CYNGOR GWYNEDD COUNCIL

Gwasanaeth Cefnogi Busnes Gwynedd
Diweddariad Brexit 26.02.2021
Gweminarau ar gyfer mewnforwyr cynhyrchion
bwyd a diod o’r UE i Brydain Fawr
Cofrestrwch ar gyfer gweminarau i gael gwybod am newidiadau i fewnforio
bwyd a diod, gan gynnwys bwyd cyfansawdd a chynhyrchion pysgodfeydd o’r
UE i Brydain Fawr (GB) o 1 Ebrill 2021. Ewch i:
http://bit.ly/3bE4bfW

Rhaglen Gymorth ‘Field Force’
Mae Rhaglen Gymorth ‘Field Force’ Swyddfa’r Cabinet y DU yn cynnig
cymorth wedi’i deilwra i fusnesau. Mae busnesau sy’n masnachu dros
£250,000 o nwyddau gyda’r UE bob blwyddyn yn gymwys i gael amrywiaeth o
gymorth. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:
http://bit.ly/3qZtpLZ
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Diweddariad: Cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth
Symud Cerbydau Nwyddau – ychwanegwyd
cyfieithiad Cymraeg
Os ydych yn gludwr ac yn symud nwyddau drwy borthladd yn y DU sy’n
defnyddio’r Gwasanaeth Symud Cerbydau Nwyddau bydd angen i chi
gofrestru ar gyfer y gwasanaeth i gael eich nwyddau drwy’r tollau. Ewch i:
https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movementservice.cy

Diweddariad: Cael cyfeirnod symud nwyddau –
ychwanegwyd cyfieithiad Cymraeg
Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i gael cyfeirnod ar ôl cofrestru gyda’r
Gwasanaeth Symud Cerbydau Nwyddau. Ewch i:
https://www.gov.uk/guidance/get-a-goods-movement-reference.cy

Cymorth i fusnesau sy’n symud nwyddau i’r UE:
Busnes Cymru
Mae gwybodaeth am sut i baratoi eich busnes ar gyfer y rheolau newydd
rhwng y DU a’r UE ar gael ar wefan Busnes Cymru yma:
http://bit.ly/3aVeU6d

Yn dilyn diwedd cyfnod pontio Brexit ar 31 Rhagfyr 2020, ac arwyddo’r
Cytundeb Masnach a Chydweithredu rhwng y DU a’r UE, mae Llywodraeth y
DU wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer ystod eang o sectorau.
Am fwy o wybodaeth, ewch i:

https://www.gov.uk/transition.cy
https://llyw.cymru/paratoi-cymru
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Mae mwy o wybodaeth defnyddiol i’w gael o:

Cyngor Gwynedd – Cefnogaeth i Fusnes
https://www.gwynedd.llyw.cymru/busnescovid19
https://twitter.com/BusnesGwynedd

Rhwydwaith Busnes Gwynedd
https://www.gwyneddbusnes.net/Hafan
https://twitter.com/gwyneddbusnes

Busnes Cymru
https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/
https://twitter.com/_busnescymru

FSB Cymru
https://twitter.com/FSB_Wales

Croeso Cymru
https://twitter.com/croesocymrubus
Cofrestru i dderbyn y newyddion diweddaraf
https://bit.ly/3klWPAU

Os oes gennych gwestiwn neu angen cyngor ebostiwch
busnes@gwynedd.llyw.cymru
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