hyn yn ôl llinell sylfaen a 
sefydlwyd cyn dechrau ar y gwaith. 

 Nifer y cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd neu’r nifer sydd wedi’u 
gwella, a ddatblygwyd i’w cyflwyno i’r farchnad (cynhyrchion a gwasanaethau) neu i’w 
defnyddio (prosesau). 

 Nifer y mentrau i wella neu ddatblygu atyniadau neu gyfleusterau newydd i ymwelwyr 
mewn amgylcheddau naturiol a/neu hanesyddol. Nid yw hyn yn cynnwys mynediad 
wedi’i reoli i gefn gwlad neu’r arfordir.   

 

5. Mynegi diddordeb a’r broses ymgeisio  
 
Asesu’r prosiect 
 
Mae dau gam i’r broses o asesu prosiectau:   
 
Cam 1: Ar ôl i ffurflen Mynegi Diddordeb yn y Pethau Pwysig ddod i law, caiff ei harchwilio i 
sicrhau bod y prosiect yn bodloni’r meini prawf cymhwystra. 
 

 Gellir derbyn ceisiadau o bob rhan o Gymru. Ar gyfer y prosiectau hynny sydd wedi’u 
lleoli  o  fewn ward cymwys CDG, bydd Y Pethau Pwysig yn parhau i gael ei 
hariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Datblygu Gwledig yr UE.  

 Yr isafswm sydd ar gael yw £25,000. Mewn achosion anghyffredin, os yw’r cynnyrch 
yn eithriadol, neu os yw’r prosiect yn flaenoriaeth er bod ei werth yn is, bydd rhywfaint 
o hyblygrwydd o bosibl a gellir ystyried ceisiadau am lai na £25,000 o gymorth 
ariannol.  

 Yr uchafswm sydd ar gael yw £128,000, a hynny ar gyfer prosiectau sydd â chostau 
net o £160,000 fan bellaf. Y lefel ymyrryd felly fydd 80% o’r costau cyfalaf cymwys.  

 Ni fydd yn rhaid ad-dalu’r cymorth ariannol. 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-07/gronfa-datblygu-cymunedau-gwledig-canllawiau.pdf
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Caiff pob ffurflen Mynegi Diddordeb ei hasesu’n ôl y meini prawf a ganlyn: 
 

 A yw’r corff yn gymwys i wneud cais?      

 A gafwyd caniatâd cynllunio neu a fydd ar waith o fewn 6 mis i unrhyw gyllid gael ei 
gynnig?     

 A fydd y prosiect wedi’i gwblhau ymhen dwy flynedd fan bellaf (Rhagfyr 2022)?  

 A yw’r swm dan sylw’n cyd-fynd â chanllawiau’r cynllun? 

 A oes modd darparu’r swm dan sylw o fewn rheolau Cymorth Gwladwriaethol a 
rheolau’r cynllun?  

 A yw’r prosiect yn flaenoriaeth strategol? 

 A yw’r prosiect yn gydnaws â brand Cymru?  
 
Bydd y datganiadau o ddiddordeb sy’n cael y sgor uchaf yn cael eu gwahodd i gyflwyno caais 
llawn. 
 
Cam 2: Caiff ceisiadau a dderbyniwyd eu hadolygu gan swyddog achos i ddechrau a’u 
hasesu a’u sgorio gan banel cymedroli annibynnol, cyn cael eu argymell ar gyfer ystyriaeth a 
phenderfyniad Gweinidogol. 
 
Rhaid i’r dystiolaeth y byddwch yn ei chynnwys i gefnogi’ch achos gyd-fynd â blaenoriaethau 
neu themâu Croeso Cymru (fel Blwyddyn yr Awyr Agored a Ffordd Cymru). Bydd y prosiectau 
llwyddiannus yn cael eu dewis ar sail cryfder ac ansawdd y gyrchfan ac i ba raddau y mae’r 
prosiect yn arloesi.    
 
Nid yw’r cyllid yn dibynnu ar greu swyddi’n uniongyrchol a chaiff ei ystyried yn unol â’r 
penawdau a ganlyn: 

 

 Cydweddiad Strategol 

 Ansawdd y Prosiect 

 Tystiolaeth o Angen 

 Caniatâd cynllunio (wedi’i sicrhau neu wedi’i gymeradwyo o fewn 6 mis i’r cynnig) 

 Risgiau  

 Gweithredu a Chyflawni’r Prosiect 

 Elfennau i'w cyflawni gan y prosiect (allbynnau a chanlyniadau) 

 Costau a Gwerth am Arian y Prosiect 
 

6.  Cymeradwyo a phenderfynu 
 
Cewch wybod am y penderfyniad a’r rhesymau drosto. Cronfa ddewisol yw hon ac nid oes 
unrhyw broses apêl benodedig. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, cewch lythyr yn 
Cymeradwyo’r Cyllid. Ni chewch ddechrau ar y prosiect na gwneud unrhyw ymrwymiad ffurfiol 
cyn y penderfyniad neu bydd eich cais yn annilys. Nid yw Llywodraeth Cymru yn gyfrifol nac 
yn atebol am unrhyw gostau y byddwch yn eu hysgwyddo i baratoi’r cais.      
 

7.  Y broses hawlio, cyflawni a monitro 
 
Bydd trefniadau’r taliadau wedi’u nodi yn y llythyr Cymeradwyo cyllid. Os bydd angen trefnu 
unrhyw gyfnodau hawlio ychwanegol, gallwch wneud cais drwy ysgrifennu at y Tîm Monitro 
yn esbonio’r rhesymau dros y newid. Bydd penderfyniad y Tîm Monitro’n derfynol. Rhaid i 
Bennaeth Cyllid (yn achos awdurdodau lleol) gymeradwyo pob cais. 
Polisi Llywodraeth Cymru yw talu ar ffurf ôl-daliadau. Mae Llywodraeth Cymru  yn cydnabod, 
fodd bynnag, nad oes gan y rhan fwyaf o gyrff yn y trydydd sector ryw lawer o arian wrth gefn 
ac nad oes ganddynt yr adnoddau i gwblhau gwaith a chael eu talu wedyn. Mae’n bosibl, 
felly, darparu cyllid ymlaen llaw ar gyfer gwariant penodol cyhyd ag y bo tystiolaeth bendant 
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bod angen gwneud hynny. Yn achos ymgeiswyr o’r trydydd sector, os bydd angen cyllid 
ymlaen llaw, dylech nodi hyn yn ystod y cam cyntaf, a chewch ffurflen ‘talu ymlaen llaw’. 
Dylech lenwi hon a’i dychwelyd gyda’r dystiolaeth ofynnol. Caiff y wybodaeth a’r dystiolaeth 
eu hasesu i benderfynu a allwn roi cyllid i chi ymlaen llaw. Bydd awdurdodau lleol yn cael y 
grant ar ffurf ôl-daliadau ar sail y costau y byddant wedi’u gwario a thystiolaeth o hynny. 
 
Bydd amserlen benodol ar gyfer rhoi pob prosiect ar waith, a chaiff hon ei hamlinellu yn y 
llythyr cymeradwyo cyllid. Mae sicrhau arbenigedd rheoli prosiect yn bwysig iawn oherwydd 
oni chedwir at yr amserlen sydd yn y cynnig, mae’n bosibl y bydd y prosiect yn colli ei arian. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio talu cyrff yn y trydydd sector cyn pen 30 diwrnod ar ôl 
llenwi ffurflen hawlio ddilys.  Gellir cyflwyno ffurflenni’n electronig, a rhaid cynnwys 
adroddiad cynnydd a thystiolaeth os bydd angen. Os na fydd pob rhan o’r ffurflen wedi’i 
llenwi neu os bydd wedi’i llenwi’n anghywir, mae’n bosibl y bydd oedi cyn talu. 
 
Monitro ar ôl cwblhau’r broses  
 

Byddwn yn parhau i fonitro’r prosiect am bum mlynedd o leiaf wedi iddo ddod i ben i sicrhau 
ei fod yn cyflawni’r hyn a gytunwyd, a bydd hynny’n un o amodau’r cynnig.     
 

8.  Cymorth Gwladwriaethol 
 
Caiff y grant ei gynnig gan un o swyddogion Llywodraeth Cymru dan awdurdod Gweinidogion 
Cymru. Caiff y cynnig ei wneud yn unol â Rheoliadau Rhaglen Datblygu Gwledig (Cymru) 
2014 [SI Rhif.3222 (W.327)]. Mae’r grant hwn ar gael o dan y Cynllun uchod a gyflwynir fel 
rhan o Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014 – 2020. 
 

9.  Caffael yn yr Undeb Ewropeaidd (yn berthnasol ond i wardiau sy’n gymwys ar gyfer 

y CDG) 
 
Mae Cyfarwyddebau Caffael yr Undeb Ewropeaidd yn berthnasol i gontractau a gaiff eu 
cyllido’n llawn neu’n rhannol drwy gronfeydd yr UE. Mae’r rheolau caffael llawn yn berthnasol 
i bob corff cyhoeddus, endidau yn y trydydd sector a mentrau masnachol yn y sector preifat 
sy’n cael cymorth grant gwerth 50% neu ragor o gyfanswm costau’r prosiect ac eithrio TAW.  
 
Yn achos unrhyw wariant cyfalaf, rhaid cynnwys y dystiolaeth berthnasol yn ymwneud â 
chaffael pan fyddwch yn hawlio’r cyllid, nid pan fyddwch yn gwneud cais. Hefyd, mae angen 
cynnwys dadansoddiad rhesymol o gost y prosiect pan fyddwch yn gwneud cais.   
 
Dyma grynodeb o’r broses gaffael bresennol: 
 

Amcangyfrif o’r 
gwerth* 

Gofyniad Cam i’w gymryd 

£0 - £4,999 Un dyfynbris 
ysgrifenedig  

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio 
cyflenwyr sydd wedi’u cofrestru ar  
https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/   

£5,000 – £24,999 Tri dyfynbris 
ysgrifenedig 

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio 
cyflenwyr sydd wedi’u cofrestru ar  
https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/  

£25,000 -  £106,046  
(Nwyddau a 
gwasanaethau) 

Cystadleuaeth 
lawn ac agored 

Mae’n bosibl y caiff y gofynion eu cyhoeddi drwy 
https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/  
Gellir gofyn am ddyfynbrisiau gan holi’r 
cyflenwyr yn uniongyrchol  

£25,000 - 
£4,104,393 (Gwaith) 

Cystadleuaeth 
lawn ac agored 

Mae’n bosibl y caiff y gofynion eu cyhoeddi drwy 
https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/  

https://llyw.cymru/rhaglen-datblygu-gwledig-2014-2020-canllaw-technegol-tendro-cystadleuol-chaffael-cyhoeddus?_ga=2.110884486.2037583789.1579608612-891235005.1560861897
https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/
https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/
https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/
https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/
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Gellir gofyn am ddyfynbrisiau gan holi’r 
cyflenwyr yn uniongyrchol 

£122,976**  ac uwch  
(Nwyddau a 
gwasanaethau) 

Cystadleuaeth 
lawn ac agored 

Caiff y gofynion eu cyhoeddi drwy Ewrop drwy 
gyfrwng 
https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/  

£4,733,252**  ac 
uwch (Gwaith) 

Cystadleuaeth 
lawn ac agored 

Caiff y gofynion eu cyhoeddi drwy Ewrop drwy 
gyfrwng  
https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/  

 
* Sylwch nad yw’r ffigurau hyn yn cynnwys TAW. 
** Trothwyon Caffael newydd yr UE o 1 Ionawr 2020 
 

Hyd yn oed os yw prosiect sydd wedi cael ei gymeradwyo y tu allan i ward sy’n gymwys o 
dan y CDG, bydd yn rhaid iddo ddilyn gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer caffael. 

 
10.  Y Gymraeg  
 

Dylai ymgeiswyr geisio cyngor ynghylch gofynion dwyieithrwydd eu prosiectau ar ddechrau’r 
broses a dylent sicrhau bod pob agwedd wedi’i chostio a’i chynnwys yn eu cynigion. Bydd y 
gofynion o ran y Gymraeg yn cael eu nodi yn y ddogfen yn cymeradwyo cyllid a gallant 
gynnwys (fel y bo’n briodol): 
 

 Arwyddion a deunyddiau addysgol, rhyngweithiol a deongliadol dwyieithog.  

 Argraffu deunyddiau marchnata dwyieithog, oni bai bod y prosiect yn targedu 
cynulleidfa’r tu allan i Gymru yn unig. 

 Gwefan dwyieithog. 

 Cyfryngau cymdeithasol dwyieithog, oni bai bod y prosiect yn targedu cynulleidfa tu 
allan i Gymru yn unig.  

 Cyfleoedd i hyfforddi a datblygu pobl mewn perthynas â’r Gymraeg. 

 Hysbysebu swyddi’n ddwyieithog. 

 Cynllun Gweithredu a Pholisi ar gyfer y Gymraeg. 
 

11.  Cyhoeddusrwydd 
 
Os yw eich prosiect wedi’i leoli mewn ward cymwys CDG, bydd angen i chi gydnabod y 
cymorth ariannol mewn unrhyw gyhoeddusrwydd, datganiadau i'r wasg a deunydd marchnata 
a gyhoeddir gan nodi mai arian gan Raglen Datblygu Gwledig - Cymunedau Gwledig 
Llywodraeth Cymru 2014 -2020 ydyw, a bod hwnnw’n cael ei noddi gan Gronfa Amaethyddol 
Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, a Llywodraeth Cymru. Os yw eich prosiect wedi'i leoli y tu 
allan i wardiau cymwys y cynllun datblygu gwledig, dim ond gofynion cyhoeddusrwydd 
Llywodraeth Cymru y bydd angen i chi eu defnyddio. Rhaid i'r gydnabyddiaeth honno fod ar 
ffurf a gymeradwyir gennym ni ymlaen llaw a rhaid iddi gydymffurfio â chanllawiau brandio 
Llywodraeth Cymru. Caiff yr holl ofynion eu hamlinellu'n glir yn y llythyr sy'n cymeradwyo'r 
grant. 
 

12.  Datganiad Preifatrwydd Diogelu Data 
 
Llywodraeth Cymru yw'r Rheolwr Data ar gyfer unrhyw wybodaeth a gawn gennych. A 
fyddech cystal â chadarnhau yn yr adrannau perthnasol ar y ffurflenni eich bod yn fodlon 
bwrw ymlaen ar y sail hon er mwyn i chi barhau i gael cymorth a chyngor gan Lywodraeth 
Cymru. Os yw eich prosiect wedi'i leoli o fewn ward gymwys i'r CDG, mae'r hysbysiad 
preifatrwydd CDG canlynol yn berthnasol. Os yw eich prosiect wedi'i leoli y tu allan i 
wardiau cymwys y cynllun datblygu gwledig, mae'r hysbysiad preifatrwydd canlynol yn 
berthnasol. 
 

https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/
https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/
https://wales365uk.sharepoint.com/sites/Mewnrwyd-Need-to-know/SitePages/New-EU-Procurement-Thresholds-from-1-January-2020.aspx
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-07/gronfa-datblygu-cymunedau-gwledig-canllawiau.pdf
https://llyw.cymru/y-gwasanaethau-caffael-cymru?_ga=2.143204278.2037583789.1579608612-891235005.1560861897
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-07/gronfa-datblygu-cymunedau-gwledig-canllawiau.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-05/grantiau-a-thaliadau-gwledig-gdpr-hysbysiad-preifatrwydd.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-05/grantiau-a-thaliadau-gwledig-gdpr-hysbysiad-preifatrwydd.pdf
https://llyw.cymru/hysbysiad-preifatrwydd-grantiau-llywodraeth-cymru?_ga=2.136049586.2037583789.1579608612-891235005.1560861897
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13.  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
 
Mae amcanion y Ddeddf yn dangos sut y bydd pob corff cyhoeddus yn gweithio i wireddu'r 
weledigaeth i Gymru sydd yn y 'nodau llesiant'. Mae'r saith nod llesiant yn dangos pa fath o 
Gymru yr ydym am ei gweld. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn glir fod yn rhaid i'r cyrff cyhoeddus 
a restrir weithio i gyflawni’r nodau i gyd, nid dim ond un neu ddau. Bydd yn bwysig at 
ddibenion asesu’ch cais, eich bod yn cyfeirio at y modd y bydd eich prosiect yn cyflawni'r 
nodau hyn, a’ch bod yn esbonio hynny.  
 

14.  Manylion Cyswllt i Gael Rhagor o wybodaeth 
 
Tîm Rhanbarthol Croeso Cymru 
 
Dyma’r manylion cyswllt yn y rhanbarthau 
 
Y Gogledd  
Andrew Forfar – AndrewWallace.Forfar@llyw.cymru 03000 625837 
 
Y Canolbarth 
Helen Jones – Helen.Jones28@llyw.cymru 03000 257424 
 
Y De-orllewin  
Philip Abraham – Philip.Abraham@llyw.cymru 03000 254528 
 
Y De-ddwyrain  
Louisa Giles – Louisa.Giles@llyw.cymru 03000 616012 
 
Ar gyfer ymholiadau cyffredinol am gymorth buddsoddi ehangach, cysylltwch â ni: 
 
Ebost: tourism.industryadvice@llyw.cymru 
 
Ffôn: 0845 010 8020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://llyw.cymru/llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-canllawiau?_ga=2.13688500.2037583789.1579608612-891235005.1560861897
mailto:AndrewWallace.Forfar@gov.wales
mailto:Helen.Jones28@gov.wales
mailto:Philip.Abraham@gov.wales
mailto:Louisa.Giles@gov.wales0
mailto:tourism.industryadvice@llyw.cymru
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Atodiad A 
 
RHESTR O WARDIAU CYMWYS  
 
Derbynnir ceisiadau ar gyfer yr RCDF gan y wardiau Gwledig a’r wardiau Canolfan 
Wasanaethu isod yn unig:  
 
Cyngor Sir Ynys Môn 

  
Wardiau Gwledig  
Aberffro    Cefni     Llanfaethlu    Morawelon  
Porth Amlwch   Cwm Cadnant              Llanfair-yn-Neubwll   Parc a'r Mynydd  

Llanfihangel  
Amlwch Wledig Cyngar    Ysgeifiog    Pentraeth  
Biwmares   Gwyngyll    Llangoed    Porthyfelin  
Bodffordd   Tref Caergybi    Llanidan    Rhosneigr  
Bodorgan   Kingsland    Llannerch-y-medd   Rhosyr  
Braint    Llanbadrig    Ffordd Llundain   Trearddur  
Bryngwran   Llanbedrgoch    Maeshyfryd    Tudur  
Brynteg   Llanddyfnan    Mechell    Tysilio  
Cadnant   Llaneilian    Moelfre    Y Fali  
 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent  
  
Wardiau Gwledig     
Cwm   
  
Canolfan Wasanaethu  
Llanhiledd    
 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr  
  
Wardiau Gwledig  
Abercynffig   Bryntirion, Trelales     Llangeinwyr    Bro Ogwr  

a Merthyr Mawr  
Betws    Cefn Cribwr      Llangynwyd    Pen-prysg  
Melin Ifan Ddu  Coety       Nant-y-moel   Pontycymer  
Bryncethin   Corneli      Newton    Ynysawdre  
Blaengarw     
  
Wardiau Canolfan Wasanaethu  
Felindre   Sarn       Bryncoch    Hendre  

 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili  
 
Wardiau Gwledig  
Cwm Aber  Cwm Darran                  Nelson    Twyn Carno  
Argoed   Llanbradach      Tredegar Newydd   Ynysddu  
Bedwas,Tretomos  Maes-y-cwmwr     Catwg Sant  
a Machen  
Crymlyn   Moriah       Sant Iago   
  
Wardiau Canolfan Wasanaethu  
Aberbargoed   Trecelyn      Pontlotyn    Ystrad Mynach  
Abercarn   Pen-yr-heol    
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Cyngor Sir Gâr  
  
Wardiau Gwledig  
Abergwili     Talacharn      Llan-non  
Tref Caerfyrddin - Gogledd   Llanboidy    Llansteffan  
Tref Caerfyrddin - De   Llanddarog     Llanybydder 
Tref Caerfyrddin - Gorllewin   Llandeilo     Manordeilo a Salem  
Cenarth     Llanymddyfri     Pen-bre 
Cilycwm     Llandybïe      Pontyberem  
Cynwyl Elfed     Llanegwad     Cwarter Bach 
Cynwyl Gaeo     Llanfihangel Aberbythych   Llanismel   
Garnant     Llanfihangel-ar-Arth    Sanclêr   
Glanaman     Llangadog     Trelech 
Glyn       Llangeler     Trimsaran 
Gorslas     Llangynnwr     Hendy-gwyn ar Daf  
Hendy      Llangyndeyrn  
Cydweli  
   
Canolfan Wasanaethu  
Rhydaman      Penygroes     Tŷ-croes  
Betws      Pontaman    
Porth Tywyn      Saron   
 
CS Ceredigion  
  
Wardiau Gwledig  
Aberaeron   Beulah    Llandyfrïog    Lledrod  
Aber-porth   Borth     Llandysiliogogo   Melindwr  
Aberteifi –  
Mwldan   Capel Dewi   Tref Llandysul    Ceinewydd  
Aberteifi –  
Rhyd-y-Fuwch  Ceulanamaesmawr   Llanfarian    Penbryn  
Aberteifi –   
Teifi    Ciliau Aeron    Llanfihangel Ystrad   Pen-parc  
Aberystwyth   
Bronglais   Faenor    Llangeitho    Tirymynach 
Aberystwyth   
Canol    Llanbedr Pont Steffan   Llangybi    Trefeurig  
Gogledd  
Aberystwyth   Llannarth    Llanrhystyd    Tregaron  
Aberystwyth   Llanbadarn Fawr - 
Penparcau   Padarn    Llansanffraid    Troed-yr-aur  
Aberystwyth   Llanbadarn Fawr – 
Rheidol   Sulien     Llanwenog    Ystwyth  

 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
  
Wardiau Gwledig  
Betws-y-Coed   Crwst    Llangernyw    Uwch Conwy  
Betws yn Rhos   Eglwys-bach   Llansanffraid    Uwch Aled  
Caerhun    Gele    Llansannan   
Capelulo    Gower    Trefriw   
Bryn     
Pandy  
Pant-yr-afon/Penmaenan  
Conwy  
  
Wardiau Canolfan Wasanaethu  
Pensarn    Deganwy    
Penrhyn    Llanddulas    
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Craig-y-Don   Marl    

 
Cyngor Sir Ddinbych 
  
Wardiau Gwledig  
Bodelwyddan   Efenechdyd    Llanfair Dyffryn  Dwyrain Llanelwy  

Clwyd/Gwyddelwern 
  

Corwen   Llanarmon-yn     Llangollen   Gorllewin Llanelwy  
Iâl/Llandegla  

Canol Dinbych  Llanbedr Dyffryn   Llanrhaeadr-yng-  Trefnant  
Clwyd/Llangynhafal   Nghinmeirch  

Dinbych Isaf  Llandrillo    Rhuddlan    Tremeirchion  
Dinbych Uchaf/  Llandyrnog    Rhuthun    
Henllan  
  
Canolfan Wasanaethu  
Dyserth     

 
Cyngor Sir y Fflint  
  
Wardiau Gwledig  
Brynffordd   Gronant   Yr Wyddgrug  Broncoed  Pen-y-ffordd  
Mynydd Bwcle  Gwernaffield   Dwyrain yr Wyddgrug  Yr Wyddgrug Saltney  

Cyffordd  
Caergwrle   Gwernymynydd  De yr Wyddgrug   Sealand 
Caerwys   Helygain   Gorllewin yr Wyddgrug  Trelawnyd a   

Gwaenysgor 
Cilcain   Kinnerton Uchaf  Mostyn    Treuddyn  
Ffynnongroyw  Yr Hob   New Brighton    Chwitffordd  
Y Fflint – Oakenholt  Coed-llai   Llaneurgain   
Y Fflint – Trelawny  Llanfynydd   Northop Hall   
  
Wardiau Canolfan Wasanaethu  
Canol Treffynnon         Dwyrain Treffynnon     Gorllewin Treffynnon   

  
Cyngor Sir Gwynedd  
  
Wardiau Gwledig  
Aberdaron   Cricieth   Llandderfel    Pen-y-groes  
Aberdyfi    Cwm-y-glo   Llanengan    Dwyrain Porthmadog  
Abererch   Deiniolen   Llangelynnin    Gorllewin Porthmadog  
Abermo   Diffwys a  Llanllyfni   Porthmadog- 

Maenofferen       Tremadog 
Abersoch   Dolbenmaen   Llanrug    Gogledd Pwllheli  
Arllechwedd   Gogledd Dolgellau   Llanuwchllyn    De Pwllheli  
Y Bala    De Dolgellau   Llanwnda    Seiont  
Bethel    Dyffryn Ardudwy  Llanystumdwy   Talysarn  
Bontnewydd   Efail-newydd/Buan  Menai (Caernarfon)   Teigl  
Botwnnog   Gerlan   Morfa Nefyn    Trawsfynydd   
Bowydd a Rhiw  Groeslon   Nefyn     Tregarth a Mynydd  
          Llandygai  
Brithdir   Harlech   Ogwen    Tudweiliog 
Llanfachreth/Ganllwyd 
  
Llanelltyd  
Bryn-    Llanaelhaearn  Peblig (Caernarfon)   Tywyn 
-crug/ Llanfihangel  
Cadnant   Llanbedr   Penisarwaun    Waunfawr 
Clynnog   Llanbedrog   Penrhyndeudraeth   Y Felinheli 
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Corris/Mawddwy  Llanberis   Pentir   
 
Wardiau Canolfan Wasanaethu 
Deiniol   Garth    Hendre    Marchog  
Dewi    Glyder   Hirael      Menai (Bangor)  

 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful  
 
Wardiau Gwledig  
Bedlinog   Cyfarthfa   Ynysowen    Y Faenor   
  
Canolfannau Gwasanaethu  
Plymouth     

 
Cyngor Sir Fynwy  
  
Wardiau Gwledig  
Caerwent   Llanelli Hill    Mill    Drenewydd Gelli-farch  
Crucornau    Llan-ffwyst Fawr   Llanfihangel Troddi  The Elms  
Devauden   Llangybi Fawr    Overmonnow   Trellech United  
Dixton gydag    
Osbaston   Llanofer   Porth Sgiwed  Brynbuga  
Drybridge   Llandeilo Gresynni  Rhaglan   Wyesham  
Goetre Fawr   Llanwenarth Ultra   Rogiet   
Llanbadog   Maerdy    St. Arvans   
  
Wardiau Canolfan Wasanaethu  
Castell Cil-y-coed  Llanddewi    Larkfield   St. Mary's  
Cantref   Green Lane    Priordy   Hafren   
Castell         Grofield      St. Christopher's  Thornwell 
Croesonen   Lansdown    St. Kingsmark   West End  

 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot  
  
Wardiau Gwledig  
Aberdulais    Cwmllynfell   Gwauncaegurwen   Pontardawe  

 
Blaengwrach    Cymer    Gwynfi    Resolfen  
Bryn a  
Chwmafon    Dyffryn   Brynaman Isaf    Rhos  
Gogledd Bryn-coch   Glyncorrwg   Margam    Blaendulais 
Gorllewin Coedffranc  Glyn-nedd   Onllwyn    Tai-bach  
Crynant    Godre'r graig   Pelenna    Ystalyfera  
  
Wardiau Canolfan Wasanaethu  
Trebannws  Allt-wen     

  
Casnewydd  
  
Wardiau Gwledig  
Llanwern 
Maerun 
        
Canolfan Wasanaethu   
Graig       
Caerllion  
Langstone  
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Cyngor Sir Penfro  
  
Wardiau Gwledig  
Amroth   Hwlffordd:  Aberdaugleddau: Dwyrain          Penfro: Gogledd St. Mary 

Prendergast             
Burton     Hwlffordd:   Aberdaugleddau: Hakin      Penfro: De St. Mary 

Priordy                                       
Camros   Hundleton   Aberdaugleddau: Hubberston      Penfro:  

St. Michael  
Caeriw   Johnston   Aberdaugleddau: Gogledd   Penalun  
Cilgerran   Cilgeti/Begeli   Aberdaugleddau: Gorllewin           Rudbaxton   
Clydau   Llanbedr Felffre  Arberth     Tyddewi  
Crymych   Llandyfái   Arberth Gwledig     Llandudoch  
Dinas     Treletert  Trefdraeth      Llanisan-yn-Rhos   
Dwyrain Trewiliam  Llangwm   Neyland: Dwyrain            Saundersfoot  
Gogledd Abergwaun  Llanrhian   Neyland: Gorllewin        Scleddau  
Dwyrain  
Gogledd Abergwaun  Maenclochog   Doc Penfro:     Solfach  
Gorllewin                                  Canol  
Wdig   Maenorbŷr    Doc Penfro:   Dinbych-y-pysgod: Gogledd  

Llanion  
Hwlffordd:  Martletwy    Doc Penfro:   Dinbych-y-pysgod: De  
Castell      Marchnad  
Hwlffordd:  Merlin`s Bridge   Doc Penfro:   The Havens  
Garth       Pennar 
Hwlffordd:  Aberdaugleddau: Canol        Penfro: Monkton  Cas-wis  
Portfield  

  
Cyngor Sir Powys  
  
Wardiau Gwledig  
Aber-craf   Cegidfa  Llangadog    Y Drenewydd  

Llanllwchaearn  
Gorllewin  

Banwy   Gwernyfed   Llangors    De y Drenewydd  
Bugeildy   Llangadog   Llangynllo   Pencraig  
Aberriw  Ceri   Llangynidr     Llanandras  
Blaen Hafren    Trefyclo   Llanidloes     Rhaeadr Gwy  
Bronllys   Llanafanfawr    Llanwddyn    Rhiwcynon  
Llanfair-ym-Muallt  Llanbadarn Fawr  Llanrhaeadr-ym    St. David Within  

Mochnant/Llansilin  
Bwlch    Llanbrynmair   Llansantffraid     St. John  
Caersws   Llandinam   Llanwrtyd     St. Mary  
Yr Ystog    Llandrindod   Llanllŷr     Talgarth 

Dwyrain /  Llandrindod  
Gorllewin  

Crucywel   Gogledd Llandrindod  Machynlleth    Tal-y-bont ar Wysg   
Cwm-twrch   De Llandrindod  Maes-car/Llywel   Tawe-Uchaf  
Diserth a  Llandrinio   Meifod    Trewern 
Threcoed  
Dolforwyn   Llandysilio    Trefaldwyn    Castell y Trallwng  
Felin-fâch   Llanelwedd   Nantmel    Y Trallwng  

Gungrog 
Ffordun   Llanfair Caereinion  Canol y Drenewydd   Y Trallwng  

Llanerchyddol 
Glantwymyn   Llanfihangel   Dwyrain y Drenewydd  Ysgir  
Y Clas-ar-Wy  Llanfyllin   Trenewydd  

Gogledd Llanllwchaearn  
 

Wardiau Canolfan Wasanaethu  
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Ynyscedwyn    Ystradgynlais    
 

 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf  
  
Wardiau Gwledig 
Maerdy    Rhigos    Ynys-y-bŵl  
 
Cyngor Sir Abertawe  
  
Wardiau Gwledig  
Llandeilo Ferwallt    Gŵyr    Mawr    Pennard  
Fairwood     Llangyfelach   Penclawdd   Pontarddulais  
  
Canolfannau Gwasanaethu  
Gorseinon     Tregŵyr    Clydach   

  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen  
  
Wardiau Gwledig  
De Llanyrafon     Blaenafon    Two Locks   
  
Wardiau Canolfan Wasanaethu  
Abersychan    Cwm-ynys-cou   Llantarnam   Wainfelin   
Cwmbrân Uchaf  

 
Cyngor Bro Morgannwg  
  
Wardiau Gwledig  
Y Bont-faen     Llanilltud Fawr    Sain Tathan    Gwenfô 
    Llanbedr-y-fro    
Dinas Powys          Saint-y-brid    
Llandŵ/Ewenni  Y Rhws    Sili   

  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam  
  
Wardiau Gwledig  
Bronington   Coed-poeth   Llangollen Wledig Pen-y-cae a De Rhiwabon  
Brymbo   Esclus  Llai    Ponciau  

Dwyrain a Gorllewin Gresffordd  
Bryn Cefn        Marchwiail   Yr Orsedd  
Dyffryn   Gwenfro     Marford a Hoseley   Rhiwabon  
Ceiriog 
Gogledd y Waun Gogledd Gwersyllt Mwynglawdd   
De’r Waun   Holt    Owrtyn   
  
Wardiau Canolfan Wasanaethu  
Cefn 

 


