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Cyflwyniad 

 

Mae’r Gronfa Fuddsoddi Eiddo Canol Tref (TCPIF) ar gael i feddianwyr a pherchnogion 

adeiladau masnachol a phreswyl yn y trefi targed ym Mhowys a Cheredigion o fewn y terfynau 

coch isod. Diben y gronfa yw gwella tu blaen yr adeiladau a galluogi gofod llawr masnachol a 

phreswyl sy’n segur i gael ei ddefnyddio’n fuddiol ar gyfer dibenion busnes unwaith eto. Lle 

gellir adnabod angen lleol, byddai’r grant hefyd yn ariannu prosiectau datblygu a fyddai’n creu 

gofod llawr masnachol /  preswyl newydd. 

 

 

Mae mapiau wedi’u cynnwys ar gyfer pob tref yn Atodiad A, gan ddangos yr ardal o fewn y 

terfynau. Sylwch mai er gwybodaeth y mae’r rhain. Yr angen i fuddsoddiadau fod yn ddigon 

agos i ganol y dref i effeithio’n bositif ar ei heconomi yw’r brif egwyddor. 

 

Ni fydd yr un cais yn cael ei gyfri’n gymwys i dderbyn yr arian o angenrheidrwydd. 

 

Cymhwysedd i dderbyn grant 

Pecyn cymorth a fydd yn cynnwys benthyciad, buddsoddiad preifat ac elfen o grant fydd. 

TCPIF.  Bydd angen i ymgeiswyr ddangos bod ystyriaeth briodol wedi’i rhoi i fecanweithiau 

cyllido preifat, grant a benthyciad a bod y llwybrau hyn wedi’u disbyddu cyn ceisio unrhyw 

gyllid grant ychwanegol trwy TCPIF. 

Bydd panel lleol yn asesu pob un fesul achos.   

Fel canllaw, mae’n bosibl y gallai’r defnydd yma o adeiladau, neu’r math yma o waith 

adeiladu ddenu cymorth grant: 

Defnydd o adeiladau 

Gofod llawr newydd neu wedi’i uwchraddio, gyda chymhwysedd pob cynllun yn cael ei 

bennu yn ôl ei deilyngdod unigol, ei asesu gan banel lleol a’i gyflwyno i fwrdd rhanbarthol. 

Ystyrir defnydd fel swyddfeydd, hamdden, manwerthu a bwyd a diod, yn ogystal â llety 

preswyl yng nghanol y dref.  Bydd yr ystyriaeth fwyaf yn cael ei rhoi i gynlluniau sy’n 

cyfrannu at adfywio economi’r dref. Mae cynlluniau preswyl yn fwy tebygol o fod yn 

dderbyniol pan maent yn galluogi datblygiad masnachol i gael ei gyflwyno fel rhan o 

ddatblygiad cymysg. Fodd bynnag, byddai cynllun preswyl yn unig yn cael ei ystyried lle 

mae’n golygu bod adeilad segur yng nghanol y dref yn mynd i gael ei ddefnyddio unwaith 

eto, a lle mae’n cyfrannu at sbarduno’r galw am neu’r defnydd o wasanaethau canol y dref. 

Gwaith adeiladu 

Gall gwaith allanol i ffrynt yr adeiladau gynnwys y gwaith y mae angen ei wneud ar gyfer 

cyfanrwydd strwythurol yr eiddo, gan gynnwys: 

 Tu blaen siopau 

 Arwyddion 

 Drysau a ffenestri 

 Gwaith allanol 

 Toeau a simneiau 

 Offer dwr glaw (cwteri a phibellau allanol) 

 Rendrad, glanhau a thrwsio cerrig ail-bwyntio 

 Gwaith strwythurol 
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Sylwch: Gall gwaith adeiladu allanol fod yn destun Canllawiau Dylunio’r Cyngor lle bo’n 

briodol. 

Mae gwaith mewnol yn gymwys fel rhan o becyn cynhwysfawr o welliannau allanol i’r 

adeilad, ac sy’n caniatáu am newid defnydd neu’n golygu bod gofod segur yn cael ei 

ddefnyddio unwaith eto: 

 Drysau a ffenestri 

 Gwell hygyrchedd 

 Waliau, nenfydau, goleuadau 

 Cyfleustodau a gwasanaethau 

 Cyfleusterau lles 

 Gwaith strwythurol 

Bydd rhagor o ofod llawr newydd yn gymwys ar gyfer defnyddmasnachol neu breswyl, os 

oes angen lleol wedi’i nodi am hyn. 

Bydd costau proffesiynol yn cael eu talu, pan maent yn gysylltiedig â’r gwaith cyfalaf, er 

enghraifft: 

 Cyngor proffesiynol (e.e. pensaernïol, arolygu a rheoli prosiect) 

 TAW – lle nad oes modd i’r ymgeisydd gael ei gofrestru ar gyfer TAW. 

 Ffioedd statudol (Ceisiadau cynllunio a Rheoliadau Adeiladu) 

Costau nad ydynt yn gymwys 

 Ffioedd cyfreithwyr a’r ffioedd sy’n gysylltiedig â derbyn benthyciad neu grant 

 Cynnal a chadw cyffredinol 

 Eitemau sy’n uniongyrchol berthnasol i’r defnydd masnachol – darnau gosod a 

gosodiadau (cownteri, bariau, byrddau, cadeiriau, ac ati)  

 Unrhyw gostau sy’n ymwneud â’r gwaith a wnaed cyn cael cymeradwyaeth grant. 

Gall ffioedd proffesiynol cyn cymeradwyaeth sy’n ymwneud yn uniongyrchol â gwaith 

a gymeradwyir fod yn gymwys os digwyddodd hynny ar ôl 31 of Mawrth 2019. 

 

Rhaid i ddarpar ymgeiswyr gysylltu â Swyddogion Cymorth Lleol yn y lle cyntaf i drafod 

unrhyw gynigion, a darganfod a ydynt o bosibl yn gymhwysedd i gael grant wrth drafod y 

cais am fenthyciad. Ni fydd yr un cais yn cael ei gyfri’n gymwys i dderbyn yr arian o 

angenrheidrwydd. 

Gwasanaeth Adfywio, Cyngor Sir Powys – Regeneration@powys.gov.uk  

01597 826688 

Ar gyfer Cynlluniau Preswyl Ceredigion, cysylltwch â: Sarah Williams 

Sarah.LWilliams@ceredigion.gov.uk  Ffôn: 01545 574136 

Ar gyfer Cynlluniau Masnachol Ceredigion, cysylltwch â: Gareth Rowlands: 

Gareth.rowlands@ceredigion.gov.uk  Ffôn: 01545 572065 

Pwy sy’n gallu gwneud cais am y grant? 

Meddianwyr a pherchnogion eiddo masnachol a phreswyl o fewn yr ardaloedd dynodedig os 

ydynt yn berchen ar y rhydd-ddaliad neu les-ddaliad o 5 mlynedd o leiaf.  

Rhaid i feddianwyr fod yn les-ddeiliaid gyda chyfnod o bum mlynedd o leiaf ar ôl ar y dyddiad 

y disgwylir i’r grant gael ei dalu, ac sydd wedi sicrhau cydsyniad ysgrifenedig eu landlord i’r 

mailto:Regeneration@powys.gov.uk
mailto:Sarah.LWilliams@ceredigion.gov.uk
mailto:Gareth.rowlands@ceredigion.gov.uk
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gwaith arfaethedig. Bydd angen ffi gyfreithiol i’r eiddo sy’n derbyn grant yn achos prosiectau 

â chymorth grant o £50,000 neu fwy. 

Beth yw’r uchafswm grant sydd ar gael? 

£30,000 heb gynnwys TAW yw isafswm costau prosiect cymwys y gellir eu hystyried Mae’r 

ceisiadau wedi’u cyfyngu i uchafswm grant o £200,000 heb gynnwys TAW oni bai fod y 

cynllun yn eithriadol ei effaith, lle gellid ystyried grant o hyd at £225,000 heb gynnwys TAW. 

Bydd swm unrhyw grant a gynigir yn cael ei asesu ar sail prosiect unigol, gan ystyried 

buddion amgylchedd ac economaidd y prosiect, a gosodir y swm ar y lefel isaf sy’n 

angenrheidiol er mwyn i’r prosiect fynd yn ei flaen, heb fod yn uwch na chyfradd ymyrraeth y 

rhaglen (70%). Bydd cymeradwyaeth y panel yn rheoli hyn. Rhaid i ymgeiswyr gyfrannu o 

leiaf 25% o’u harian eu hunain a chydymffurfio â rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol. 

Dyfernir grantiau yn ôl disgresiwn y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, a hynny dim ond pan 

fydd yr holl gyllid o fenthyciadau sydd ar gael wedi’u ddisbyddu. 

Gall unrhyw gynnig o grant hefyd fod yn destun amodau pellach, a fyddai’n cael eu darparu 

ochr yn ochr ag unrhyw lythyr sy’n cynnig y grant. 

 
Cymorth Buddsoddi Cyfalaf Llywodraeth Cymru, Cynllun Cymorth Cyflogaeth, Cyfeirnod 

Cymorth Gwladwriaethol rhif: SA. 49737, Cynllun Grant Datblygu Eiddo Llywodraeth Cymru, 

cyfeirnod rhif: SA.49738, a Chymorth Chwaraeon a Chynllun Prosiect Amlswyddogaethol ac 

Isadeiledd Lleol Llywodraeth Cymru, Cyfeirnod Cymorth Gwladwriaethol rhif: SA.49739 fydd 

yn ariannu prosiect TCPIF. 

Os nad yw un o’r eithriadau cyffredinol yn addas ar gyfer y cais am ba bynnag reswm, 

defnyddir rheoliadau de minimus rhif (EC) 1407/2013. 

Buddiannau i’r Gymuned  

Fel rhan o ymrwymiad y Rhanbarth i fuddiannau cymunedol, byddai gofyn i bob grant 

gynhyrchu buddiannau i’r gymuned. Bydd swyddog lleol yn trafod y broses gyda’r 

ymgeisydd. Gallai hyn olygu cynnig profiad gwaith, rhannu prentisiaeth neu leoliadau gwaith 

i bobl leol. Mae gofyn i’r ymgeisydd hefyd gydweithio’n agos â rhaglenni cyflogadwyedd y 

Cyngor wrth recriwtio staff. Bydd croeso arbennig i gynigion sy’n cynnig swyddi â lefelau 

cyflog sydd gyfuwch â lefel ‘cyflog byw’. 

Rhoddir rhagor o ystyriaeth i ddatblygiadau preswyl os oes elfen tai fforddiadwy i’r cynllun. 

Meini prawf 

- Pob achos i’w ystyried yn ôl ei haeddiannau ei hun 

- Ymhlith y gwaith sy’n gymwys: ailwampio adeiladau sy’n bodoli (ond nid gwaith 

cynnal a chadw), ymestyn adeilad sy’n bodoli eisoes neu adnewyddu adeiladau 

segur. Gall yr arian hefyd gyfrannu at adeiladu eiddo masnachol o’r newydd ar dir 

segur yng Nghanol y Dref. 

- Rhaid i fusnes yr ymgeisydd gyfrannu o leiaf 25% o gyfanswm cost y prosiect yn 

arian cyfatebol. Ni all cronfeydd eraill Llywodraeth Cymru fod ymhlith ffynonellau’r 

arian cyfatebol. 

- Rhaid gallu dangos y buddiannau i’r gymuned, y dref a’r economi yn sgil y 

Datblygiadau.  
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- Ni ellir dyfarnu’r arian ond mewn cydymffurfiad â’r rheoliadau a’r eithriadau Cymorth 

Gwladwriaethol a nodwyd. Gallai hyn gynnwys gofyn i chi ddatgelu unrhyw Gymorth 

a gafwyd yn ystod y ddwy flynedd ariannol ddiwethaf cyn eich cais. 

- Bydd gofyn i ymgeiswyr ddangos bod modd goroesi’n economaidd trwy ddarparu 

Cynllun Busnes sy’n ystyried math a maint y buddsoddiad. Rhaid i ddatganiadau 

ddangos beth yw’r tybiaethau a wneir o ran sut y bydd yr eiddo’n aros mewn defnydd 

gweithredol yn y dyfodol rhagweladwy. Os disgwylir i’r eiddo gael ei werthu ar ôl y 

gwaith adnewyddu fel cynllun datblygu masnachol, yna mae gofyn rhagolygon 

ariannol eglur i ddangos beth yw’r bwlch yn y farchnad a’r angen am Gymorth Grant i 

alluogi’r buddsoddiad i fynd yn ei flaen. 

- Bydd unrhyw elfen Benthyciad o’r cynllun yn destun canllawiau a gofynion y Cynllun 

Benthyciadau. 

- Ni fydd ond un cais fesul eiddo yn cael ei ystyried. 
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Beth sydd angen ei wneud i ymgeisio am gymorth Cronfa Fuddsoddi Eiddo Canol Tref: 

 

 

 

  

Yr ymgeisydd yn cyflwyno 
cais am y cynllun wedi'i 

gostio'n llawn

•Gall cynlluniau gynnwys adnewyddu eiddo gwag/uned manwerthu er mwyn ei 
ddefnyddio ei ei drosi i greu uned ddomestig/manwerthu ar osod. Pecyn cyllid i 
ddisbyddu cyllid benthyciad cyn gwneud cais am arian grant.

•Cwblhau'r cais gyda chymorth Swyddog Lleol

Asesu cynnig grant

•Panel Lleol yn asesu'r cynllun yn erbyn amcanion corfforaethol - Llunio argymhellion 
i'r Bwrdd Rhanbarthol.

•Cyflwyno'r cynllun i'r Bwrdd Rhanbarthol

•Cymeradwyo'r cynllun. Cymeradwy ag amodau neu Wrthod.

Llythyr Cynnig yn cael ei 
anfon i'r ymgeisydd

•Derbyn ffurflen caniatâd i'r cynllun wedi'i lofnodi o fewn 28 diwrnod - CYNNYDD.

•Os na dderbynnir hwn - Cynnig grant yn DOD I BEN

Grant wedi'i gymeradwyo 
ochr yn ochr â'r 

Benthyciad gydag amodau 
wedi'u hatodi

•Cynnig Grant a Benthyciad yn cael ei gyflwyno o fewn y cyfyngiadau ac amod i 
cwblhau o fewn 12 mis.

•DIm cynnydd ar y safle - Cynnig Grant a Benthyciad WEDI'U TYNNU'N OL

Gwaith wedi'i gwblhau 
Archwiliad Safle

•Archwilad Safle ar y gwaith wedi'i gwblhau

•awdurdodi a phrosesu talu'r grant
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Byddai’r broses gwneud cais am grant o’r Ymholiad hyd Adeg Cwblhau’r gwaith fel a 

ganlyn: 

Cam 1: Ymholiad Cychwynnol 

Bydd darpar dderbyniwr y grant yn cysylltu â’r Swyddog Cymorth Lleol i wneud ymholiad 

ynglŷn ag un o’r cynlluniau benthyciad. Yna bydd cyfarfod yn cael ei drefnu.   

Bydd y cyfarfod yma’n trafod pa waith allai fod yn gymwys ar gyfer cymorth benthyciad, a 

ph’un a ellir ystyried gwahoddiad i wneud cais ar gyfer y grant. Bydd y broses ymgeisio am 

grant yn cael ei drafod gyda’r ymgeisydd. Disgwylir y bydd gan yr ymgeisydd ddyluniadau a 

chostiadau amlinellol erbyn hynny. 

 

Cam 2: Cais am Grant 

Dylai’r cais/ceisiadau am y benthyciad/grant gael eu cwblhau ynghyd â’r dyluniad a’r 

costiadau llawn, gan gynnwys, lle y tybir bod hynny’n briodol mewn achos penodol: 

 Ffotograffau diweddar o’r eiddo 

 Hysbysiad o gymeradwyaeth Cynllunio a chynlluniau/lluniadau wedi’u cymeradwyo * 

 Lluniadau a rhestrau o waith mewnol ac allanol 

 Caniatâd statudol perthnasol, er enghraifft Rheoliadau Adeiladu 

 Caniatâd morgais os yn berthnasol 

 Datganiad yn dangos ffioedd, er enghraifft ffioedd proffesiynol a fydd yn codi fel rhan 

o’r gwaith cyfalaf 

 Rhagolygon llif arian ar gyfer y datblygiad, sy’n dangos sut y bydd y datblygiad yn cael 

ei ariannu ynghyn â chadarnhad bod modd talu cost lawn y gwaith cyn cyflwyno 

hawliad am grant. Dim ond fel ôl-daliad y gellir talu’r Grant, a hynny’n chwarterol yn 

achos cynlluniau mawr. 

 Rhaid caffael pryniannau arfaethedig yn gynaliadwy er mwyn dangos eich bod wedi 

sicrhau’r gwerth gorau am arian wrth ddefnyddio arian cyhoeddus, ac wedi osgoi 

gwrthdrawiad buddiannau. Rhaid i bryniannau arfaethedig hefyd fod yn arwydd 

rhesymol o werth yr eitem. Bydd eich Swyddog Cymorth Lleol yn gallu rhoi rhagor o 

gyngor i chi am hyn. Bydd y Swyddog Prosiect yn cadw’r hawl i wneud cais am 

ddyfynbrisiau neu dendrau ychwanegol gan gyflenwyr amgen os oes angen. Mae 

gofyn bod â gwybodaeth ariannol at ddiben diwydrwydd dyladwy fel bod hyder bod 

arian y cyhoedd yn cael ei fuddsoddi’n briodol a bod modd ad-dalu’r benthyciad.. 

 Cynllun Busnes sy’n dangos goroesiad economaidd credadwy hyd y gellir ei ragweld 

 Copi o’r weithred eiddo neu ddogfen y brydles  

Cynghorir ymgeiswyr i gyflogi pensaer proffesiynol neu asiant tebyg i gynorthwyo i ddylunio 

ac i reoli’r prosiect ar gyfer eu prosiect arfaethedig. Disgwylir y bydd yr ymgeisydd yn llenwi 

ffurflen mynegiant o ddiddordeb mewn benthyciad a/neu’r ffurflen gais am grant i’w anfon 

ynghyd â’r dyluniadau a’r costiadau. Bydd yr asiant yn cynorthwyo i gynhyrchu dyluniadau o 

safon ac yn cysylltu â’r adrannau Cynllunio a Rheoli Adeiladu i sicrhau’r caniatâd statudol 

angenrheidiol os oes angen y rhain. Mae’r rhain yn hanfodol i sicrhau prosiect llwyddiannus. 

Os oes angen cynllunio, gall y grant/benthyciad gael ei gymeradwyo yn amodol ar 

gymeradwyaeth cynllunio. Gall cymorth ariannol gynnwys cost ffioedd proffesiynol sy’n 

gysylltiedig â’r pensaer/tîm dylunio. 

* os oes angen cynllunio, gelir cyflwyno’r cais am grant i’r panel lleol er mwyn iddo gael ei 

gymeradwyo yn amodol ar ganiatâd cynllunio, os na cheir y caniatâd cynllunio mewn pryd i’r 

cais gael ei gyflwyno i’r panel lleol. 



8 
 

Cam 3: Asesiad Panel Lleol 

Bydd cynlluniau’n cael eu cyflwyno i banel lleol (yn cynnwys cynrychiolwyr y meysydd 

gwasanaeth a’r deiliaid portffolio perthnasol), i gael penderfyniad ar y cynllun benthyciad a’r 

cais am grant.  

Bydd ceisiadau’n cael eu hasesu ar sail y budd positif i’r ardal leol gan gynnwys yr 

amgylchedd, ond mae’n bosibl y bydd lefel y grant (gan ddibynnu ar reolau cymorth 

gwladwriaethol) yn cael ei gyfyngu gan faint a natur y prosiect neu statws ariannol y cwmni. 

Y penderfyniadau a fydd yn cael eu gwneud fydd: 

- Cymeradwyaeth 
- Cymeradwyaeth amodol 
- Ddim yn addas ar gyfer cynllun Benthyciad, ond gall y cais fynd ymlaen am 

ymyrraeth grant 
- Gwrthod 
 

Cam 4: Cymeradwyaeth gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 

Yna bydd ceisiadau am grant yn cael eu cyflwyno i’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i’w 

cadarnhau ar sail penderfyniad panel lleol gan y Swyddogion lleol.. 

 Bydd cyfiawnhad lleol yn cael ei ddarparu i unrhyw ymgeisydd y mae ei gais yn cael ei 

wrthod. 

 

Cam 5: Cynnig a Derbyn Grant 

Pan fydd grant yn cael ei gymeradwyo, bydd llythyr cynnig dyblyg yn cael ei anfon i’r 

ymgeisydd.  Os cynigir grant, rhaid ei dderbyn yn ffurfiol yn ysgrifenedig, trwy i’r ymgeisydd 

wrthlofnodi’r llythyr cynnig grant a dychwelyd un copi ohono i’r swyddog grant. Rhaid i hyn 

ddigwydd o fewn 14 diwrnod i ddyddiad y llythyr cynnig grant a chyn i unrhyw waith 

ddechrau. Os na lwyddir i gyflawni’r amod yma, gellir ystyried bod yr ymgeisydd wedi 

gwrthod y cynnig grant. Yr ymgeisydd, ac nid unrhyw asiant a benodir sy’n gweithredu ar ran 

yr ymgeisydd, sydd i lofnodi llythyr derbyn y grant. 

Bydd Amodau a Thelerau bob amser wedi’u hatodi at lythyron cynnig a dylai’r ymgeisydd eu 

darllen yn llawn. Maen nhw’n bwysig oherwydd bod y Cyngor yn gyfrifol am arian 

cyhoeddus, ac mae gofyn iddo ddiogelu’r arian yn unol â hynny. 

Bydd dyddiad cwblhau’r prosiect hefyd yn cael ei gytuno yn y cam yma. 

Mae’n bosibl y bydd y Cyngor yn cytuno i dalu taliadau dros dro yn ystod y gwaith – dylai 

hyn gael ei gytuno ar y dechrau fel arfer, a gellir ei ymgorffori yn y llythyr cynnig grant. 

Nid yw cymeradwyo grant yn cyfleu nac yn awgrymu unrhyw ganiatâd arall, e.e. Cynllunio, 

rheoliadau neu Adeiladau Rhestredig. Mae’r ymgeisydd yn gyfrifol am geisio’r caniatâd 

priodol i roi’r prosiect ar waith. Pan fydd angen caniatâd o’r fath, bydd yr awdurdod lleol yn 

cadw’r hawl i oedi cyn talu’r grant neu ei dynnu yn ôl hyd nes y bydd y caniatâd wedi’i roi. 

Mae’r gwaith i’w gyflawni yn unol â’r Caniatâd Cynllunio perthnasol, y Rheoliadau Adeiladu 

ac unrhyw amodau eraill sydd wedi’i gysylltu â’r caniatâd. Yr ymgeisydd sy’n gwbl gyfrifol am 

sicrhau bod pob agwedd ar y prosiect yn cydymffurfio. Gall methu â gwneud hynny arwain at 

beidio â thalu unrhyw grant. 
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Mae’r ymgeisydd yn gyfrifol am sicrhau bod gan bob contractwr yr ardystiad priodol i wneud 

y gwaith. Mae’n bosibl y bydd angen dangos tystiolaeth o’r ardystiad, e.e. Cofrestredig  Gas-

Safe yn achos gwaith plymio, Fensa yn achos ffenestri, ac ati. 

 

Cam 6: Dechrau Gwaith ar y Safle 

Fel rhan o amodau a thelerau’r grant, rhoddi dau ddiwrnod allweddol - erbyn y cyntaf bydd 

yn rhaid i dderbynnydd y grant ddechrau gwaith ar y safle, ac erbyn yr ail ddyddiad bydd yn 

rhaid i’r gwaith gael ei gwblhau ar y safle. Bydd y swyddog grant yn gweithio gyda 

derbynnydd grant i wneud yn siŵr bod digon o amser yn cael ei roi a bod yr amserlen yn 

realistig. 

Cynhelir cyfarfod cyn cychwyn gyda’r swyddog grant i sicrhau bod derbynnydd y grant yn 

hapus â’r holl amodau a thelerau ac i drafod unrhyw faterion pellach sy’n ymwneud â’r 

prosiectau. Gall swyddog Cynllunio neu swyddog perthnasol arall hefyd fynychu’r cyfarfod 

yma os oes angen eglurhad ar unrhyw faterion cynllunio. 

Bydd y swyddog grant yn gofyn i dderbynnydd dy grant neu’r contractwr i godi arwydd grant 

mewn man amlwg. Mae hyn yn hysbysu’r ffaith fod grant ar gael ac yn hyrwyddo’r cyrff 

ariannu.  

Rhaid i’r holl waith gael ei gyflawni yn unol â Rhwymedigaethau Statudol megis Cynllunio, 

Rheoli Adeiladu a gofynion yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Nid yw’r swyddog 

yn gyfrifol am y rhwymedigaethau hyn, ond gellir tynnu cynnig grant yn ôl os na yw’r gwaith 

yn cydymffurfio â deddfwriaeth statudol. 

Cam 7: Monitro’r Gwaith 

Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw monitro’r gwaith. Fodd bynnag, bydd y swyddog grant lleol 

hefyd yn mynychu cyfarfodydd safle a dylid rhoi gwybod iddo am unrhyw wyro o’r cynllun y 

cytunwyd arno. Os na cheisir cyngor, mae’n bosibl na fyd grant a gafodd ei gymeradwyo yn 

cael ei dalu am yr eitemau dan sylw. Dylid rhoi gwybod i’r swyddog grant, a lle bo’n 

berthnasol, y swyddog cynllunio os oes newid i fanylebau’r deunyddiau, manylion yr 

adeiladau neu’r dyluniadau i sicrhau bod newidiadau yn cyd-fynd â’r gofynion cynllunio. Dylid 

rhoi gwybod i’r swyddog grant hefyd am unrhyw newidiadau i’r gost neu i amserlen y 

prosiect cyn gynted ag y bydd yr ymgeisydd yn sylweddoli. Sylwch fod yr allbynnau a 

nodwch yn eich ffurflen gais am grant yn llunio rhan o’r contract cyfreithiol i chi ei gyflenwi, 

felly mae monitro’n fecanwaith pwysig wrth gyflawni’r rhain. 

Cam 8: Hawlio Arian Grant 

Pan fydd y prosiect wedi’i gwblhau, cynhelir ymweliad safle i archwilio’r gwaith. 

Dylid cynhyrchu cyfrif terfynol, sy’n manylu’r holl waith a gafodd ei wneud. Y contractwr, 

asiant neu bensaer fydd yn gwneud hyn. Rhaid cyflwyno pob anfoneb gan y contractwr a’r 

ffioedd proffesiynol i’r swyddog grant. Dylai’r cyfriflenni banc sy’n dangos taliad yr anfonebau 

hefyd gael eu hanfon gyda’r rhain. 

Rhaid darparu anfoneb wreiddiol ddilys gan gwmni masnach ag iddo enw da, a rhaid iddi 

gydymffurfio â’r canlynol: 

i. Dogfennaeth swyddogol, sy’n dangos enw, cyfeiriad a swyddfa gofrestredig y 

cyflenwr. 
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ii. Dangos dyddiad dyfynbris/amcanbris. 

iii. Dangos cyfeirnod unigryw. 

iv. Dangos rhif cofrestru TAW'r cyflenwr a swm y TAW (os yn berthnasol) 

v. Dangos cost net a chyfanswm 

Mae’n bosibl y bydd cyflenwyr yn cael eu monitro er mwyn cadarnhau bod taliad wedi’i 

wneud am yr eitemau cymwys. 

Bydd asesiad yn cael ei wneud ar y cyfrif terfynol, anfonebau a chyfriflenni banc. Yna bydd 

adroddiad yn cael ei ysgrifennu a’i gymeradwyo gan y swyddogion perthnasol. Pan fydd 

wedi’i gymeradwyo, bydd taliad yn cael ei wneud i gyfrif yr ymgeisydd trwy drosglwyddiad 

BACS. Rhaid i bob anfoneb fod wedi’i thalu o gyfrif banc y mae’r ymgeisydd wedi’i enwebu. 

Gellir gofyn am daliad dros dro yn ystod y prosiect, gan ddibynnu ar y weithdrefn uchod. 

Byddai’r taliad yn cael ei wneud os oes digon o gyfiawnhad dros wneud hynny, ac ar y sail 

bod lefel yr hawliad yn gymesur â’r gwaith a wnaed.  

Mae’r grant i’w dynnu’n ôl neu ei ad-dalu naill ai’n gyfan gwbl neu’n rhannol yn yr 

amgylchiadau canlynol: 

i. Nid yw prosiect sy’n derbyn grant yn cael ei gynnal yn unol â’r amodau a’r telerau 

hyn. 

ii. Mae unrhyw wariant wedi digwydd cyn dyddiad cymeradwyo’r grant. 

iii. Mae tystiolaeth o dalu ag arian parod am eitemau sy’n cael eu nodi fel rhan o 

 hawliad grant. 

iv. Gordaliad y grant. 

v. Nid yw’r grant yn cael ei ddefnyddio at ddibenion y prosiect. 

vi. Darganfyddir bod gwybodaeth sy’n cael ei darparu yn y cais am grant neu mewn 

gohebiaeth ddiweddarach neu ategol yn anghywir neu’n anghyflawn. 

vii. Gwerthu’r eiddo’n rhannol neu’n gyfan gwbl. 

viii. Mae ar yr ymgeisydd ôl-ddyled i’r awdurdod lleol o ran yr eiddo sy’n cael ei ariannu. 

 

  



11 
 

Meini Prawf Sgorio 

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu yn erbyn y meini prawf asesu: 

Meini Prawf Sgorio Marciau ar gael 

Ariannol: Gallu sefydliad i drin arian cyhoeddus mewn 
prosiect adfywio. Cyfres o gwestiynau i farnu hanes a sefyllfa 
ariannol y sefydliad 

Llwyddo / Methu 

Cymhwysedd: Ydy’r gweithgaredd arfaethedig yn 
cydymffurfio â nodau ariannu TCPIF? 

Llwyddo / Methu 

Ffit Strategol / effaith weledol: Pa mor dda mae’r cynnig yn 

cyflawni yn erbyn y Themâu a Meini Prawf adfywio a amlinellir 
uchod a hyfywedd y cynnig 

20 

Posibilrwydd o Gyflenwi’r Prosiect: galw meddianwyr 
terfynol, statws caniatâd statudol a chyfreithiol, absenoldeb 
rhwystrau sylweddol posibl i’r datblygiad ( ee cydymffurfiad â 
pholisi cynllunio, gwarant o berchnogaeth yr eiddo, 
cyfyngiadau adeiladau rhestredig ac ati) 

20 

Gwerth am arian o ran y posibilrwydd o gyflenwi’r Allbynnau 
hynny y mae eu manylion yn Atodiad B o’i gymharu â swm yr 
arian cyhoeddus y mae ei angen h.y. swyddi, unedau gwag 
sy’n cael eu defnyddio unwaith eto 

20 

Risg a Gwasanaethgarwch: h.y. sicrwydd aria; cymhareb 
gwerth ar gyfer y pecyn buddsoddiad; swm a hygrededd y 
nawdd cyfatebol. 

20 

Buddsoddiad a ddenir: Budd-daliadau Cymunedol h.y. 
buddsoddiad sector preifat sy’n cael ei godi, swyddi gwerth 
uwch sy’n cael eu creu: 

20 

 

Proses Apêl Cais am Grant  

1. Os yw ymgeisydd am Grant yn dymuno apelio yn erbyn penderfyniad TCPIF, mae angen 

iddo gyflwyno llythyr apêl a’i anfon i’r: Lisa Griffiths: Uwch Reolwr, Newid Busnes, Economi 

a’r Amgylchedd, lisa.griffiths@powys.gov.uk cyn pen 10 diwrnod wedi derbyn eu llythyr 

hysbysu gan Gyngor Sir Powys. 

2. Mae angen i’r llythyr apêl gynnwys natur yr apêl a chyfeirio at y rhesymau pam y 

gwrthodwyd y grant neu pam na chafodd ei ariannu’n llawn. 

3. Pan fydd yn derbyn y llythyr apêl, bydd Swyddog Prosiet yn rhoi gwybod i Fwrdd 

Partneriaeth Rhanbarthol TCPIF fod apêl wedi’i dderbyn a bydd yn anfon y llythyr apêl, y  

cais a’r sylwadau gwreiddiol am y cais at aelodau’r bwrdd ac mae’n rhaid iddynt ymateb cyn 

pen 10 diwrnod gwaith o ddyddiad y llythyr apêl. 

4. Bydd yr ymateb yn cael ei anfon ymlaen i’r Ymgeisydd cyn pen 10 diwrnod gwaith o 

dderbyn y llythyr apêl. 

5. Bydd y penderfyniad hwn yn derfynol, ac ni fydd apêl pellach. 

I gael rhagor o gymorth neu i drafod eich apêl, cysylltwch â’r Rheolwr Grantiau.  

 

 


