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Cronfa Mentrau Gwledig Sir Gaerfyrddin - Canllawiau Grant 
 
1. Cyflwyniad 

 
1.1 Mae Cyngor Sir Caerfyrddin (y Cyngor Sir) wedi sicrhau bod cyllid ar gael i 

ddarparu cymorth grant i brosiectau cyfalaf ar gyfer mentrau gwledig y sir. 
Bydd y Grant yn darparu cymorth i fentrau ac unig fasnachwyr ar gyfer 
datblygu safleoedd busnes newydd a phresennol, lle y mae swyddi newydd 
yn cael eu creu o ganlyniad i'r prosiect. 

 
1.2  Mae gan y rhaglen gyllideb benodedig ac, o ganlyniad, cynigir bod y cynllun 

yn seiliedig ar egwyddor “her”. Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau a fydd yn 
cynnig manteision pendant i'r economi leol o ran nifer ac ansawdd y swyddi 
uniongyrchol a grëir mewn sectorau allweddol. 

 
1.3 Bydd y cynllun hwn yn cael ei weithredu o dan Reolau Rheoli 

Cymorthdaliadau y DU.   
 
 
2. Ardaloedd Cymwys / Ceisiadau 
 
2.1 Bydd yn rhaid i'r adeilad sydd i'w ddatblygu, ei wella neu ei ymestyn fod yn Ardal 

Wledig Sir Gaerfyrddin fel y'i diffinnir yn y Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer 
Sir Gaerfyrddin Wledig - Mae'r wardiau awdurdod lleol cymwys yn cynnwys: 

 

Abergwili Cydweli Llangyndeyrn 

Gogledd Tref 
Caerfyrddin 

Talacharn Llannon 

De Tref Caerfyrddin Llanboidy Llansteffan 

Gorllewin Tref 
Caerfyrddin 

Llanddarog Llanybydder 

Cenarth Llandeilo Maenordeilo a Salem 

Cil-y-cwm Llanymddyfri Pen-bre 

Cynwyl Elfed Llandybïe Pontyberem 

Cynwyl Gaeo Llanegwad Sanclêr 

Y Garnant Llanfihangel 
Aberbythych 

Llanismel 

Glanaman Llanfihangel-ar-arth Tre-lech 

Y Glyn Llangadog Trimsaran 

Gors-las Llangeler Hendy-gwyn ar Daf 

Yr Hendy Llangynnwr Cwarter Bach 

 
2.2  Rhaid i'r holl ymgeiswyr fod yn hyfyw yn economaidd ac yn ariannol. 
 
2.3 Bydd grantiau ar gyfer gwaith ar eiddo ar gael i berchnogion y buddiant rhydd-

ddaliad yn yr eiddo neu i lesddeiliaid sy'n dal prydles ag o leiaf saith mlynedd 
yn weddill ar yr amser a ragwelir ar gyfer taliad terfynol y grant.  

 
 Bydd yn rhaid i lesddeiliaid gael caniatâd ysgrifenedig gan eu landlord ar gyfer 

y gwaith arfaethedig. 



 

 

3. Gwaith Anghymwys 
 
Mae'r rhain yn cynnwys:-  

• Gwaith adnewyddu lle na fydd defnydd adeilad yn cael ei newid.  

• Gwaith atgyweirio a chynnal a chadw arferol. 

• Gwaith yn ymwneud â gofynion iechyd a diogelwch/rheoliadau statudol.  

• Caffael eiddo. 

• Tirlunio meddal. 

• Gwaith sydd eisoes wedi dechrau. 

• Prynu Offer 
 
Sectorau Anghymwys - Gweler Rheolau Cymorthdaliadau y DU  
 
4. Lefelau'r Grant  
 
Bydd y grant naill ai’n seiliedig ar £20,000 fesul swydd a grëwyd neu hyd at y 
cyfraddau ymyrraeth canlynol, beth bynnag yw’r ffigur lleiaf:-  
 

Trothwy Maint y Cwmni 

45% Mentrau bach h.y. <50 o weithwyr, trosiant blynyddol nad 
yw’n fwy na £10.2 miliwn 

35% Mentrau canolig h.y. <250 o weithwyr, trosiant blynyddol nad 
yw’n fwy na £36 miliwn 

25% Mentrau mawr - cwmnïau dros 250 o weithwyr 

 
Ni ellir cael arian cyfatebol ar gyfer y grant hwn drwy gyllid cyhoeddus arall. 
 
Uchafswm y grant yw £100,000.  O dan amgylchiadau eithriadol gellir cynyddu hyn.  
Gwneir hyn yn ôl disgresiwn Cyngor Sir Caerfyrddin a bydd y penderfyniad yn 
derfynol. 
  
5. Proses Gwneud Cais 
 
Bydd y weithdrefn yn cynnwys proses ymgeisio dau gam.  
 
5.1 Rhaid cyflwyno’r canlynol gyda’r cais Mynegi Diddordeb ar-lein:- 

 

• Brasluniau a ffotograffau o'r cynigion/adeiladau presennol 
 
Mae modd gweld y Mynegiant o Ddiddordeb ar-lein trwy’r cyfeiriad 
canlynol: 
 
https://myaccount.carmarthenshire.gov.wales/cy/service/Capital_Scheme 
 
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Mynegiant  o Ddiddordeb yw 20 Ebrill 
2022, ac ar ôl hynny byddwn yn adolygu eich cyflwyniad a byddwch yn 
cael gwybod a ydych wedi llwyddo i gael eich gwahodd i'r cam cais llawn. 

 
 

https://myaccount.carmarthenshire.gov.wales/cy/service/Capital_Scheme


 

 

5.2  Bydd y panel grantiau wedyn yn asesu ac yn ystyried pob cais yn ystod y cam 
ac yn rhoi gwybod i ymgeiswyr a ydynt wedi bod yn llwyddiannus yng ngham 
1 ai peidio.  

 
5.3       Os yw'r cais yn llwyddiannus, gofynnir i'r ymgeisydd gyflwyno cais manylach 

ar gyfer Cam 2 ynghyd â:-  
 

• Darn maint A4 neu ran o fap OS o raddfa ddigonol i nodi'n glir union leoliad yr 
eiddo dan sylw. 

 

• Efallai y bydd angen rhestr ynghylch y cyflwr presennol/arolwg strwythurol o'r 
eiddo a baratowyd gan syrfëwr neu bensaer sydd â chymwysterau 
proffesiynol, yn dibynnu ar natur y prosiect.  

 

• Darluniau graddedig sy'n dangos yr adeilad presennol a'r gwaith arfaethedig 
ynghyd â manyleb fanwl o'r gwaith. Dylai'r rhain gael eu paratoi gan bensaer / 
syrfëwr meintiau sydd â chymwysterau proffesiynol addas. 

 

• Lle bo'n berthnasol, copïau o'r holl ganiatadau statudol perthnasol. 
 

• Datganiad sy'n dangos cyfran y ffioedd a briodolir i'r gwaith ac enw a 
chymwysterau unrhyw ymgynghorydd proffesiynol a gyflogir gan yr 
ymgeisydd. 

 

• Rhaglen waith a'r costau a ragwelir.  
 

• Cyfrifon diweddaraf neu yn achos busnes newydd, rhagolwg o incwm a 
gwariant ar gyfer y 12 mis nesaf.  

 

• Prawf o berchnogaeth tir neu gopi o brydles ynghyd â chaniatâd 
tirfeddiannwr. 

 

• Prawf o arian cyfatebol. 
 

• Cynllun busnes manwl yn dangos yn glir sut y bydd y prosiect yn mynd 
rhagddo, i gynnwys amcanestyniadau llif arian 3 blynedd.  Efallai y bydd 
cymorth ar gael gyda hyn, cysylltwch â Busnes Cymru Cael Cymorth | 
Busnes Cymru (llyw.cymru)  

 

• Disgrifiadau swydd manwl ar gyfer pob swydd a fydd yn cael ei chreu o 
ganlyniad i'r grant hwn. 

 

• Dyfynbrisiau / tendrau gan weithwyr proffesiynol sydd â chymwysterau addas 
ar gyfer dylunio, goruchwylio ac ardystio gwaith arfaethedig. 
 

• Dyfynbrisiau / tendrau ar gyfer gwaith adeiladu. 
 

• Adroddiad tendr gan Syrfëwr Meintiau yr ymgeiswyr. 
 

https://businesswales.gov.wales/campaigns/support?msclkid=09aebceb40911ecbb062dc2bd91cf901&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Practical%20Support%20Offer%20-%20GS%20-%2086330212%2F9%2F10&utm_term=%2Bbusiness%20%2Bplan&utm_content=Planning
https://businesswales.gov.wales/campaigns/support?msclkid=09aebceb40911ecbb062dc2bd91cf901&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Practical%20Support%20Offer%20-%20GS%20-%2086330212%2F9%2F10&utm_term=%2Bbusiness%20%2Bplan&utm_content=Planning


 

 

5.4  Bydd y panel grantiau ac Aelod o Gabinet y Cyngor yn  asesu ac yn ystyried y 
ceisiadau unigol yn ystod Cam 2. Bydd yr ymgeisydd yn cael gwybod am y 
penderfyniad. Ni fydd unrhyw apeliadau yn cael eu hystyried. 

 
5.5  Os bydd yr ymgeisydd yn llwyddiannus, bydd yn cael llythyr cynnig ffurfiol 

wedi'i ddyblygu â thelerau ac amodau. Mae'n rhaid iddo lofnodi'r ddau gopi a 
dychwelyd un copi ynghyd â rhestr o'r gwaith a rhagolwg grant tynnu i lawr.  

 
5.6 I hawlio taliad grant dros dro, mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus lenwi, 

llofnodi (ymgeisydd yn unig) a dychwelyd ffurflen hawlio dros dro ynghyd â 
thystysgrif prisiad dros dro pensaer, anfoneb gan y contractwr a phrawf o 
daliad.  

 
5.7 I hawlio taliad grant terfynol, mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus lenwi, 

llofnodi (ymgeisydd yn unig) a dychwelyd ffurflen hawlio derfynol ynghyd â 
thystysgrif cwblhau ymarferol pensaer, holl anfonebau gwreiddiol y prosiect a 
phrawf o daliad. Os yw’r gwariant ar waith cymwys yn is na’r hyn a ragwelwyd 
yn y cynnig grant, bydd y grant yn cael ei leihau ar sail pro rata. 

 
6. Diffiniadau 
 
Menter - unrhyw endid sy'n ymwneud â gweithgarwch economaidd, beth bynnag fo'i 
ffurf gyfreithiol. Mae hyn yn cynnwys pobl hunangyflogedig a phartneriaethau, 
Cwmnïau Cyfyngedig neu gymdeithasau sy'n ymwneud yn rheolaidd â gweithgarwch 
economaidd. 
 
Swydd uniongyrchol - Swydd CALL barhaol (30awr+) y gellir ei chyfrif a'i monitro 
fel rhan o'r prosiect e.e. un sy'n cael ei chreu o ganlyniad i gymorth i'r busnes hwnnw  
 
7. Meini Prawf Asesu  
 
Dylai ymgeiswyr nodi y bydd y Cyngor Sir yn asesu’r prosiect yn erbyn meini prawf 
amrywiol:- 
 

• Nifer a safon y swyddi cyfwerth ag amser llawn a grëwyd. 

• Nifer yr adeiladau / arwynebedd llawr a wellir / a ddatblygir. 

• Gwerth am arian – yn seiliedig ar ganran y grant y gofynnwyd amdano mewn 
perthynas â manteision economaidd. 

• Effaith ar yr Iaith Gymraeg 

• Effaith ar Amcanion Strategaeth Dinas-ranbarth Abertawe  

• Cyswllt â Chynllun Adfer Economaidd Sir Gaerfyrddin  
 
8. Y Grant 
 
8.1       Gellir cynnig y grant dim ond yn yr achosion hynny lle mae'r Cyngor yn fodlon 

na fydd y prosiect yn mynd rhagddo heb gymorth o'r fath, naill ai ar y raddfa a 
ragwelir neu o fewn cyfnod rhesymol.  

 



 

 

8.2 Bydd swm y grant a gynigir i bob prosiect yn cael ei bennu gan y Cyngor Sir a 
bydd yn seiliedig ar gost dendro isaf y gwaith a gymeradwywyd yr ystyrir ei 
fod yn gymwys i gael cymorth grant.   

 
8.3 Swm y grant a bennir yn y llythyr cynnig grant yw uchafswm cyfraniad y 

Cyngor Sir tuag at y prosiect.  Os bydd unrhyw ostyngiadau yng nghost y 
gwaith a gymeradwywyd, bydd y Cyngor Sir yn gwneud gostyngiad pro-rata i 
swm y grant a gynigiwyd yn wreiddiol. 

 
8.4 Fel arfer, dyfernir grantiau heb gynnwys TAW.  Os na all yr ymgeisydd 

adennill TAW, gellir derbyn hyn fel cost gymwys yn ôl disgresiwn y Cyngor Sir, 
yn amodol ar i'r ymgeisydd ymrwymo i ad-dalu i'r Cyngor Sir unrhyw elfen 
TAW a gaiff ei hadennill yn ddiweddarach oddi wrth Dollau Tramor a Chartref 
EM o ganlyniad i newid yn statws TAW yr ymgeisydd. 

 
9.  Gweithredu'r Contract Ffioedd Proffesiynol  
 
9.1  Rhaid i dderbynwyr grantiau ddefnyddio swyddogion proffesiynol sy’n meddu 

ar y cymwysterau priodol er mwyn asesu tendrau, goruchwylio gwaith prosiect 
a darparu tystysgrifau ar gyfer gwaith wedi'i gwblhau. Gellir cynnwys y gost 
hon yn y gwariant cymwys ar gyfer cymorth grant hyd at derfyn o 15% o 
gyfanswm y gost adeiladu ar yr amod y rhoddwyd cyfrif amdano ar y ffurflen 
gais a cheisiwyd cytundeb ysgrifenedig penodol y Cyngor Sir cyn penodi 
ymgynghorwyr. Rhaid i'r ymgynghorydd proffesiynol feddu ar gymhwyster sy'n 
briodol i natur y gwaith arfaethedig.  

 
9.2 Dylai ymgeiswyr ddarparu dyfynbrisiau/tendrau (yn unol â chanllawiau caffael 

fel y nodir yn adran 12 isod) gan weithwyr proffesiynol cymwys addas ar gyfer 
dylunio, goruchwylio ac ardystio gwaith arfaethedig.  

  
10. Cais am grant 
 
Wrth wneud cais am grant, bydd yr ymgeisydd yn gwarantu i'r Cyngor Sir bod yr holl 
wybodaeth a ddarperir mewn cysylltiad â'r ddwy ffurflen gais yn gywir ac yn parhau 
felly ac yn gywir ym mhob ffordd a bod unrhyw amcangyfrifon ac allbynnau a 
ragwelir neu ffeithiau eraill wedi'u gwneud ar ôl gwaith ymchwilio dyledus a gofalus. 
Ystyrir y bydd y warant hon yn cael ei rhoi eto pan fydd yr ymgeisydd yn cyflwyno'r 
ffurflen hawlio grant. Noder bod rhaid i'r ymgeisydd lofnodi'r ffurflen gais ac ni chaiff 
unrhyw asiant a benodir i weithredu ar ran yr ymgeisydd ei llofnodi. 

 
11. Y Gofrestrfa Tir 
 
Bydd angen gosod cyfyngiad ar y gweithredoedd eiddo a'i gofrestru gyda'r Gofrestrfa 
Tir am o leiaf 7 mlynedd o ddyddiad y taliad grant olaf.  Mae'r ymgeisydd yn gyfrifol 
am drefnu hyn ac unrhyw gostau cysylltiedig.  Ar ôl y cyfnod hwn bydd yr ymgeisydd 
hefyd yn gyfrifol am fynd ar drywydd ei ddileu ac unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â'r 
broses hon.  
 
 
 



 

 

12. Caffael  
 
Wrth brynu neu dalu am wasanaeth, dylai ymgeiswyr anelu at gael gwerth am arian 
gan gynnig cyfle i amrywiaeth o fusnesau ddarparu'r nwyddau neu'r gwasanaethau 
hynny mewn modd teg a thryloyw.  
 
Felly rhaid i'r ymgeisydd sicrhau bod y gweithdrefnau caffael canlynol yn cael eu 
mabwysiadu yn unol â gwerth amcangyfrifedig (heb gynnwys TAW) y contract ar y 
cam dyfynbris/cyn tendro. Rhaid i'ch penderfyniad ddangos y gwerth gorau a rhaid i 
chi gadw cofnodion sy'n cefnogi eich penderfyniad.  
 
Bydd methu â chydymffurfio'n llawn â'r trothwyon caffael yn golygu nad yw'r costau'n 
gymwys i gael cymorth o dan y gronfa hon. 
 
Gweler Atodiad 1 i weld y rheolau 
 
13. Osgoi gwrthdaro buddiannau  
 
Efallai fod ymgeiswyr y prosiect, neu unigolion sy’n gysylltiedig â nhw (megis 
perthnasau, partneriaid busnes neu gyfeillion), yn dymuno tendro am gontract sy’n 
cael ei gynnig gan yr ymgeisydd. Nid yw hyn yn annerbyniol, ond bydd angen i'r 
ymgeisydd sicrhau ei fod yn cynnal y trafodyn mor agored ac mor dryloyw â phosibl. 
Os oes gan yr ymgeisydd, neu unrhyw unigolyn sy’n gysylltiedig ag ef, fudd mewn 
unrhyw gynnig am gontract a gynigir:- 
 

• mae'n ofynnol i'r ymgeisydd ddatgan unrhyw fuddiant cyn cyhoeddi 
dogfennau tendro; 

• darperir rhestr o dendrwyr arfaethedig i Gyngor Sir Caerfyrddin ei hystyried 
cyn cyhoeddi dogfennau tendro; 

• dylid dychwelyd tendrau yn uniongyrchol i Gyngor Sir Caerfyrddin 

• ni ddylai'r ymgeisydd fod yn rhan o ddyfarnu, agor na chofnodi'r tendrau 
hynny.  

• Dylai'r broses gael ei rheoli gan bensaer neu syrfëwr meintiau ar ran yr 
ymgeisydd. 

• dylai'r ymgeisydd ystyried sut y dylid cymhwyso ei ganllawiau caffael i sicrhau 
nid yn unig bod y weithdrefn yn deg i bob ymgeisydd ond y gellir ei gweld felly 
hefyd;  

• dylid cofnodi pob cam yn y weithdrefn yn ffurfiol a chadw'r cofnodion ar ffeil 
a'u darparu i'w harchwilio.  

 
14. Caniatadau Statudol 
 
Ni ddylid cyflwyno ceisiadau Cam 2 hyd nes y gwnaed cais am yr holl ganiatadau 
statudol gofynnol (e.e. Caniatâd Cynllunio, Caniatâd Adeilad Rhestredig, 
Cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu). Gellir ystyried prosiect heb ganiatâd 
cymeradwy llawn yng Ngham 2 y broses ymgeisio yn amodol ar statws a bydd 
unrhyw ddyfarniad grant yn amodol ar sicrhau'r caniatâd gofynnol.  
 
 
 



 

 

15. Yswiriant 
 
Am gyfnod o bum mlynedd o ddyddiad dyfarnu'r grant, rhaid i'r ymgeisydd yswirio'r 
eiddo'n gynhwysfawr gyda chwmni yswiriant ag enw da ac, os gofynnir iddo wneud 
hynny, rhoi tystiolaeth o yswiriant o'r fath i'r Cyngor Sir.   
 
16. Atgyweirio a chyflwr 
 
Am gyfnod o 5 mlynedd o ddyddiad derbyn y taliad grant, mae'n ofynnol i'r 
ymgeisydd gadw'r eiddo mewn cyflwr da. 
 
17. Ad-dalu'r grant 
 
Bydd y cyllid yn cael ei gadw'n ôl a/neu, o ran taliad sydd wedi cael ei wneud, bydd y 
derbynnydd yn ad-dalu'r cyllid naill ai'n llawn neu'n rhannol, gan gynnwys: 
 

• Mae gwiriad domestig gan yr Awdurdod, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, 
Swyddfa Archwilio Cymru neu unrhyw rai o'u cynrychiolwyr, yn nodi 
amgylchiadau lle bo ad-daliad llawn neu rannol yn ddyledus, neu, os yw'r 
Awdurdod yn gofyn am i'r cyllid gael ei atal, ei leihau, ei ganslo neu ei 
adennill; 

• mae gormod o gyllid wedi'i dalu; 

• os canfyddir bod yr ymgeisydd wedi camliwio mewn perthynas â'r cais; 

• os yw'r ymgeisydd wedi torri telerau ac amodau'r grant; 

• os na chaiff yr eiddo ei adfer yn llawn o fewn 12 mis yn achos unrhyw 
ddigwyddiad sy'n arwain at golled neu ddifrod i'r eiddo; 

• yn ystod ei oes economaidd, bod y prosiect yn newid yn sylweddol a'i fod yn 
cael ei ddefnyddio ar gyfer dibenion gwahanol i'r rheiny a nodwyd yn y cais, 
neu, bod y perchennog yn newid ac nad yw Cyngor Sir Caerfyrddin yn cael ei 
hysbysu am hynny. Yr oes economaidd yw cyfnod taliad olaf y grant.  

 
18. Gwaredu asedau 
 
18.1  Mae'n rhaid i'r ymgeisydd sicrhau caniatâd ysgrifenedig gan y Cyngor Sir 

ynghylch gwaredu unrhyw eiddo o fewn 5 mlynedd o ddyddiad y taliad grant 
terfynol.  

 
18.2  Bydd y Cyngor Sir yn ceisio cofrestru buddiant yn yr eiddo y derbyniwyd grant 

ar ei gyfer gyda'r Gofrestrfa Tir, naill ai drwy osod cyfyngiad neu arwystl 
cyfreithiol ar yr eiddo. Yn achos tir heb ei gofrestru lle nad oes opsiwn i osod 
cyfyngiad, mae'n bosibl y bydd angen arwystl cyfreithiol ar bob achlysur. 
Drwy'r broses hon, bydd y Cyngor Sir yn cael gwybod am unrhyw newid ym 
mherchnogaeth neu les yr eiddo. Bydd y Cyngor yn dymuno sicrhau na cheir 
unrhyw newid i'r gwaith y derbyniwyd cymorth grant ar ei gyfer, ac ni fydd yn 
dal unrhyw ganiatâd yn ôl yn afresymol. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd yn 
gofyn i'r grant gael ei ad-dalu'n rhannol neu yn ei gyfanrwydd. 

 
Ni fydd y Cyngor yn atal caniatâd o'r fath yn afresymol ond gall ei gwneud yn 
ofynnol i'r grant gael ei ad-dalu'n rhannol yn unol â'r canlynol: 

 



 

 

Dyddiad gwaredu'r 
ased(au) 

Y swm sydd i'w ad-dalu 

O fewn 1 flwyddyn Cyllid i'w ad-dalu'n llawn 

O fewn 2 flynedd Ad-dalu 80% o'r cyllid 

O fewn 3 blynedd Ad-dalu 60% o'r cyllid 

O fewn 4 blynedd Ad-dalu 40% o'r cyllid 

O fewn 5 mlynedd Ad-dalu 20% o'r cyllid 

Ar ôl 5 mlynedd Dim cyllid i'w ad-dalu 

 Yr uchod yw'r isafswm y mae'n rhaid ei ad-dalu. 
 
19. Monitro 
 
19.1  Rhaid i'r ymgeisydd gadw unrhyw anfoneb wreiddiol, cyfrif neu ddogfen arall 

(gan gynnwys rhifau cyfresol nwyddau a brynir) sy'n ymwneud â'ch prosiect 
cymeradwy am ddeng mlynedd o ddyddiad y taliad grant terfynol. 

 
19.2 Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin yr hawl i archwilio gweithgareddau'r grant ar 

brosiectau cymeradwy ar bob lefel o ddarpariaeth, ar sail samplu briodol a 
byddant, cyn belled ag y bo modd, yn cael eu cynnal cyn i’r taliad terfynol gael 
ei wneud ar gyfer y y prosiect ond gall digwydd ar ôl cwblhau'r prosiect.   

 
19.3 Ar ôl rhoi hysbysiad rhesymol, mae'r Cyngor Sir yn cadw'r hawl i archwilio'r 

eiddo/gwaith neu'r prosiect cymeradwy ar unrhyw adeg rhwng derbyn cais am 
grant ac o fewn 5 mlynedd o ddyddiad y taliad grant terfynol.  Caiff y Cyngor 
Sir benodi unrhyw weithwyr proffesiynol y gwêl yn dda i gynnal arolygiad o'r 
fath ar ei ran. 

 
19.4 Dyfernir y gronfa grant hon o dan Reolau Rheoli Cymorthdaliadau y DU, ac 

felly mae'r Cyngor Sir yn gofyn ichi roi gwybod i ni am unrhyw arian 
cyhoeddus yr ydych wedi'i dderbyn dros unrhyw gyfnod o 3 blynedd ariannol 
yn olynol yn union cyn eich cais.  

 
20. Materion eraill yn ymwneud â'r cais am grant  
 
20.1  Yr Iaith Gymraeg 

 Bydd angen i ymgeiswyr amlinellu'r ffyrdd y mae'r cynllun yn annog datblygiad 
y Gymraeg ac yn cadw gweithlu lleol. 

 Bydd yn ofynnol i'r holl arwyddion a godir fel rhan o'r prosiect fod yn 
ddwyieithog. 

 
20.2   Nodwch y bydd yn rhaid ichi gydymffurfio â’r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y 

Gwaith a’r Rheoliadau Adeiladu, Dylunio a Rheoli. 
 
21. Asbestos 
 
21.1  Os canfyddir asbestos yn yr adeilad, sy'n destun grant ac mae'n amlwg ar y 

dechrau, efallai y bydd yn bosibl i'r ymgeisydd gynnwys y costau hyn o fewn 
cost gyffredinol y prosiect.  Os mai dim ond ar ôl dyfarniad grant y nodir hyn, 



 

 

cyfrifoldeb yr ymgeisydd fydd talu unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â'i symud a'i 
waredu'n ddiogel o'r safle.   

 
22. Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) 
 
22.1  Os hoffech wybod rhagor am sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth, 

ffoniwch Rian Furlong ar 01267 242319 i gael copi o'n Hysbysiad 
Preifatrwydd, neu ewch i'n gwefan www.sirgar.llyw.cymru 

 
23. Rheolau Rheoli Cymorthdaliadau  
 

Cymhorthdal cyhoeddus yw'r cynllun hwn a bydd yn ddarostyngedig i Reolau 
Rheoli Cymorthdaliadau y DU. Mae Rheolau Rheoli Cymorthdaliadau y DU yn 
golygu Cytundeb Masnach a Chydweithredu yr UE a'r DU a (fel y bo’n 
berthnasol) Protocol Gogledd Iwerddon; rheolau Sefydliad Masnach y Byd; 
unrhyw Gytundeb Masnach sydd gan y DU ar waith ac unrhyw ddeddfwriaeth 
ddilynol neu ddeddfwriaethol gysylltiedig.  

 
24. Manylion Cyswllt 
 
24.1  I gael rhagor o fanylion am y cynllun grant, ffoniwch 01267 242319.  
 
25. Cyflwyno ceisiadau 
 
25.1  Dylai ymgeiswyr anfon eu ceisiadau i’r cyfeiriad canlynol:- 
 
 EconomicDevelopment@Sirgar.gov.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.sirgar.llyw.cymru/
mailto:EconomicDevelopment@Carmarthenshire.gov.uk


 

 

Rheolau ynghylch Caffael Grantiau gan Drydydd Parti  

Gofyniad Gwerth  Y Broses Gaffael 

Pob Un hyd at 
£4,999 

Rhaid cael a chadw o leiaf 1 dyfynbris ysgrifenedig. 
Mae'n rhaid cael y gwerth gorau am arian ac mae'n rhaid cymryd 
gofal rhesymol i gael nwyddau, gwaith neu wasanaethau o ansawdd 
digonol am bris cystadleuol. Mae'n rhaid cadw cofnod dogfennol i 
gefnogi'r penderfyniad at ddibenion archwilio. 
Gofynnir i ymgeiswyr 'Meddwl Sir Gâr yn Gyntaf' wrth geisio 
dyfynbrisiau ar gyfer prynu Nwyddau/Gwasanaethau. Felly, 
edrychwch ar y farchnad i weld a oes unrhyw fusnesau yn Sir 
Gaerfyrddin a all ddarparu'r nwyddau / gwasanaeth yr ydych yn 
ceisio eu prynu. Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ddangos eu bod 
wedi ceisio dyfynbrisiau o'r fath. 

Pob Un £5,000 a 
£24,999 

Rhaid ceisio o leiaf 3 dyfynbris ysgrifenedig o ffynonellau 
cystadleuol*. Mae'n rhaid i'r dyfynbrisiau fod yn seiliedig ar yr un 
fanyleb a chael eu gwerthuso ar sail 'tebyg am debyg'.  
Mae'n rhaid cofnodi'r dyfynbrisiau a geisiwyd, y broses werthuso a'r 
penderfyniad dyfarnu mewn dogfen gofnodedig. 
Gofynnir i ymgeiswyr 'Meddwl Sir Gâr yn Gyntaf' wrth geisio 
dyfynbrisiau ar gyfer prynu Nwyddau/Gwasanaethau. Felly, 
edrychwch ar y farchnad i weld a oes unrhyw fusnesau yn Sir 
Gaerfyrddin a all ddarparu'r nwyddau / gwasanaeth yr ydych yn 
ceisio eu prynu. Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ddangos eu bod 
wedi ceisio dyfynbrisiau o'r fath. 

Pob Un £25,000 a 
£74,999 

Rhaid ceisio o leiaf 3 dyfynbris ysgrifenedig o ffynonellau 
cystadleuol*. Mae'n rhaid fod y dyfynbrisiau'n seiliedig ar: 

• yr un fanyleb  

• yr un meini prawf gwerthuso a'u gwerthuso ar sail 'tebyg am 
debyg'. Yr arfer gorau yw sefydlu panel gwerthuso 

• yr un dyddiad cau. 
Mae'n rhaid cofnodi'r dyfynbrisiau a geisiwyd, y broses werthuso a'r 
penderfyniad dyfarnu mewn dogfen gofnodedig at ddibenion 
archwilio. 
**Os na ddaw mwy nag un dyfynbris i law mae'n rhaid cysylltu â'r 
Rheolwr Prosiect o Gyngor Sir Caerfyrddin (CSC), i roi'r manylion a 
chyfiawnhau'r broses gaffael a ddefnyddiwyd gennych. Bydd yn 
rhaid i'r penderfyniad i symud ymlaen i brynu gael ei gymeradwyo 
gan CSC, fesul achos. Mewn amgylchiadau lle mae'n amlwg y gellid 
ceisio mwy nag un dyfynbris, efallai y bydd yn ofynnol hysbysebu ar 
wefan GwerthwchiGymru. 

DS – Nid yw trothwyon gwario o £75,000 ac yn is yn cynnwys TAW. 



 

 

Nwyddau a 
Gwasanaethau 

£75,000 a 
£213,477 

Rhaid ceisio o leiaf 4 tendr o ffynonellau cystadleuol*, gydag 
isafswm o 2 dendr yn dod i law**. 
Mae'n rhaid rhoi'r un wybodaeth i bawb sy’n tendro: yr un fanyleb 
a'r un gofynion,  

• amlinelliad o'r meini prawf gwerthuso a ddefnyddir wrth 
ddyfarnu'r contract ac  

• yr un dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tendrau, gydag 
ymrwymiad i beidio â derbyn ceisiadau ar ôl hynny. 

Mae'n rhaid i'r broses werthuso a ddefnyddir gyd-fynd â'r meini 
prawf gwerthuso a bennwyd yn wreiddiol a rhaid llunio adroddiad 
gwerthuso sy'n nodi ar ba sail y dyfarnwyd y tendr llwyddiannus. Yr 
arfer gorau yw sefydlu panel gwerthuso i werthuso tendrau. 
** Os na ddaw mwy nag un tendr i law mae'n rhaid cysylltu â'r 
Rheolwr Prosiect o Gyngor Sir Caerfyrddin (CSC), i roi'r manylion a 
chyfiawnhau'r broses gaffael a ddefnyddiwyd. Bydd yn rhaid i'r 
penderfyniad i symud ymlaen i brynu gael ei gymeradwyo gan CSC, 
fesul achos. Mewn amgylchiadau lle mae'n amlwg y gellid ceisio 
mwy nag un tendr, efallai y bydd yn ofynnol hysbysebu ar wefan 
GwerthwchiGymru. 

Gwaith £75,000 a 
£5,336,937 

Rhaid ceisio o leiaf 4 tendr o ffynonellau cystadleuol*, gydag  
isafswm o 3 thendr yn dod i law**.  
Mae'n rhaid rhoi'r un wybodaeth i bawb sy’n tendro:  

• yr un fanyleb a'r un gofynion,  

• amlinelliad o'r meini prawf gwerthuso a ddefnyddir wrth 
ddyfarnu'r contract ac  

• yr un dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tendrau, gydag 
ymrwymiad i beidio â derbyn ceisiadau ar ôl hynny. 

Mae'n rhaid i'r broses werthuso a ddefnyddir gyd-fynd â'r meini 
prawf gwerthuso a bennwyd yn wreiddiol a rhaid llunio adroddiad 
gwerthuso sy'n nodi ar ba sail y dyfarnwyd y tendr llwyddiannus.  Yr 
arfer gorau yw sefydlu panel gwerthuso i werthuso tendrau. 
** Os na ddaw mwy nag un tendr i law mae'n rhaid cysylltu â'r 
Rheolwr Prosiect o Gyngor Sir Caerfyrddin (CSC), i roi'r manylion a 
chyfiawnhau'r broses gaffael a ddefnyddiwyd. Bydd yn rhaid i'r 
penderfyniad i symud ymlaen i brynu gael ei gymeradwyo gan CSC, 
fesul achos. Mewn amgylchiadau lle mae'n amlwg y gellid ceisio 
mwy nag un tendr, efallai y bydd yn ofynnol hysbysebu ar wefan 
GwerthwchiGymru. 
Yn achos contractau sy'n werth mwy na £250k:  

• Wrth ddewis contractwyr ar gyfer y rhestr dendrau, 
argymhellir cynnal y diwydrwydd dyladwy a'r gwiriadau 
ariannol priodol ar y partïon hyn.  

• Mae'n rhaid, o leiaf, cynnal diwydrwydd dyladwy a gwiriadau 
ariannol ar y contractwr a ffefrir yn dilyn y gwerthusiad a 
chyn dyfarnu'r contract. 



 

 

DS - Nid yw trothwyon gwario ar gyfer Nwyddau / Gwasanaethau o dan £213,477 a gwaith o dan 
£5,336,937 yn cynnwys TAW 

Nwyddau a 
Gwasanaethau 

Mwy na 
£213,477  

Os yw contract am Nwyddau neu Wasanaethau yn debygol o fod yn 
fwy na £213,477 mae'n rhaid i'r ymgeisydd gysylltu â rheolwr y 
prosiect i gael gwybod a fydd Cytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar 
Gaffael gan Lywodraethau yn berthnasol i'r contract. 

Gwaith Mwy na 
£5,336,937  

Os yw contract am Waith yn debygol o fod yn fwy na £5,336,937 
mae'n rhaid i'r ymgeisydd gysylltu â rheolwr y prosiect i gael 
gwybod a fydd Cytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar Gaffael gan 
Lywodraethau yn berthnasol i'r contract. 

* Wrth gyfrifo gwerth amcangyfrifedig y contract er mwyn penderfynu a yw rheoliadau llawn y DU 
yn berthnasol, rhaid i'r amcangyfrif o werth y contract (ar gyfer y gwerthoedd hyn yn unig - nid yn 
is) fod yn cynnwys TAW ar 1 Ionawr 2022. Y rheswm dros hyn yw bod y DU yn aelod annibynnol o'r 
GPA (Cytundeb ar Gaffael gan Lywodraethau). 

 
Canllawiau Pwysig 
 
Hysbysebu trwy Gwerthwchigymru 
*Mae'n bosibl ichi hysbysebu ar y wefan Gaffael Genedlaethol, www.gwerthwchigymru.co.uk os yw'n 
anodd ichi bennu isafswm nifer y cyflenwyr sydd ei angen a/neu os hoffech newid cyflenwyr neu ddenu 
cyflenwyr newydd i gyflwyno dyfynbris neu dendr. Bernir mai hysbysebu ar wefan GwerthwchiGymru 
yw'r arfer gorau, ond efallai y byddai'n well gennych nodi cyflenwyr posibl a allai ddarparu'r cynnig 
gorau cyffredinol i chi.  
Mae'r cyfleuster hwn ar gael i chi yn rhad ac am ddim, ewch i wefan GwerthwchiGymru 
www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/ a chysylltwch â llinell gymorth y wefan ar 0800 222 9004 i gael 
rhagor o wybodaeth.  
 
Ceisio Dyfynbrisiau/Tendrau 
Yn achos gwariant sy'n fwy na £5,000, mae'n hanfodol bod y dyfynbrisiau/tendrau yn cael eu ceisio gan 
gyflenwyr priodol ar gyfer y nwyddau, y gwaith neu'r gwasanaethau sy'n ofynnol. Mewn amgylchiadau 
lle mae'n amlwg bod dyfynbrisiau/tendrau anaddas wedi'u ceisio, efallai y bydd yn ofynnol hysbysebu ar 
wefan GwerthwchiGymru. 
 
Cyllidwyr Eraill 
Os yw prosiect yn cynnwys unrhyw ffrydiau cyllido eraill neu ffrydiau cyllido ychwanegol, mae'n rhaid, o 
leiaf, ddilyn y Rheolau Caffael Grant Trydydd Parti hyn ar gyfer cyfanswm gwariant amcangyfrifedig y 
gofyniad.            
 
Osgoi gwrthdaro buddiannau  
Rydym yn sylweddoli y gallai ymgeiswyr/datblygwyr, neu unigolion sy’n gysylltiedig â nhw (megis 
perthnasau, partneriaid busnes neu gyfeillion), ddymuno tendro am gontract sy’n cael ei gynnig gan yr 
ymgeisydd/datblygwr. Mae hynny’n dderbyniol ond bydd angen i’r ymgeisydd sicrhau bod y broses 
dendro yn cael ei chynnal mewn modd agored, a’i bod yn dryloyw a theg, fel yr amlinellir uchod, heb roi 
unrhyw fantais i un unigolyn neu gwmni dros un arall.  Rhaid cymryd mesurau priodol i atal nodi ac 
union unrhyw achosion o wrthdaro buddiannau. 

http://www.sell2wales.gov.uk/
http://www.sell2wales.gov.uk/


 

 

Os oes gan ymgeisydd / datblygwr neu unrhyw berson sy'n gysylltiedig â nhw'n uniongyrchol neu'n 
anuniongyrchol, fuddiant ariannol, economaidd, gwleidyddol neu bersonol arall y gellid ystyried ei fod 
yn peryglu eu didueddrwydd a'u hannibyniaeth yng nghyd-destun y weithdrefn gaffael:  

• mae'n rhaid i’r ymgeisydd / datblygwr, neu unrhyw berson neu barti arall sydd â buddiant, ddatgan y 
cyfrwy fudd yn ysgrifenedig wrth Swyddog y Prosiect a fydd yn rhoi cyngor yn unol â hynny. 

• mae'n rhaid sicrhau nad yw manylebau a meini prawf gwerthuso yn ffafrio nac wedi’u teilwra ar gyfer un 
datrysiad nac unrhyw un parti dros un arall.                  

• ni ddylai’r unigolyn neu barti sydd â budd gymryd unrhyw ran o gwbl yn y gweithdrefnau i arfarnu’r 
tendrau er mwyn sicrhau bod y broses yn deg i bawb. Cydnabyddir y gallai fod yn ofynnol i'r ymgeisydd 
grant roi'r gymeradwyaeth derfynol. 

• Mae'n rhaid cofnodi pob cam o'r weithdrefn yn ffurfiol.  

• Pe bai'r contract fel rheol yn destun un weithdrefn dendro, argymhellir y dylai'r noddwr ofyn am 
ddyfynbrisiau ysgrifenedig gan o leiaf ddau gyflenwr arall (h.y. yn dilyn y weithdrefn a nodir uchod ar 
gyfer contractau rhwng £5000 a £25,000) 
 
Pwrpas y canllawiau hyn yw sicrhau bod yna degwch wrth wario arian cyhoeddus ac nad yw 
gonestrwydd yr ymgeisydd yn cael ei beryglu. 

 
Newidiadau i'r fanyleb neu'r contract  
Os oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r fanyleb ar ôl ceisio dyfynbrisiau/tendrau sy'n effeithio ar 
gwmpas gwreiddiol y gofyniad, efallai y bydd angen cynnal ymarfer caffael newydd i sicrhau'r gwerth 
gorau am arian. Gall hyn ddigwydd o ganlyniad i ychwanegiadau annisgwyl i'r gofyniad gwreiddiol, lle 
derbynnir tendrau sy'n fwy na'r gyllideb sydd ar gael, lle mae lefelau cyllido yn newid ac ati. Mae'n rhaid 
i'r ymgeisydd am grant hysbysu'r Swyddog Prosiect a fydd yn cynnig cyngor yn unol â hynny. 
 

DALIER SYL 

• Gall methiant i gadw at y gweithdrefnau perthnasol a amlinellir uchod gael ei ystyried yn 
ddiffyg cydymffurfio a gallai hynny arwain at dynnu’n ôl y cynnig o grant a hawlio'r arian yn 
ôl o bosibl. 

 

• Mewn achosion lle na allwch gydymffurfio â gofynion y gweithdrefnau hyn, rhaid ichi roi 
gwybod i reolwr y prosiect.  

 

• Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch sut i weithredu’r gweithdrefnau hyn, 
cysylltwch â Rheolwr y Prosiect i gael eglurhad a chyfarwyddyd pellach. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cynghorion ynghylch Tendro 
 

 
 

Diffiniadau Caffael 
 

Teitl Disgrifiad 

Cyfuno Cyfuno gwerth y contractau ar wahân ar gyfer yr un cyflenwad, gwasanaeth 
neu waith. 

Contract  Ystyr Contract at ddibenion y Rheolau hyn fydd unrhyw gytundeb (boed yn 
ysgrifenedig ai peidio) rhwng yr ymgeisydd am grant ac un neu fwy o 
bartïon eraill ar gyfer: -                   

• gwerthu nwyddau neu ddeunyddiau. 

• cyflenwi nwyddau neu ddeunyddiau. 

• cyflawni gwaith 

• darparu gwasanaethau (gan gynnwys adeiladau a chyfleusterau). 

Ffynhonnell 
Gystadleuol 

darparwr annibynnol yn gwneud cynnig yn erbyn darparwr annibynnol 
arall. 

Pethau i'w gwneud Pethau i beidio â’u gwneud  

• gofalwch fod unrhyw wrthdaro 
buddiannau posibl yn cael ei ddatgan ar y 
cyfle cyntaf posibl. 

• Peidiwch â gogwyddo’r fanyleb er mwyn diystyru 
neu wahaniaethu yn erbyn cyflenwyr h.y. cyfyngu'r  
fanyleb i frand penodol.  

• cydymffurfiwch â'r rheolau priodol. • Peidiwch â newid y fanyleb ar ôl iddi gael ei 
dosbarthu. 

• gofalwch fod y fanyleb yn fanwl-gywir a 
heb fod yn fwy na'r gofynion. 

• Peidiwch â newid y meini prawf gwerthuso yn ystod 
y broses. 

• gofalwch fod y Meini Prawf Gwerthuso yn 
uniongyrchol berthnasol i bwnc y 
contract. 

• Peidiwch â rhoi rhy ychydig o amser i gwmnïau 
gyflwyno dyfynbris. 

 

• gofalwch lenwi a chadw cofnodion llawn 
er gwybodaeth ar gyfer y dyfodol ac at 
ddibenion archwilio. 

• Peidiwch â rhoi gormod o fanylion ar lafar pan 
fyddwch yn ateb cwestiynau penodol gan gyflenwyr. 
Mae'n rhaid darparu'r un wybodaeth i'r holl 
gyflenwyr i sicrhau bod y broses yn un deg.  

• gofalwch fod y dyfynbrisiau/tendrau yn 
cael eu gwerthuso ar sail 'tebyg i'w debyg. 

• Peidiwch â datgelu prisiau i gyflenwyr posibl. 

• gofalwch eich bod yn delio â chyflenwyr 
mewn modd agored, tryloyw a hynny heb 
wahaniaethu. 

• Peidiwch â thorri'r rheolau ynghylch cyfrinachedd. 

• caniatáu digon o amser i gwmnïau 
gyflwyno eu dyfynbris. 

• Peidiwch ag agor dyfynbrisiau/tendrau cyn y 
dyddiad cau. 

• sicrhau bod gwerth y Nwyddau / Gwaith 
neu'r Gwasanaeth yn cael ei amcangyfrif 
yn gywir ar ddechrau'r broses i 
gymhwyso'r broses gaffael gywir. Rhaid 
defnyddio'r gwerth cyfunol lle bo'n 
berthnasol 

• Peidiwch ag ystyried ceisiadau a ddaw i law ar ôl y 
dyddiad cau. 



 

 

Nwyddau eitemau materol, h.y. offer, bwyd, cerbydau ac ati. 

Cytundeb 
Sefydliad Masnach 
y Byd ar Gaffael 
gan Lywodraethau  

rheolau a rheoliadau yw’r rhain y mae’n rhaid i sefydliadau yn y Sector 
Cyhoeddus eu dilyn wrth gaffael Nwyddau, Gwaith a Gwasanaethau dros 
drothwy penodol a rhaid cynnal Ymarfer Tendro swyddogol yn unol â 
Chytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar Gaffael gan Lywodraethau. 

Gwerthuso dull o bennu pa gynnig yw'r gorau o ran darparu gwerth yr arian yn unol â'r 
meini prawf gwerthuso a bennwyd ymlaen llaw. 

Meini Prawf 
Gwerthuso  

Rhestr o'r gofynion allweddol a dynnwyd o'r fanyleb a fydd yn galluogi'r 
cyflenwyr i esbonio sut y maent yn bwriadu darparu'r gofynion a gaiff eu 
gwerthuso. Mae'r meini prawf a ddefnyddir i benderfynu pa dendr yw'r 
mwyaf economaidd fanteisiol yn seiliedig ar gyfuniad o feini prawf pris/cost 
ac ansawdd. 

Panel Gwerthuso Yr arfer gorau yw sefydlu panel gwerthuso i gynnal yr ymarfer gwerthuso. 
Fe all fod yn briodol cael panel traws-swyddogaethol. Dylai'r panel gytuno 
ar y fanyleb a'r meini prawf gwerthuso. Dylai'r Panel weithredu'n gyson ym 
mhob cam o'r ymarferiad caffael. 

GwerthwchiGymru  Gwefan Gaffael Genedlaethol yw hon lle caiff holl gontractau’r sector 
cyhoeddus eu hysbysebu. Gall Derbynwyr Grant Trydydd Parti hefyd 
hysbysebu trwy'r wefan, a hynny yn rhad ac am ddim, ewch i wefan 
GwerthwchiGymru www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/ a chysylltwch â 
llinell gymorth y wefan ar 0800 222 9004 i gael rhagor o wybodaeth. 

Gwasanaethau tasgau a wneir gan bobl h.y. gwasanaethau ymgynghoriaeth, gwasanaethau 
cyfieithu ac ati. 

Manyleb datganiad ysgrifenedig yw hwn sy’n diffinio'r gofynion. Bydd y fanyleb yn 
amrywio yn ôl y gwaith, y cynnyrch neu’r gwasanaeth dan sylw. Efallai mai 
disgrifiad byr fydd yn achos cynnyrch syml, ond yn achos gofyniad 
cymhleth, bydd yn ddogfen gynhwysfawr. Ni ddylai disgrifiad o'r nwyddau, 
y gwaith neu'r gwasanaethau gyfeirio at wneuthuriad, brand neu 
ffynhonnell benodol. 

Tendr/Dyfynbris y ddogfen y bydd darpar gyflenwr yn ei llunio mewn ymateb i wahoddiad i 
gyflwyno dyfynbris/tendr. Mae'r ddogfen yn nodi gwybodaeth gyffredinol 
drwy arddangos gallu a chymhwyster y cyflenwr - gan gynnwys gwybodaeth 
fanwl am sut y mae'n bwriadu cyflawni manylebau'r gofyniad. 

Gwaith gan gynnwys tirweddu, adeiladu, gwaith adeiladu ac ati 
 

 
 

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch sut i weithredu’r gweithdrefnau hyn, cysylltwch â 
Swyddog y Gronfa Datblygu Eiddo i gael eglurhad a chyfarwyddyd pellach. 

http://www.sell2wales.gov.uk/

