
Cronfa Dyfodol yr Economi

Nodyn Canllaw – Cynllun Cymorth 
Buddsoddi mewn Twristiaeth

1. Cyflwyniad

Mae’r ddogfen hon yn darparu arweiniad i 
fusnesau Twristiaeth ar ymholi a gwneud cais 
am gyllid trwy Gronfa Dyfodol yr Economi 
Llywodraeth Cymru.

Er mwyn cael ei ystyried ar gyfer cymorth gan 
Gronfa Dyfodol yr Economi – Cynllun Cymorth 
Buddsoddi mewn Twristiaeth, bydd angen i’r 
ymgeisydd:

Cam 1: ymrwymo i gefnogi strategaeth 
Ffyniant i Bawb Llywodraeth Cymru a dangos 
ymrwymiad i’r pedwar gofyniad yn y Contract 
Economaidd:

• Y potensial i dyfu

• Gwaith teg

•  Hyrwyddo iechyd (gan gynnwys iechyd 
meddwl) sgiliau a gwybodaeth yn y gweithle

•  Camu at leihau ôl troed carbon

Cam 2: datblygu cynhyrchion twristiaeth 
cynaliadwy o safon ac ysgogi twf mewn 
marchnadoedd newydd a phresennol a chreu 
a/neu ddiogelu swyddi. Nod Strategaeth 
Dwristiaeth Llywodraeth Cymru – Partneriaeth 
ar gyfer Twf yw gweld twf o 10% neu fwy 
mewn enillion twristiaeth yng Nghymru erbyn 
2020. Mae’r strategaeth yn defnyddio dull 
sy’n canolbwyntio ar y cynnyrch a’r bwriad 
yw cyflwyno rhesymau grymus dros ymweld 
â Chymru a’i darganfod trwy greu profiadau 
cynnyrch ‘gorau o’i fath’. 

https://gov.wales/topics/culture-tourism-
sport/tourism/partnership-for-growth-
strategy/?lang=cy

Rydym yn edrych am gynhyrchion sy’n rhagorol 
o ran ansawdd, gradd, profiad ymwelwyr, 
gwasanaeth, arloesi, ac sy’n ychwanegu gwerth. 
Rydym yn dymuno cynigion uchelgeisiol gan 
fusnesau sy’n ceisio gwneud gwahaniaeth, boed 

fel cynnyrch sy’n newid canfyddiad, neu yn 
rhan o gyfres o gynhyrchion sy’n helpu i lunio 
cyrchfan. Ym mhob achos, rydym yn edrych am 
brosiectau nodedig sy’n sefyll ar wahân ac sy’n 
cefnogi ein blaenoriaethau (gweler Adran 4), 
yn atgyfnerthu brand Cymru, yn adlewyrchu’r 
gwerthoedd craidd a’r dull, ac, yn benodol, yn 
cyflawni’r amcanion brand craidd:

• Yn dyrchafu statws Cymru

• Yn syfrdanu ac yn ysbrydoli

• Yn atgyfnerthu canfyddiadau cadarnhaol

• Yn gwneud pethau da

• Yn ‘Gymru’ yn ddiamheuaeth

Mae dolen at ragor o wybodaeth am frand 
Cymru ar gael yn www.cymruybrand.com

Pan fo busnes a phrosiect yn bodloni’r uchod, 
os caiff ei wahodd yn ystod y cam gwneud 
cais llawn, mae’n rhaid i’r busnes ddangos y 
bydd y prosiect yn cyflawni un o’r Galwadau i 
Weithredu canlynol. Os caiff cymorth ei gynnig, 
bydd unrhyw Alwadau i Weithredu y cytunwyd 
arnynt yn ffurfio rhan o’r amodau cymorth:

•  Datgarboneiddio – Er mwyn i Gymru elwa 
ar y newid byd-eang yn y galw ar y farchnad 
am gynhyrchion, nwyddau a gwasanaethau 
carbon isel, ac i’r cymorth hwn weddnewid 
ein ffyniant, iechyd a lles.

•  Arloesi, entrepreneuriaeth a phencadlys – Er 
mwyn i fusnesau ddatblygu cynhyrchion a 
gwasanaethau yn barhaus sy’n eu galluogi 
i barhau yn gystadleuol a chynaliadwy yn 
ogystal ag ysgogi perfformiad cyffredinol yr 
economi.

•  Allforion a Masnach – Er mwyn i fusnesau 
dyfu trwy fasnachu â gweddill y DU a thrwy 
allforio i farchnadoedd tramor, gan gynyddu 
eu cynhyrchiant a gwella’u gallu i wrthsefyll y 
newidiadau i’r economi fyd-eang.

https://gov.wales/topics/culture-tourism-sport/tourism/partnership-for-growth-strategy/?lang=cy
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•  Cyflogaeth o safon, datblygu sgiliau a gwaith 
teg – Cymdeithas ffyniannus a theg lle mae 
gan bawb o bob rhan o Gymru gyflogaeth 
dderbyniol a sicr yn ogystal â chymorth i 
ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen mewn 
byd newidiol.

•  Ymchwil a Datblygu, Awtomeiddio a 
Digideiddio – Er mwyn i fusnesau addasu a 
ffynnu mewn economi sydd wedi’i ffurfio 
drwy arloesi a diwydiannau technegol a 
pharhau yn gystadleuol mewn amgylchedd 
economaidd byd-eang sy’n newid o hyd.

2.  Beth yw’r CDE Cynllun Cymorth 
Buddsoddi mewn Twristiaeth

•  Cronfa buddsoddi cyfalaf ddewisol 
sy’n cefnogi cynhyrchion twristiaeth 
blaenoriaethol (presennol neu newydd) gan 
ddatblygu profiadau cynaliadwy o safon trwy 
fuddsoddi mewn cynhyrchion twristiaeth dan 
arweiniad y sector preifat a’r trydydd sector;

•  Cyllidwr cyfle olaf, felly mae’n rhaid i 
ymgeiswyr ddangos eu bod wedi ceisio 
cael pob math arall o gyllid sector preifat. 
Mae dealltwriaeth o’r pecyn cyllid cyfan yn 
bwysig iawn ac mae’n amlwg naill ai fod 
bwlch yn y cyllid sydd ei angen neu y rhoddir 
sail resymegol glir pam mae angen cyllid 
i gwblhau’r prosiect. Mae Banc Datblygu 
Cymru yn gorff hyd braich Llywodraeth 
Cymru a all gynnig cyllid masnachol i gefnogi 
prosiectau twf i fusnesau sy’n gweithredu yng 
Nghymru. Mewn amgylchiadau eithriadol, 
gall fod yn bosibl i Lywodraeth Cymru roi 
ystyriaeth i gefnogi’r busnes ar delerau 
masnachol;

•  Gellid ystyried cymorth gwerth rhwng 
£25,000 a £500,000 (oni bai bod 
amgylchiadau eithriadol, pan fydd y cymorth 
is neu uwch na’r canllaw hwn yn bosibl);

•  Lefel ganllaw y cymorth yw hyd at 25% 
o gostau cyfalaf cymwys, yn amodol ar 
derfynau Cymorth Gwladwriaethol a’r angen;

•  Bydd lefel y cymorth hefyd yn ystyried nifer 
y swyddi amser llawn parhaol a gaiff eu creu 
a’u diogelu a buddion ehangach y prosiect;

•  Gall terfynau Cymorth Gwladwriaethol 
gyfyngu cymorth mewn Ardaloedd nas 
Cynorthwyir, yn dibynnu ar faint y busnes. 

Mewn rhai amgylchiadau gallai’r dull cyllido 
fod trwy gymorth de minimis pan na all lefel 
y cymorth fod yn fwy na 200,000 ewro dros 
gyfnod o dair blynedd, gan ystyried dyraniad 
blaenorol y busnes/busnes cysylltiedig 
(https://gov.wales/funding/state-aid/de-
minimis-aid/?lang=cy). Ar gyfer lleoliadau 
Ardaloedd a Gynorthwyir, ewch i http://www.
ukassistedareasmap.com/ieindex.html;

•  Gall swyddi Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE) 
gynnwys staff amser llawn, rhan-amser, 
ysbeidiol a thymhorol. Bydd angen contract 
cyflogaeth ar bob aelod o staff ac ni allwn 
ystyried contractau dim oriau;

•  Mae gwariant cymwys yn cynnwys gwaith 
adeiladu a gosodiadau a ffitiadau. Ar gyfer 
busnesau presennol, byddai disgwyl fel 
arfer i’r prosiect arwain at radd uwch, lle bo 
hynny’n briodol, neu gyfleuster ychwanegol 
(e.e. sba);

•  Mae gwariant anghymwys yn cynnwys 
costau refeniw megis marchnata, gorbenion 
ac amser staff; prynu tir neu eiddo; costau 
cynnal a chadw ac atgyweirio; cyfleusterau 
lleol (e.e. manwerthu); cynhyrchion lle 
mae risg uchel o ddadleoli (dim bwlch yn y 
farchnad);

•  Bydd cymorth ym mhob achos yn cynnwys 
cymysgedd o grantiau nad ydynt yn ad-
daladwy a chyllid busnes ad-daladwy;

•  Bydd yr elfen ad-daladwy yn isafswm o 30% 
ond gall fod hyd at 100%, yn dibynnu ar yr 
amgylchiadau;

•  Os yw cais yn llwyddiannus, caiff cynnig 
ffurfiol ei gyflwyno;

•  Bydd y cymorth yn cael ei ryddhau (a allai 
fod mewn rhandaliadau) wedyn yn dibynnu 
ar gyflawni’r prosiect yn llwyddiannus, yn ôl 
tystiolaeth o wariant y prosiect a chyflawniad 
o ran y Galwadau i Weithredu y cytunwyd 
arnynt, yn unol â’r hyn a nodir yn y cynnig;

•  Ni chaiff taliadau eu rhyddhau oni fydd y 
costau wedi’u talu (gwario). Bydd targedau 
hefyd yn cynnwys cyflawni gradd (pan fo 
hynny’n briodol) a bodloni unrhyw ofynion 
eraill fel y rhai sy’n ymwneud â’r Gymraeg.

https://gov.wales/funding/state-aid/de-minimis-aid/?lang=cy
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2.  Sut ydw i’n Ymholi a’r Broses

A. Ymholiad

•  I wneud ymholiad, llenwch Ffurflen 
Mynegiant o Ddiddordeb. Mae’r ffurflen hon 
ar gael yn https://businesswales.gov.wales/
tourism/cy/cyllid#guides-tabs--1 Nid ffurflen 
gais yw hon.

•  Byddwn yn asesu’r Ffurflen Mynegiant o 
Ddiddordeb trwy ddilyn Cam 1 a Cham 2 a 
nodir yn Adran 1 uchod. 

•  Dim ond prosiectau sy’n bodloni ein gofynion 
gaiff wahoddiad i gyflwyno cais llawn.

B. Cais

•  Caiff y ceisiadau llawn a ddaw i law eu 
harfarnu yn fewnol gan swyddog achos a’u 
hadolygu gan banel buddsoddi annibynnol yn 
unol â’r meini prawf arfarnu a nodir isod. Caiff 
prosiectau llwyddiannus eu hargymell ar gyfer 
ystyriaeth a phenderfyniad Gweinidogol;

•  Bydd angen i’r ceisiadau ddangos eu bod 
wedi cyflawni un o’r Galwadau i Weithredu. 
Pe gwneir cynnig, bydd unrhyw Alwad i 
Weithredu y cytunwyd arni yn ffurfio rhan o’r 
amodau ar gyfer cymorth.

•  Ar y cyfan, caiff ceisiadau llawn eu harfarnu 
a gwneir penderfyniad o fewn 12 wythnos. 
Mae’n bosibl y bydd ceisiadau am gymorth 
dros £100,000 yn cymryd mwy o amser. 
Ewch i Adran 5 i gael rhagor o wybodaeth 
am y broses asesu. Nid yw’n debygol y 
gwneir penderfyniad ar gais heb ganiatâd 
cynllunio, neu bryniant ymlaen llaw, a noder, 
bydd cychwyn ar y gwaith, ymrwymo i waith 
datblygu’r prosiect neu wario arno cyn y 
gwneir penderfyniad yn annilysu’r cais;

•  Pan fydd penderfyniad wedi’i wneud, bydd yr 
ymgeisydd yn cael gwybod am y penderfyniad 
terfynol. Os bydd yn llwyddiannus, bydd 
llythyr cynnig cyllid yn cael ei anfon a bydd 
angen ei lofnodi a’i ddychwelyd atom ni cyn 
dechrau’r prosiect. Ni cheir ‘Cychwyn gwaith’ 
ar y prosiect, nac ymrwymo’n ffurfiol iddo, 
cyn y penderfyniad oherwydd bydd hyn yn 
annilysu’r cais. Nid yw Llywodraeth Cymru yn 
gyfrifol nac yn atebol am unrhyw gostau a 
ysgwyddir wrth baratoi cais;

•  Os bydd yn aflwyddiannus, bydd yr 
ymgeisydd yn cael gwybod am y penderfyniad 
a’r rhesymau dros hynny. Cronfa ddewisol yw 
hon heb unrhyw broses apêl benodol.

C. Proses, Cyflawni a Monitro Hawliadau

•  Caiff nifer ac amseriad hawliadau eu nodi 
wedyn mewn llythyr cynnig. Os oes angen 
cyfnodau hawlio ychwanegol, mae’n rhaid 
gwneud cais ysgrifenedig yn nodi’r rhesymau 
dros y newid.

•  Bydd angen bodloni amodau talu’r prosiect 
a nodir mewn llythyr cynnig. Mae’n rhaid 
dilysu pob hawliad mewn adroddiad cyfrifydd 
annibynnol. Yr ymgeisydd fydd yn ysgwyddo 
cost adroddiad o’r fath;

•  Gwneir pob taliad ar sail dalu (h.y. tystiolaeth 
o wariant) ac mae’n bosibl y bydd angen 
cyfleuster pontio ar gyfer hyn. Bydd gan bob 
prosiect amserlen cyflawni benodedig; fe’i 
nodir yn y llythyr cynnig. Mae rheoli prosiect 
arbenigol yn hynod bwysig oherwydd ni fydd 
prosiect yn cael ei gyllido os na chedwir ar 
yr amserlen. Mae’n rhaid cyflwyno ffurflenni 
hawliad yn electronig ond ni chânt eu prosesu 
nes bod tystiolaeth lawn wedi’i chyflwyno 
a’i hasesu. Pan fydd wedi’i chymeradwyo, 
gwneir taliad o fewn 4 diwrnod gwaith. 
Mae’n rhaid cyflwyno adroddiadau cynnydd 
a thystiolaeth gyda phob hawliad, ac 
amcangyfrifir y bydd hawliad yn cymryd rhyw 
30 diwrnod i’w brosesu o ddyddiad derbyn 
hawliad cyflawn i’w awdurdodi;

•  Bydd cyflawniad y canlyniadau y cytunwyd 
arnynt yn parhau i gael eu cofnodi am o leiaf 
3 blynedd ar ôl cwblhau’r prosiect, a bydd 
hyn yn amod o’r cynnig. Nid oes proses apêl 
benodol. Fodd bynnag, caiff ymgeiswyr nad 
ydynt yn cyflawni’r canlyniadau y cytunwyd 
arnynt wybod hyn a chânt adborth manwl. 
Mewn rhai amgylchiadau byddwn yn ceisio 
adfachu’r grant. Bydd amgylchiadau a all 
arwain at adfachu’r grant yn cael eu nodi yn 
nhelerau ac amodau’r llythyr cynnig.

4.  Blaenoriaethau

Mae blaenoriaethau’r gronfa yn cynnwys 
(nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr):

•  Cynhyrchion twristiaeth arloesol o safon, sy’n 
newid enw da.

•  Gwestai moethus (estyniadau a gwelliannau i 
rai presennol a gwestai newydd).

•  Atyniadau ar gyfer pob tywydd, drwy’r 
flwyddyn gron.

•  Atyniadau blaenllaw.

•  Profiadau Gweithgarwch Arloesol.

https://businesswales.gov.wales/tourism/cy/cyllid#guides-tabs--1
https://businesswales.gov.wales/tourism/cy/cyllid#guides-tabs--1


•  Profiadau bwyd i’r ymwelwyr â’r pwyslais ar 
fwyd sy’n nodweddiadol Gymreig.

•  Profiadau glampio a gwersylla arloesol pen 
uchaf.

•  Cyfleusterau sba a hamdden o safon uchel.

•  Prosiectau arloesol sy’n ymwneud â diwylliant 
neu dreftadaeth.

•  Cynhyrchion gwestai bach, llety gwely a 
brecwast, tai llety nodweddiadol o safon.

•  Lleoedd anarferol i aros.

Prosiectau Enghreifftiol

Y Sector Gwasanaeth (O lety gwely a 
brecwast i westai)

Rhoddir ffafriaeth i’r rhai sy’n targedu ansawdd 
4 a 5 Seren. Os nad oes cynnydd yn y radd 
ond bod gwelliant ‘amlwg’ i’r cyfleusterau 
(e.e. sba neu ystafell gynadledda / defnydd 
twristiaeth fusnes), bydd ceisiadau yn dal i gael 
eu hystyried. Nid yw llety brand ar gyllideb yn 
gymwys.

Hunanarlwyo

Ystyrir cynigion pan fydd y busnes wedi cyflawni 
neu’n mynd i gyflawni llety mewn clystyrau 
(isafswm o 3 uned neu 12 gwely fel canllaw). 
Prosiectau blaenoriaeth gan amlaf fydd y rhai 
hynny sy’n newid ansawdd i 4 neu 5 Seren, 
yn ychwanegu at y capasiti, neu gyfleuster 
canolog megis cynhyrchion hamdden neu 
weithgareddau, neu gynnig treftadaeth neu 
arloesol arbennig o nodweddiadol. Bydd lefel 
yr arloesi, ansawdd, a thystiolaeth o alw am y 
cynnyrch yn hollbwysig. Nifer bach o Unedau 
Glampio / Hunanarlwyo (oni bai eu bod yn 
eithriadol).

Carafanau a Gwersylla 

Ystyrir cynigion pan fo newid yn y radd i 
ansawdd 4 neu 5 Seren, a phan fo gwerth 
ychwanegol, fel cynhyrchion hamdden 
neu weithgareddau. Rhoddir blaenoriaeth 
i gynlluniau eithriadol sy’n nodweddiadol, 
yn wahanol neu â chryfderau amgylcheddol 
sylweddol.

Llety Arall

Ar y cyfan, mae hyn yn cynnwys hostelau, 
canolfannau gweithgareddau sector preifat neu 
dŷ bynciau. Y safon ansawdd sydd ei angen 
yw cefnogi gwelliannau sy’n cyflawni ansawdd 
4 neu 5 Seren o leiaf, neu radd Llety Amgen. 

Gall prosiectau Canolfannau Gweithgareddau 
(wedi’u harwain gan y sector preifat) gynnwys 
gwelliannau ac ychwanegiadau i’r cynnig o 
weithgareddau, ac mae angen eu hachredu.

Bwytai ag Ystafelloedd / Bwytai

Mae’n rhaid i lety fod o ansawdd 4 neu 5 Seren. 
Mae’n rhaid i fwytai allu dangos tystiolaeth eu 
bod yn rhoi ymdeimlad o le, lleoliad, ffynonellau 
bwydydd lleol, a chynnyrch nodweddiadol o 
safon sy’n canolbwyntio ar ymwelwyr. Rhoddir 
blaenoriaeth arbennig i’r cynlluniau hynny a 
all gyflawni achrediad addas o ran ansawdd 
a gwasanaeth (e.e. Rhosglwm yr AA, Seren 
Michelin). O ran Bwytai yn unig, weithiau gallai 
lleoliad arbennig, ymdeimlad o le, neu statws 
cyrchfan/ pen-cogydd â phroffil uchel, olygu bod 
gan y prosiect ddigon o ‘rinweddau twristiaeth’ 
i haeddu ystyriaeth ac ni fydd yn disodli 
darpariaeth bresennol.

Twristiaeth Golff 

Caiff cyllid ei gyfeirio at lety ar y safle mewn 
clybiau golff sy’n cynnig cwrs 18 twll ac yn 
canolbwyntio ar olffwyr sy’n ymweld. Yn yr 
achosion hyn, dylid cyflawni o leiaf gradd 4 
Seren. Gellid ystyried datblygu cyfleusterau’r 
clwb mewn cyrsiau 18 twll eraill os bydd hyn 
yn rhan o brosiect â phwyslais ar lety. Ffefrir 
llety gwesty/gwasanaeth. Gellir hefyd ystyried 
buddsoddiad mewn datblygiadau cyrchfan golff 
4/5 Seren newydd neu sy’n bodoli eisoes mewn 
lleoliadau strategol.

Atyniadau a Gweithgareddau

Mae’r gwaith cymwys yn cynnwys amrywiaeth 
o wariant cyfalaf, a gall gynnwys creu elfennau 
newydd yn ogystal â gwella cyfleusterau 
presennol. Mae cynnwys arloesol a all gefnogi 
twf mewn gwariant ymwelwyr yn arbennig o 
bwysig.

5.  Gwybodaeth Ychwanegol

A. Awdurdod Statudol a Chymorth 
Gwladwriaethol

Mewn Ardaloedd a Gynorthwyir, yr awdurdod 
statudol ar gyfer darparu cymorth fel arfer 
yw trwy Gynllun Cymorth Buddsoddi Cyfalaf 
a Chymorth Cyflogaeth Llywodraeth Cymru: 
http://gov.wales/funding/state-aid/gber/schemes/
capital-investment-aid/?skip=1&lang=cy. Gall 
llwybrau Cymorth Gwladwriaethol eraill fod yn 
berthnasol.

http://gov.wales/funding/state-aid/gber/schemes/capital-investment-aid/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/funding/state-aid/gber/schemes/capital-investment-aid/?skip=1&lang=cy


Mewn Ardaloedd nas Cynorthwyir, lle mae 
cymorth yn fwy nag 20%, caiff y cyllid ei 
ddyfarnu yn unol â Rheoleiddiad y Comisiwn 
(EU) Rhif 1407/2013, 18 Rhagfyr 2013, ynglŷn 
â chymhwyso Erthyglau 107 ac 108 y Cytuniad 
i gymorth de minimis: http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/legislation/de_minimis_
regulation_en.pdf 

Nodwch (mewn achosion pan fo de minimis yn 
berthnasol) os yw’r ymgeisydd yn mynd dros y 
terfyn o €200,000 o gymorth de minimis dros 
dair blynedd ariannol, ni ellir darparu cymorth. 
Pan fo Cymorth Gwladwriaethol yn atal, caiff 
gais ei wrthod.

B. Safonau’r Gymraeg

Dylai ymgeiswyr ofyn am gyngor cynnar ar 
ofynion dwyieithrwydd eu prosiect a sicrhau bod 
yr holl agweddau wedi’u costio a’u cynnwys 
yn eu cynigion. Mae gofynion y Gymraeg yn 
cynnwys (fel y bo’n briodol):

•  Arwyddion a deunyddiau addysgol, 
rhyngweithiol a dehongli dwyieithog.

•  Deunyddiau marchnata dwyieithog oni bai eu 
bod yn targedu cynulleidfaoedd y tu allan i 
Gymru yn unig.

•  Gwefan ddwyieithog.

•  Cyfryngau cymdeithasol dwyieithog oni 
bai y disgwylir eu defnyddio ar gyfer 
cynulleidfaoedd y tu allan i Gymru.

•  Cyfleoedd hyfforddi a datblygu pobl o ran y 
Gymraeg.

•  Hysbysebion swyddi dwyieithog.

•  Cynllun Gweithredu a Pholisi’r Gymraeg.

C. Cyhoeddusrwydd

Bydd angen i chi gydnabod y cymorth 
gan Lywodraeth Cymru mewn unrhyw 
gyhoeddusrwydd, datganiadau i’r wasg a 
deunyddiau marchnata. Mae’n rhaid i’r fath 
gydnabyddiaeth fod ar ffurf a gymeradwyir 
gennym ni a chydymffurfio â chanllawiau brand 
Llywodraeth Cymru. Caiff y rhain eu hanfon 
gyda’r llythyr cynnig cyllid.

Ch. Datganiad Preifatrwydd Rheoliad 
Diogelu Data Cyffredinol (RDDC)

Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn 
cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i 
brosesu’r cais. Mae’n angenrheidiol inni gasglu’r 

wybodaeth er mwyn inni gydymffurfio â’n 
rhwymedigaethau cyfreithiol o dan y cynlluniau. 
Gall methu â darparu’r holl wybodaeth ofynnol 
golygu na allwn gynnal asesiad llawn o’r cais. 

Mae’r cyfnod cadwraeth ar gyfer y data sydd 
gennym yn cael ei egluro yn yr hysbysiad 
preifatrwydd ynghlwm, gan hefyd esbonio 
eich hawliau o dan y Rheoliad Diogelu Data 
Cyffredinol.

D. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015

Mae amcanion y Ddeddf yn dangos sut 
y bydd pob corff cyhoeddus y gweithio i 
gyflawni’r weledigaeth i Gymru a nodir yn y 
‘nodau llesiant’. Mae’r saith nod llesiant yn 
dangos y math o Gymru yr hoffem ei gweld. 
Mae’r Ddeddf yn egluro bod yn rhaid i’r cyrff 
cyhoeddus a restrir weithio i gyflawni’r holl 
nodau, nid un neu ddau yn unig. Bydd cyfeirio 
at ac esbonio sut mae eich prosiect yn cyrraedd 
y nodau hyn yn bwysig wrth asesu cais. Mae’r 
nodau llesiant ar gael yn: http://gov.wales/
topics/people-and-communities/people/future-
generations-act/?lang=cy

Dd. Ffyniant i Bawb: Cynllun Gweithredu 
Economaidd 

Mae’r Cynllun Gweithredu Economaidd yn 
ceisio tyfu ein heconomi yn gynhwysol, lledaenu 
cyfleoedd a hyrwyddo llesiant.

Rydym wedi datblygu’r cynllun gweithredu 
yn unol â’n strategaeth genedlaethol 
Ffyniant i Bawb. Mae’n cynnwys camau a 
fydd yn gweithio i dyfu’r economi a lleihau 
anghydraddoldeb. Fe’i datblygwyd i ddiwallu 
anghenion heddiw a pharatoi ar gyfer heriau a 
chyfleoedd y dyfodol.

Mae manylion llawn y Cynllun Gweithredu 
Economaidd ar gael yn: https://gov.wales/
topics/businessandeconomy/economic-action-
plan/?skip=1&lang=cy

E. Isafswm Cyflog a’r Cyflog Byw 
Cenedlaethol

Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol yw’r isafswm 
cyflog fesul awr y mae gan bron bob gweithiwr 
yr hawl iddo yn ôl y gyfraith. O fis Ebrill 2016, 
cyflwynwyd Cyflog Byw Cenedlaethol i weithwyr 
25 oed neu hŷn, ledled y DU. Bydd yr Isafswm 
Cyflog yn parhau i fod yn berthnasol i weithwyr 
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24 oed neu iau. Mae’n drosedd i gyflogwyr 
beidio â thalu’r Isafswm Cyflog neu’r Cyflog 
Byw Cenedlaethol, fel y bo’n briodol, neu i 
ffugio cofnodion talu. Os nad ydych yn talu’r 
Isafswm Cyflog/Cyflog Byw Cenedlaethol ni 
allwn ystyried ariannu eich prosiect. Os daw 
i’r amlwg, yn ystod prosesu’r grant a chyfnod 
pennu’r telerau, fod cyflog yn is na’r gofynion 
cyfreithiol hyn, byddai’r cymorth ariannol yn cael 
ei atal a’i adfachu a byddai Llywodraeth Cymru 
yn rhoi gwybod i Gyllid a Thollai Ei Mawrhydi. 
Dylai lefelau cyflog sy’n berthnasol i’r swyddi 
sy’n ymwneud â’r prosiect gydymffurfio (â’r 
uchod) ond hefyd ar y lefel a ragnodir yn y cais.

Mae rhagor o arweiniad ar gyfraddau Isafswm 
Cyflog a Chyflog Byw Cenedlaethol ar gael yn: 
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-
rates

F. Y Diffiniad o BBaCh

Diffiniad o statws BBaCh Micro Fenter Trosiant Cyfanswm y fantolen
Micro Fenter Menter Fach ≤ € 2 miliwn ≤ € 2 miliwn
Menter Fach Menter Ganolig ≤ € 10 miliwn ≤ € 10 miliwn
Menter Ganolig < 250 ≤ € 50 miliwn ≤ € 43 miliwn

6. Dolenni

Strategaeth Dwristiaeth Genedlaethol

Cymorth Gwladwriaethol

Busnes Cymru

Banc Datblygu Cymru

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

Safonau’r Gymraeg

7. Manylion Cyswllt i gael Rhagor o 
Wybodaeth

Swyddogion Achos Rhanbarthol

Enw Lleoliad Cyfeiriad E-bost Rhif ffôn
Phil Griffiths Gogledd/Canolbarth phil.griffiths@llyw.cymru 0300 062 5397
Theresa Cartlidge De-ddwyrain/

Abertawe, Castell-
nedd Port Talbot a’r 
Canolbarth

theresa.cartlidge@llyw.cymru 0300 061 5710

John Woodward De-orllewin/
Canolbarth

john.woodward@llyw.cymru 0300 062 2413
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