
 

    
 

        
   

        

  
    

    
   

     
    

 

   

      
      

      
        

          

Busnesau yng Ngwynedd 
Supporting Businesses in Gwynedd 

Ii 
CYNGOR GWYNEDD COUNCIL 

Bwletin Gwasanaeth Cefnogi Busnes Gwynedd 
20.01.2021 

Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 – 
Ionawr 2021 Llywodraeth Cymru 

Cyflwynwyd y cronfeydd hyn gan Llywodraeth Cymru mewn ymateb i’r 
cyfyngiadau ar letygarwch a rhai sectorau eraill o’r 4ydd o Ragfyr 2020 ac yn 
ehangach wedi i gyfyngiadau Lefel Rybudd 4 ddod i rym yng Nghymru ar yr 
20fed o Ragfyr 2020. Mae’r cymorth yn ymwneud â’r effaith ar fusnesau yn 
ystod Rhagfyr 2020 ac Ionawr 2021. 

 Cronfeydd a weinyddir gan Gyngor Gwynedd

Mae cymorth ar gael i fusnesau sydd wedi gorfod cau, neu wedi dioddef 
gostyngiad o 40% neu fwy yn eu trosiant, o ganlyniad uniongyrchol i’r 
cyfyngiadau newydd. Mae busnesau cymwys, sydd heb dderbyn cymorth neu 
heb ymgeisio eto, yn cael eu hannog yn gryf i wneud hynny drwy gwblhau 
ffurflen gais syml. Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i: 
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https://bit.ly/CronCyfRhag2020 

 Cronfeydd a weinyddir gan Busnes Cymru 

Mae pecyn Cymorth Penodol i’r Sector (cost gweithredu) ar agor ac wedi’i 
dargedu at fusnesau Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden a busnesau cadwyn 
gyflenwi cysylltiedig sydd wedi eu heffeithio’n sylweddol (mwy na 60% o effaith 
ar drosiant) o ganlyniad i’r cyfyngiadau gyflwynwyd yn Rhagfyr 2020. Bydd y 
gronfa yn parhau i fod ar agor am bythefnos o 13 Ionawr 2021, neu tan i’r cyllid 
gael ei ymrwymo’n llawn. Mae’r galw am y Gronfa wedi bod yn uchel – felly 
peidiwch ag oedi! I ddefnyddio’r gwiriwr cymhwysedd i adolygu’r meini prawf 
ac i ymgeisio, ewch i: 

https://fundchecker.businesswales.gov.wales/sectorspecificgrant/cy 

I ddarllen canllawiau’r gronfa, ewch i: 

https://businesswales.gov.wales/cy/cymorth-penodol-ir-sector-cronfa-cadernid-
economaidd-erf 

COVID-19 yng Ngwynedd 

Mae Cyngor Gwynedd wedi rhyddhau Datganiad i’r Wasg ynglŷn â’r sefyllfa 
COVID-19 yng Ngwynedd, gyda’r straen newydd yn lledaenu’n gyflym, mwy o 
bobl yn cael eu heintio a’r GIG o dan bwysau cynyddol. Mae grŵp aml-
asiantaeth Gwyliadwriaeth ac Ymateb COVID-19 Gwynedd wedi rhybuddio 
holl drigolion Gwynedd ei bod hi’n hanfodol iddyn nhw gydymffurfio yn llwyr â 
rheolau Llywodraeth Cymru er mwyn atal y twf presennol mewn achosion. I 
weld y datganiad yn llawn, ewch i: 

http://bit.ly/DatganiadGwynedd19Ion2021 

Mae canllawiau cynhwysfawr ar gyfer Lefel Rhybudd 4 ar gael yma; 

https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-4 

Bydd Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 
2020 yn cael eu diwygio yr wythnos yma i helpu i sicrhau bod pobl yn fwy 
diogel pan fyddant yn mynd i siopa ac i gryfhau’r mesurau diogelu yn y 
gweithle. I weld y datganiad Cabinet ynglŷn â hyn, ewch i: 
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https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diwygio-rheoliadau-diogelu-iechyd-
cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-5-2020 

Deddfwriaeth ddi-fwg: canllawiau ar y newidiadau o 
fis Mawrth 2021 

Ar 1 Mawrth 2021, bydd y gyfraith sy’n ymwneud â smygu mewn rhai 
lleoliadau yng Nghymru yn newid. Mae’r canllawiau sy’n nodi beth fydd hyn yn 
ei olygu a’r pethau y bydd yn rhaid i’r rhai sy’n gyfrifol am leoedd di-fwg 
newydd eu gwneud ar gael yma: 

https://llyw.cymru/deddfwriaeth-ddi-fwg-canllawiau-ar-y-newidiadau-o-fis-
mawrth-2021 

Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd 

Mae ymgyrch Cyngor Gwynedd yn annog pobl i gefnogi busnesau lleol yn 
parhau ar gyfer 2021. Fel rhan o’r ymgyrch cyn Nadolig, bu cyfle i fusnesau 
gael eu rhestru ar y wefan isod: 

https://bit.ly/prynulleol2020 

Yr ydym yn parhau i fod yn awyddus i glywed gan fusnesau manwerthu sydd 
yn dymuno cael eu cynnwys ar y wefan. 

Cysylltwch â: twristiaeth@gwynedd.llyw.cymru 

Defnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol ac Offer Ar-
lein ym Maes Twristiaeth a Lletygarwch 

Ymunwch â Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael gweminar dwy ran am ddim 
sydd wedi’i theilwra ar gyfer busnesau twristiaeth a lletygarwch. Byddant yn 
dangos i chi sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol i 
gadw mewn cyswllt gyda’ch cwsmeriaid, yn ogystal ag offer ar-lein megis 
systemau archebu i’ch helpu i baratoi eich busnes ar gyfer pan fyddwch yn 
gallu ailagor yn ddiogel. Dyddiadau ar gael ym mis Chwefror a mis Mawrth 
2021, ewch i: 

http://bit.ly/3iwpW41 
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Adferiad Rhanbarthol 2021 – Uwchgynhadledd 
Busnes 24 Chwefror 2021 (Ar-lein) 

Uwchgynhadledd Busnes a fydd yn rhoi sylw i’r buddsoddiadau, y cynlluniau 
a’r cymorth diweddaraf ar gyfer adferiad economaidd ardal Gogledd Cymru, 
Mersi a’r Ddyfrdwy. Cyflwyniadau gan Gynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy, 
Llywodraeth Cymru, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, 
Partneriaeth Menter Leol Swydd Gaer a Warrington, a Growth Track 360. 
Bydd y digwyddiad ar-lein di-dâl hwn, rhwng 10:00am a 3:00pm ar 24 
Chwefror 2021, yn cynnwys sesiwn holi ac ateb a chyfraniad dilynol gan 
fusnesau. I gofrestru, ewch i: 

http://bit.ly/3nZFAGn 

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 

Busnes@llandrillomenai 

https://www.facebook.com/BusnesatLlandrilloMenai/posts 
https://twitter.com/busnesLLM 
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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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