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Meini Prawf ar gyfer Cyllid Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru – Ymateb i 

Covid-19 2020/21 

 

Trosolwg 

 

Mae'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo'r 

cynnig i ailgyfeirio elfennau o ddyraniad cyllideb Trawsnewid Trefi 2020/21 er mwyn 

rhoi llawer mwy o hyblygrwydd i bartneriaid Awdurdodau Lleol ledled Cymru wrth 

addasu i'r newidiadau mawr o ran sicrhau pellter cymdeithasol sy'n ofynnol yng 

nghanol trefi o ganlyniad i bandemig COVID-19.  

 

Cydnabyddir y bydd angen cyflwyno mesurau ymbellhau cymdeithasol cynhwysfawr 

yng nghanol ein trefi a’n dinasoedd ac yn ein canolfannau ardal i gefnogi ailagor 

busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol a busnesau ehangach canol trefi. Mae 

hyn yn angenrheidiol er mwyn annog pobl i ddychwelyd i'r stryd fawr unwaith y caiff y 

cyfyngiadau eu llacio a sicrhau bod ymdeimlad cyffredinol o les, diogelwch a hyder 

yn yr ardaloedd hyn.  

 

Cytunir felly y dylid dyrannu elfennau o gyllideb Trawsnewid Trefi 2020/21 i’r adferiad 

yn dilyn COVID-19 er mwyn caniatáu mwy o hyblygrwydd wrth addasu i'r newidiadau 

tymor byr sy'n ofynnol yng nghanol trefi o ganlyniad i'r pandemig. 

 

Cronfa gyfalaf yn unig yw hon, felly ystyrir bod gwariant refeniw yn anghymwys. Caiff 

y meini prawf hyn i gael cymorth eu hadolygu'n rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn 

adlewyrchu unrhyw ganllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru neu ddiwygiadau y 

cytunwyd arnynt. 

 

Trefi Targed 

 

Mae'r cymorth hwn ar gael i ganol pob tref ledled Cymru. 

 

Mae'r cymorth hwn ar gael i’r trefi hynny a flaenoriaethwyd i ddechrau o fewn y 

rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio. Dylid ei ddarparu ar gyfer canol trefi a 

dylid cadw at y ffiniau llinell goch y cytunwyd arnynt a nodir yn y Cynlluniau 

Rhanbarthol cymeradwy ar gyfer Adfywio.  

 

Yn ogystal, mae'r cymorth hwn ar gael mewn lleoliadau blaenoriaeth eraill lle mae 

angen a chyfle amlwg.  Dylai unrhyw leoliad newydd a ddewisir fod naill ai'n ganol 

tref neu ddinas neu’n ganolfan ardal. Lle y bo'n bosibl, bydd y lleoliadau newydd hyn 

yn adeiladu ar gymorth arall gan Lywodraeth Cymru neu'r sector cyhoeddus er mwyn 

gorfodi clystyru naturiol ac effeithiau buddsoddi lluosog. 

 

Lle y bo'n bosibl, dylai unrhyw gynigion newydd a gyflwynir o ganlyniad i'r cyllid hwn 

gyd-fynd â chynlluniau lleol i ailagor canol tref neu ddinas, neu ganolfan ardal.  
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Trafodwch gynigion ynghylch setliadau newydd gyda’ch Rheolwr Adfywio lleol yn 

Llywodraeth Cymru. 

 

Mae'n bwysig bod partneriaid awdurdodau lleol yn ymgysylltu’n eang yn lleol 

yng nghanol pob tref er mwyn mesur diddordeb yr holl randdeiliaid yn y cyllid 

hwn. Mae'n bwysig clywed am bob syniad arloesol a chreadigol am sut i 

fanteisio ar y cyfle newydd hwn. 

 

Pwy all wneud cais am y cyllid hwn? 

 

Gall Awdurdodau Lleol, y sector preifat neu bartneriaid y Trydydd Sector fanteisio ar 

y cyllid. Cyfrifoldeb partneriaid Awdurdodau Lleol fydd hyrwyddo'r cynnig newydd 

hwn a’i hysbysebu, a rhoi manylion y broses gais. 

 

Dylid nodi bod y cymorth hwn hefyd ar gael i gynghorau tref, cynghorau 

cymuned ac Ardaloedd Gwella Busnes (BIDS) lle maent yn bodoli. Bydd hyn 

yn sicrhau bod rhanddeiliaid a grwpiau allweddol yn cael cyfle cyfartal a 

digonol i gyflawni eu cynlluniau Covid–19 lleol a’u strategaethau ailagor. 

 

Anogir partneriaid Awdurdodau Lleol i ddefnyddio'r cyllid hwn yn uniongyrchol, yn 

enwedig lle mae angen ymyriadau ar raddfa fwy neu lle mae clystyrau naturiol o 

fusnesau a fyddai'n elwa ar y cyd.  Byddai hyn hefyd yn sicrhau bod gan bartneriaid 

Awdurdodau Lleol fwy o reolaeth ar ddyluniad, diogelwch a chysondeb, yn enwedig 

o ran ffactorau gweledol ac ardaloedd cyhoeddus.  Mae potensial hefyd i 

Awdurdodau Lleol elwa o ran arbedion maint o weithredu ar sail ardal ehangach neu 

dref gyfan.  Penderfyniad a wneir yn lleol fydd hwn, fodd bynnag. 

 

Mae'r cyllid hwn ar gael ar gyfer hyd at 80% o’r gyfradd ymyrraeth. Mater i'r 

awdurdod lleol yw pennu lefel briodol yr ymyrraeth ar gyfer prosiectau unigol; fodd 

bynnag, cyfrifoldeb partneriaid yw sicrhau 'gwerth gorau'. Yn hyn o beth, lle gellir 

cyflawni prosiectau drwy fenthyciadau, neu ar gyfradd ymyrraeth is, dylid ystyried 

hyn er mwyn sicrhau bod y lefel fwyaf bosibl o brosiectau'n cael eu cyflawni, gan 

sicrhau’r effaith fwyaf bosibl. Os yw'r awdurdod lleol yn derbyn cyllid grant, yna dylid 

cytuno ar y gyfradd ymyrraeth gyda Llywodraeth Cymru.  

 

Trefniadau Rhanbarthol 

 

Bydd gan bob rhanbarth gorff arweiniol dynodedig a fydd yn gyfrifol am weinyddu'r 

cyllid hwn. Bydd y rôl hon yn cynnwys gwneud trefniadau cyfreithiol, rheoli 

dosbarthiad y cyllid i Awdurdodau Lleol unigol, derbyn hawliadau a thystiolaeth gan 

bartneriaid rhanbarthol a chyflwyno hawliadau i Lywodraeth Cymru. Cyfrifoldeb yr 

Awdurdod Lleol rhanbarthol arweiniol yw darparu adroddiadau chwarterol, gan 

gynnwys tystiolaeth ffotograffig, i'r Grwpiau Gweithredu Rhanbarthol a Rheolwyr 
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Adfywio Llywodraeth Cymru. Bydd Awdurdodau Lleol unigol yn gyfrifol am asesu 

ceisiadau, dyfarnu cyllid, goruchwylio'r gwaith o gyflawni ac asesu a phrosesu 

hawliadau ar gyfer prosiectau cyn eu cyflwyno i'r corff arweiniol. 

 

Dylid gwneud penderfyniadau ar y cwantwm o gyllid a ddyrennir i bob partner 

Awdurdod Lleol rhanbarthol ar lefel leol, boed ar sail anghenion neu ddosbarthiad 

cyfrannol. 

 

Beth y gellir ei gefnogi drwy'r gronfa hon? 

 

Mae'r cynnig hwn yn ymateb brys ac uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru, gan 

weithio mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol ledled Cymru, i fynd i'r afael â'r 

materion a wynebir yng nghanol trefi o ganlyniad i bandemig Covid–19. Fe'i 

cynlluniwyd i sicrhau bod canol ein trefi'n gweithio'n economaidd ac, yn bwysicach, 

yn amgylcheddau diogel.  

 

Mae'r dyraniad cyllid hwn yn gydnaws â Chyllid Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru sy’n 

werth £15.4 miliwn. Mae'r ddwy gronfa yn ategu ei gilydd a dylid sicrhau alinio 

strategol lle y bo'n bosibl. 

 

Mae’r arian hwn i’w ddefnyddio ar gyfer ymyriadau allanol sy’n hwyluso ymbellhau 

cymdeithasol ac sy’n sicrhau bod mwy o ofod mewn ardaloedd awyr agored lle mae 

cwsmeriaid ac aelodau o'r cyhoedd yn ymgynnull, yn cael bwyd neu ddiod, neu’n 

ymlacio. 

 

Bydd angen i ymgeiswyr, gan weithio ar y cyd â phartneriaid Awdurdodau Lleol, 

ystyried risg pob ymyriad a sut y gellir mynd i'r afael ag unrhyw feysydd pryder 

posibl.   Bydd angen cofnodi’r ystyriaethau allweddol o ran risgiau a sut i’w lleihau 

cyn gweithredu. Dylid ailedrych ar Gofrestrau Risg, felly, a'u diwygio mor aml ag sy'n 

angenrheidiol er mwyn sicrhau eu bod yn cyd-fynd ag unrhyw ganllawiau diwygiedig 

a gyhoeddir. 

 
Bydd angen i unrhyw fesurau ffisegol a ariennir drwy'r mecanwaith hwn fod yn 
gydnaws â mesurau diogelu o ran COVID; hefyd bydd rhaid gosod yr arwyddion 
priodol, creu canllawiau a hyfforddi staff lle bo angen. 
 

Dylai'r ymyriadau penodol a gynigir fod wedi ystyried y canlynol, ond mae’n bosibl y 

bydd Awdurdodau Lleol yn cynnig awgrymiadau pellach: 

 

 Adlenni awyr agored, canopïau, swigod iglw, gwres awyr agored, gorchuddion 

marquee.  Mae angen darparu'r gwelliannau allanol hyn mewn modd sy'n cyd-

fynd â'r cyngor meddygol cyfredol.  Dylent hwyluso trefniadau gofod 

masnachu yn yr awyr agored. Dylid ystyried effeithiau golau'r haul, cyfeiriad a 

chryfder y gwynt, pellter cymdeithasol a’r angen i olchi dwylo yn effeithiol ochr 
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yn ochr ag unrhyw ymyriad. Lle defnyddir gorchuddion defnydd yn benodol, 

dylai adlenni, gasebos neu marquees fod ar agor ar 3 neu 4 ochr er mwyn 

ystyried yr ardal yn amgylchedd allanol. Rhaid i orchuddion, adlenni, 

marquees neu gasebos fod naill ai'n dryloyw neu o ddefnydd tenau er mwyn 

sicrhau bod golau'r haul yn dod i mewn.  Os yw marquees i gael eu defnyddio, 

mae’n hanfodol gwneud hynny’n effeithiol a’i blismona, gan ofalu na roddir 

gormod o bobl gyda’i gilydd heb iddynt allu cadw pellter cymdeithasol yn 

effeithiol. 

 Byrddau a chadeiriau awyr agored. I'w gosod yn unol â'r canllawiau cyfredol 

ar ymbellhau cymdeithasol. 

 Sgriniau, bolardiau, planhigion awyr agored. I'w gosod yn unol â'r gofynion 

presennol o ran ymbellhau cymdeithasol.  Ni ddylai unrhyw gynlluniau rwystro 

llwybr cerddwyr ar balmentydd neu mewn ardaloedd cyhoeddus.  

 Cyfleusterau gweini yn yr awyr agored. 

 Sefydlu parciau bach (gan ddefnyddio mannau parcio a decin i adeiladu 

strwythurau pren arnynt, gan ddarparu mannau bach dan do sy'n cynnig 

rhywfaint o gysgod rhag y tywydd). 

 Cynlluniau Seilwaith Gwyrdd bach, yn enwedig mewn ardal eistedd. 

 Sefydlu a mabwysiadu mannau masnachu gwag i’w defnyddio dros dro pan 

fydd gormod o bobl yn y lleoliad masnachu arferol, pan fydd angen ardal 

werthu am ddyddiau neu wythnosau yn unig, neu at ddibenion 

entrepreneraidd. 

 Cyflenwad trydan a goleuadau ar gyfer ardal fasnachu awyr agored. 

 Sefydlu marchnad awyr agored gan gynnwys darpariaeth drydan. 

 Mesurau ymbellhau cymdeithasol 

 Gellir hefyd ystyried ymyriadau eraill sy'n hwyluso ymbellhau cymdeithasol ac 

sy’n sicrhau bod mwy o ofod rhwng pobl mewn ardaloedd awyr agored megis 

ardaloedd blaen siop, ardaloedd iard / gardd gefn, ac ardaloedd cyhoeddus 

(yn amodol ar gymeradwyaeth gynllunio a lleol).   Os hoffech drafod unrhyw 

syniadau, codwch y rhain gyda’ch Rheolwyr Adfywio yn Llywodraeth Cymru.

  

Er bod hyn yn cael ei ystyried yn ateb tymor byr am nawr, dylai'r holl gynigion a gaiff 

gymorth allu dangos eu bod yn cael effaith barhaol ar ganol ein trefi, a dylent fod 

wedi eu halinio lle y bo'n bosibl â chynigion ehangach sy'n ymwneud ag addasu 

ardaloedd cyhoeddus a phrosiectau sy'n cael eu cyflawni drwy gymorth Seilwaith 

Gwyrdd Trawsnewid Trefi. 
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Rhaid i unrhyw ymyriadau a gefnogir fod o ansawdd digonol i sicrhau eu bod yn cael 

effaith barhaus a pharhaol, rhaid iddynt fod yn ychwanegiadau priodol i ardal 

gyhoeddus, a rhaid iddynt wella ardaloedd ar lefel esthetig.  Rhaid cyflawni’r gwaith 

yn unol â safonau adeiladu a diogelwch priodol a sicrhau mynediad diogel a phriodol 

i bawb. 

 

Aliniad â gwaith grwpiau eraill 

 

Bydd ariannu addasiadau yng nghanol ein trefi yn hwyluso masnachu a diogelwch y 

cyhoedd, ac yn gwella golwg a theimlad canol trefi gan helpu i adfer hyder 

pobl.  Mae'r cynnig hwn yn gydnaws â thrafodaethau cychwynnol y Grŵp Gweithredu 

Gweinidogol ar Ganol Trefi a hefyd y Grwpiau Gweithredu Rhanbarthol ar Ganol 

Trefi. Bydd y broses o ailgyfeirio cyllid at y diben hwn yn cael ei monitro gan 

swyddogion Llywodraeth Cymru, dan oruchwyliaeth y Grŵp Gweithredu 

Gweinidogol. 

 

Cyfeiriadau Pellach  

 

 Ailagor Cymru (14 Mai 2020) 

https://www.fsb.org.uk/resources-page/ailagor-cymru.html 

 Ar Agor am Fusnes: Ailbwrpasu Mannau Cyhoeddus ar gyfer Adferiad 

Economaidd (8 Mehefin 2020)  

https://www.fsb.org.uk/resources-page/ar-agor-am-fusnes.html 

 Llywodraeth Cymru: Creu mannau cyhoeddus mwy diogel: coronafeirws (17 

Mehefin 2020) 

https://llyw.cymru/creu-mannau-cyhoeddus-mwy-diogel-coronafeirws 

 Canllawiau diwygiedig yr UKH ar gyfer sector lletygarwch Cymru: 
https://www.ukhospitality.org.uk/page/WalesGuidance 

 Coronafeirws: Canllawiau i fusnesau twristiaeth a lletygarwch ar ailagor yn 
raddol ac yn ddiogel 
https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-
raddol-html  

 
 

  

https://www.fsb.org.uk/resources-page/ailagor-cymru.html
https://www.fsb.org.uk/resources-page/ar-agor-am-fusnes.html
https://llyw.cymru/creu-mannau-cyhoeddus-mwy-diogel-coronafeirws
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ukhospitality.org.uk%2Fpage%2FWalesGuidance&data=02%7C01%7CNick.Williams%40gov.wales%7C8726cea8d0dd42fc2d9008d824a73d3f%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637299647984168636&sdata=TGOQbpoks4%2B2p57Q9%2BWuEPKL1ayNWTysmHo4sOaNcx0%3D&reserved=0
https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol-html
https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol-html
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Egwyddorion Sylfaenol Defnyddio Cyllid Ymateb i Covid -19 

 

 

Creu parciau bach ac ardaloedd 

eistedd yng nghanol trefi 

 
Parklets (Hawlfraint: Paul Cargrisiau / Arup) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dylid annog pobl i beidio â phrynu 

seddau plastig rhad â'r cyllid hwn. Dylid 

defnyddio'r cyllid ar gyfer cynhyrchion 

ac ymyriadau sy'n ychwanegu at 

ardaloedd. 

 

 

https://www.goodfreephotos.com  

 
 

Dylid annog y defnydd o blanhigion ar 

raddfa fawr er mwyn gwella ymdeimlad 

o les a gwahanu ardaloedd. 

 
Ffynhonnell: Cyngor Sir Caerfyrddin 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.goodfreephotos.com%2F&data=02%7C01%7CNick.Williams%40gov.wales%7C355ccb58e2614fbcf74008d817903e6d%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637285255569385755&sdata=pzvOXTkrXJ78yhdFS26eChAmUcoQ0%2Bar8WYDO4jjp2c%3D&reserved=0
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Ardaloedd eistedd awyr agored gan 

ddefnyddio adlenni a phlanhigion. 

 
 

Ardaloedd eistedd awyr agored i’w 

gwneud yn bosibl cadw pellter 

cymdeithasol. 

 
 

 

Darparu marchnadoedd stryd a 

chostau cysylltiedig megis sefydlu 

cyflenwad pŵer a chyfleustodau 

parhaol. 

 

 

 

 

www.uplandsmarket.com  

 

Pwrpas y nodyn hwn yw rhoi gwybod i bartneriaid am y ffactorau y dylid eu hystyried 

o ran egwyddorion dylunio yn sgil diwygio rhaglen thematig Trawsnewid Trefi.  

 

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 (fel y’u 

diwygiwyd) yn gosod cyfyngiadau statudol dros dro ac yn cael eu hadolygu’n 

rheolaidd yn unol â Rheoliad 3. 

https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-cymru-2020-fel-yu-

diwygiwyd  

 

http://www.uplandsmarket.com/
https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd
https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd
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Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys gwybodaeth ac enghreifftiau o ymyriadau dros dro 

y gall perchnogion mannau cyhoeddus a’r rheini sy’n eu rhedeg ymgymryd â nhw i 

gadw pobl yn ddiogel wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio ac wrth i ardaloedd trefol 

brysuro. 

Mae'r canllawiau hyn yn gymwys i Gymru yn unig ac nid ydynt yn gosod unrhyw 

rwymedigaethau cyfreithiol ac eithrio'r rhai sydd wedi’u sefydlu gan amodau'r grant 

neu'r caniatadau statudol. 
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