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Cronfa Cymunedol y Carneddau  
Cytundeb Safonol  

  
1. Diffiniadau a dehongliad:  

  
1.1.  Mae'r diffiniadau canlynol yn berthnasol i ymadroddion a ddefnyddir yn y 
Cytundeb   hwn:  
  

a. ‘ni, ein, ninnau ’- Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE), prif bartner 
Partneriaeth Tirwedd y Carneddau.  
b. ‘chi’, ‘eich’ - yr unigolyn neu'r sefydliad y dyfarnwyd y Grant iddynt fel y nodir 
yn y Cynnig Grant.  
c. Cytundeb - eich Cais, y telerau hyn o'r enw "Cytundeb Safonol Cronfa'r 
Carneddau", y Cynllun Gweithredu Cadwraeth Tirwedd (os oedd eich Prosiect 
wedi'i gynnwys ynddo), Canllawiau'r Cynllun Grantiau Treftadaeth (os yw'n 
berthnasol), y Cynnig Grant ac unrhyw ddogfennau ategol iddo.  
d. Cais - unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei hanfon atom i gefnogi'ch cais am 
Grant.  
e. Dibenion Cymeradwy - y pwrpasau yr ydych wedi gwneud cais amdanynt am 
y Grant a sut yr ydych yn bwriadu cyflawni'r pwrpasau hynny fel y'u nodwyd yn 
eich Cais (gan ganiatáu ar gyfer unrhyw newidiadau y gallem fod wedi cytuno 
arnynt yn ysgrifenedig hyd at ryddhau unrhyw un o'r Grant).  
f. Defnydd Cymeradwy - y defnydd fel y'i nodir yn y Cynnig Grant y mae'r 
Prosiect i'w roi iddo ar ôl ei Gwblhau (gan ganiatáu ar gyfer unrhyw newidiadau y 
gallem fod wedi cytuno arnynt yn ysgrifenedig hyd at ryddhau unrhyw un o'r 
Grant).  
g. Allbynnau Digidol - yr holl ddeunydd â chynnwys treftadaeth wedi'i greu neu 
ei gopïo i fformat digidol gennych chi neu ar eich cyfer chi mewn cysylltiad â'r 
Prosiect.  
h. Adroddiad Monitro - yr adroddiad cryno y mae'n rhaid i chi ei anfon atom cyn 
i ni dalu rhandaliad terfynol y Grant, gan adrodd stori'r Prosiect, ei gyflawniadau 
a'r gwersi a ddysgwyd.  
i. Grant - y swm i'w ddarparu gennym fel y nodir yn y Cynnig Grant.  
j. Dyddiad Dod i Ben y Grant - y dyddiad erbyn pryd y mae'n rhaid i chi 
gyflawni'r Pwrpasau Cymeradwy fel y'u nodir yn y Cynnig Grant ac erbyn pryd y 
byddwch yn tynnu'r Grant terfynol i lawr.  
k. Cynnig Grant - y ddogfen sy'n cadarnhau ein dyfarniad Grant i chi.  
l. Partneriaeth Tirwedd y Carneddau - partneriaeth sefydliadau lleol, 
rhanbarthol a chenedlaethol sydd wedi datblygu'r cynllun.  
m. Canllawiau'r Cynllun Grantiau Treftadaeth (Canllawiau CGT) - y ddogfen sy'n 
nodi cwmpas y Cynllun Grantiau Treftadaeth a sut i wneud cais.  



n. Cynllun Gweithredu Cadwraeth Tirwedd (CGCT) - y ddogfen a ddatblygwyd 
gan Bartneriaeth Tirwedd y Carneddau i gefnogi y cais cyllido i Gronfa 
Dreftadaeth y Loteri.  
o. Prosiect - y prosiect y cyfeirir ato yn eich Cais sy'n cynnwys neu'n cynnwys y 
Pwrpasau Cymeradwy.  
p. Dyddiad Cwblhau'r Prosiect - y dyddiad y gwnawn ein taliad olaf ac rydym yn 
fodlon bod Pwrpasau Cymeradwy'r Grant, gan gynnwys yr holl waith corfforol 
sy'n rhan o'r Prosiect, yn gyflawn hyd ein boddhad fel y cadarnhawyd yn 
ysgrifenedig gennym ni.  
q. Eiddo - unrhyw asedau fel nodweddion treftadaeth adeiledig neu naturiol, 
offer, dogfennau neu asedau eraill fel eiddo digidol a hawliau eiddo deallusol 
rydych chi'n eu prynu, eu creu, eu hadfer, eu cadw neu eu hariannu fel arall 
gyda'r Grant.  
r. Trydydd Parti - unrhyw un (heblaw chi) sy'n berchen ar neu'n rheoli Eiddo a 
restrir yn y Cais  
s. Eiddo Trydydd Parti - unrhyw Eiddo a restrir yn y Cais sy'n perthyn i Drydydd 
Parti neu'n cael     

        ei reoli ganddo.  
  
2. Y Grant  

  
2.1 Rhaid i chi ddefnyddio'r Grant at y Pwrpasau Cymeradwy yn unig, oni bai eich bod yn 
cael ein cymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw.  

  
2.2. Rhaid i chi beidio â rhoi cyhoeddusrwydd i'ch dyfarniad Grant na dechrau gweithio i 
gyflawni'r Pwrpasau Cymeradwy nes ein bod yn cydnabod derbyn y Cynnig Grant wedi'i 
lofnodi gennych chi.  

  
2.3 Os nad yw'r Grant yn talu cost arian parod lawn y Pwrpasau Cymeradwy, yna cyn i'r 
gwaith ddechrau a chyn i unrhyw wariant gael rhaid i chi sicrhau eich bod chi neu rywun 
arall wedi cytuno i dalu costau'r Pwrpasau Cymeradwy nad ydynt yn dod o dan y Grant.  

  
2.4 Gallwch dderbyn eich Grant mewn mwy nag un taliad. Mae'r Grant yn daladwy yn erbyn 
yr allbynnau a'r cerrig milltir a nodir yn eich Cais. Cyn i ni ryddhau'r grant terfynol rhaid i chi 
anfon eich Cynllun Gwerthuso atom os ydym wedi gofyn ichi gynhyrchu un.  

  
2.5 Ni fydd swm y Grant yn cael ei gynyddu os byddwch chi'n gorwario neu am unrhyw 
reswm arall, oni bai eich bod chi'n cael ein cymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw.  

  
3. Cyflawni'r Pwrpasau Cymeradwy  

  
3.1. Rhaid i chi gyflawni'r Pwrpasau Cymeradwy a thynnu eich Grant terfynol i lawr erbyn 
Dyddiad Dod i Ben y Grant. Ni chaniateir defnyddio'r Grant i ariannu unrhyw waith a wneir 
ar ôl Dyddiad Dod i Ben y Grant heb ein cymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw.  
  
3.2. Rhaid i chi ddefnyddio'ch Eiddo, neu ganiatáu iddo gael ei ddefnyddio, dim ond ar 
gyfer y Defnydd Cymeradwy.  



  
3.3. Yn ogystal â'r telerau grant hyn, rhaid i chi ddilyn yr amodau (os oes rhai) a nodir yn y 
Cynnig Grant, a mynd i'r afael ag unrhyw faterion a nodwyd gennym wrth fonitro.  
  
3.4. Bydd unrhyw gontractwyr neu staff yn cael eu cyflogi gennych chi eich hun a dylech chi 
dalu unrhyw arian iddynt yn uniongyrchol.  
  
3.5. Rhaid i chi sicrhau eich bod chi a'r holl is-gontractwyr a sefydliadau ac unigolion sy'n 
ymwneud â chyflawni'r Pwrpasau Cymeradwy yn cydymffurfio â'r holl ofynion, arferion, 
gweithdrefnau a chanllawiau iechyd a diogelwch perthnasol.  
  
3.6. Rhaid i chi sicrhau bod yr holl waith yn cael ei wneud yn unol ag unrhyw fanylebau 
cymeradwy ac y ceir ac y cynhelir yr holl drwyddedau a chydsyniadau angenrheidiol.  

  
4. Monitro a gwerthuso'r Prosiect  

  
4.1.  Rhaid i chi roi unrhyw wybodaeth a chofnodion ariannol neu wybodaeth arall y gallai 
fod eu hangen arnom o bryd i'w gilydd am y Grant, eich Eiddo, Eiddo Trydydd Parti, y 
Pwrpasau Cymeradwy (a'u cyflawni) a'r Defnydd Cymeradwy. Bydd angen i ni weld yr holl 
dystiolaeth o wariant rydych chi wedi'i wneud fel rhan o'ch costau Prosiect.  

  
4.2. Rhaid i chi fonitro'ch Prosiect ac, cyn pen tri mis ar ôl cwblhau'ch Prosiect, rhoi 
Adroddiad Monitorio byr i ni gan ddefnyddio'r ffurflen templed . Rhaid i'r adroddiad ein 
bodloni bod y Pwrpasau Cymeradwy wedi'u cyflawni'n llwyddiannus ac yn unol â thelerau'r 
Cytundeb hwn.  
  
4.3. Rhaid i chi ganiatáu i ni (neu unrhyw un yr ydym yn eu hawdurdodi) gael unrhyw 
fynediad y gallai fod ei angen arnom er mwyn:  

a. archwilio'ch Eiddo, Eiddo Trydydd Parti ac unrhyw waith i'ch Eiddo neu Eiddo 
Trydydd Parti;  
b. monitro ymddygiad a chynnydd y Pwrpasau Cymeradwy; a  
c. monitro'r Defnydd Cymeradwy.  

  
4.4. Mae'n rhaid i chi gadw cyfrifon a chofnodion cywir mewn cysylltiad â'r Pwrpasau 
Cymeradwy am o leiaf ddeng mlynedd ar ôl diwedd Cynllun Partneriaeth Tirwedd 
Carneddau (a drefnwyd ar gyfer 31 Ionawr 2024). Byddwch yn darparu mynediad i'r 
cofnodion hyn ar gais gennym ni neu unrhyw un a awdurdodwyd gennym ar unrhyw adeg 
yn ystod y cyfnod hwn. Fe'ch hysbysir yn ysgrifenedig o gwblhau Cynllun Partneriaeth 
Tirwedd y Carneddau.  

  
5. Eich Eiddo  

  
5.1. Os ydych chi'n defnyddio unrhyw ran o'r Grant eich hun i brynu, derbyn, creu, adfer, 
gwarchod neu ariannu'ch Eiddo fel arall, rhaid i chi barhau i fod yn berchen arno a chadw 
rheolaeth unigryw dros yr hyn sy'n digwydd iddo. Rhaid i chi beidio â gwerthu, gadael neu 
osod nac ymadael ac fel arall ag unrhyw ddiddordeb ynddo, na rhoi unrhyw hawliau drosto 
i unrhyw un arall (na chymryd unrhyw gamau i wneud hynny) heb ein cymeradwyaeth 



ysgrifenedig ymlaen llaw. Os byddwn yn rhoi ein cymeradwyaeth i chi, gall ddibynnu ar 
unrhyw un o'r gofynion canlynol:  

a. eich bod yn talu cyfran i ni o'r enillion net o werthu neu osod eich Eiddo cyn 
pen mis ar ôl gwahanu gyda'r asedau neu nwyddau eraill;  
b. eich bod yn gwerthu neu'n gosod eich Eiddo yn ôl ei werth marchnad llawn; 
neu  
c. unrhyw amodau eraill sy'n briodol yn ein barn ni.  

  
5.2. Os yw'r Pwrpasau Cymeradwy yn cynnwys creu, atgyweirio neu adfer eich Eiddo, rhaid 
i chi gynnal a chadw'r Prosiect gorffenedig mewn cyflwr da a sicrhau ei fod yn cael ei 
ddefnyddio ar gyfer y Defnydd Cymeradwy yn unig am y cyfnod fel y nodir yn y Cynnig 
Grant.  
  
5.3. Rhaid i chi yswirio neu gaffael yswiriant unrhyw waith a wneir fel rhan o’r Prosiect ar 
eich Eiddo o dan bolisi yswiriant risgiau pob contractwr.  
  
5.4. Rhaid i chi gadw unrhyw greiriau neu osodiadau sy'n rhan o'ch Eiddo mewn 
amgylchedd corfforol ddiogel a phriodol.  
  
5.5. Rhaid i chi ddweud wrthym, yn ysgrifenedig, o fewn pum diwrnod gwaith am unrhyw 
ddifrod sylweddol i'ch Eiddo.  
  
5.6. Rhaid i chi drefnu i'r cyhoedd gael mynediad priodol i'ch Eiddo fel y disgrifir yn y Cynnig 
Grant. Rhaid i chi sicrhau na wrthodir mynediad afresymol i'ch Eiddo i unrhyw berson.  

  
6. Cyhoeddusrwydd a Chydnabyddiaeth   

  
6.1.  Rydym ni a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol (CTLG, prif ariannwr 
Partneriaeth Tirwedd y Carneddau) yn cadw'r hawl i Hyrwyddo ein cysylltiad â'r Prosiect a 
gwneud pwrpas a swm y Grant yn gyhoeddus ym mha bynnag ffordd sy'n briodol yn ein 
barn ni.  
  
6.2. Rydym yn cadw'r hawl i osod a chynnal a chadw ym mhob lleoliad lle mae'r Prosiect 
wedi'i leoli neu'n gweithredu unrhyw arwyddion, deunydd coffa a deunydd hyrwyddo arall 
sy'n nodi ein bod ni neu CTL yn ymwneud â'r Prosiect fel ag y bydd arnom ni neu CTLG ei 
angen.  
  
6.3. Rhaid i chi roi cyhoeddusrwydd a hyrwyddo'ch Prosiect mor eang â phosib, ond rhaid i 
chi gael ein cymeradwyaeth i'r cynnwys cyn i unrhyw ddeunyddiau gael eu cynhyrchu neu 
eu dosbarthu.  
  
6.4. Rhaid i chi gydnabod y gefnogaeth a gawsoch gan Gynllun Partneriaeth Tirwedd y 
Carneddau a CTLG. Rhaid i gydnabyddiaeth fod yn glir i bob ymwelydd sy'n defnyddio'ch 
gwefan, i bobl sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau, ar ddeunyddiau cyhoeddusrwydd 
fel hysbysebion swyddi, datganiadau i'r wasg, taflenni, gwahoddiadau a phosteri, ar 
ganlyniadau parhaol fel gwefannau, paneli dehongli, deunyddiau addysgol, mapiau ac 
adroddiadau, ac mewn cyflwyniadau ysgrifenedig neu lafar.  



  
6.5. Rhaid i chi sicrhau bod y cyfeiriad canlynol yn cael ei wneud: "Mae'r prosiect hwn yn 
cael ei ariannu trwy Gynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau, rhaglen uchelgeisiol pum 
mlynedd o brosiectau cadwraeth a chymunedol sy'n canolbwyntio ar y Carneddau. Mae'r 
cynllun wedi'i ddatblygu gan bartneriaeth o sefydliadau sy'n gweithio yn yr ardal hon, ac 
fe’i cefnogir gan y Loteri Genedlaethol trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.” 
Rhaid i ni gymeradwyo unrhyw amrywiadau o hyn yn ysgrifenedig.  
  
6.6. Rhaid i chi sicrhau bod Cynllun Partneriaeth Tirwedd Carneddau a logos CTLG yn cael 
eu cynnwys. Rhaid defnyddio'r logos yn yr union ffurf a ddarperir gennym ni yn unig.  
  
6.7. Rhaid i chi ddarparu delweddau digidol (neu ffotograffau copi caled neu 
dryloywluniau) o'r Pwrpasau Cymeradwy, a gymerwyd yn ddelfrydol cyn, yn ystod ac ar ôl 
eu cwblhau. Rydych chi'n rhoi'r hawl i ni ddefnyddio'r rhai rydych chi'n eu darparu i ni ar 
unrhyw adeg, gan gynnwys eu rhoi mewn fformat digidol a'u newid. Rhaid i ni allu 
defnyddio unrhyw luniau wrth hyrwyddo cynllun partneriaeth Tirwedd y Carneddau heb 
dorri hawliau unrhyw drydydd parti. Rhaid i chi gael unrhyw ganiatâd angenrheidiol i ni neu 
i chi ddefnyddio unrhyw ffotograff, tryloywluniau neu ddelweddau digidol rydyn ni'n gofyn 
amdanoch chi cyn i chi eu hanfon atom ni neu cyn i chi eu defnyddio.  
  
6.8. Dylech hefyd hyrwyddo Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau yn gyffredinol, 
gwefan Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau a sianeli cyfryngau cymdeithasol Cynllun 
Partneriaeth Tirwedd y Carneddau.  

  
7. Allbynnau digidol  

  
7.1. Rydych chi’n cytuno i:  

a. trwy hyn yn rhoi i ni drwydded anadferadwy, barhaus a di-freindal i 
ddefnyddio, copïo, cadw a lledaenu'r Allbynnau Digidol fel y gwelwn yn dda ac i 
roi is-drwyddedau o'r un math;  
b. sicrhau a chynnal mewn grym yr holl awdurdodiadau o unrhyw fath sy'n 
ofynnol i chi ddefnyddio, copïo, cadw a lledaenu'r Allbynnau Digidol a rhoi 
trwydded o'r fath i ni;  
c. contractio i'r perwyl bod unrhyw greadigaeth gennych chi neu ar eich rhan o 
ddeunydd sy'n ffurfio Allbynnau Digidol yn cael ei wneud ar delerau bod naill ai'r 
hawlfraint yn y deunydd digidol yn cael ei aseinio i chi neu na chaiff perchennog 
yr hawlfraint ei ecsbloetio'n fasnachol;  
d. sicrhau bod yr Allbynnau Digidol yn cael eu diweddaru, yn gweithredu yn ôl y 
bwriad ac nad ydyn nhw'n dod yn ddarfodedig cyn pumed pen-blwydd Dyddiad 
Cwblhau'r Prosiect;  
e. cydymffurfio â'r telerau grant hyn mewn perthynas â'r ffeiliau digidol sy'n 
ffurfio'r Allbynnau Digidol am y cyfnod y cytunwyd arno yn y Cynnig Grant. Er 
mwyn osgoi amheuaeth, mae hyn yn cynnwys sicrhau bod y ffeiliau digidol yn 
cael eu cadw'n ddiogel a'u bod ar gael ar gais i'r cyhoedd ac i ni;  
f. trwyddedau grant mewn perthynas â'r Allbynnau Digidol o dan y drwydded 
model Trwydded enghreifftiol Cominau Creadigol Priodoldeb Anfasnachol ond 
nid ar delerau eraill heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw; a  



g. fel arall peidio ag ecsbloetio'r Allbynnau Digidol yn fasnachol heb ein caniatâd 
ysgrifenedig ymlaen llaw.  

  
8. Taliad grant ac ad-daliad  

  
8.1. Byddwn, hyd at Ddyddiad Dod i Ben y Grant, yn talu'r Grant i chi neu unrhyw randaliad 
ohono yn unol â'r telerau grant hyn cyhyd â bod:  

a. y Loteri Genedlaethol yn parhau i weithredu o dan Ddeddf y Loteri 
Genedlaethol ac ati 1993 (fel y'i diwygir o bryd i'w gilydd), a bod digon o 
arian ar gael inni o dan y Ddeddf; ac  
b. ein bod ni'n fodlon eich bod chi neu Drydydd Parti yn cyflawni (ac yn 
parhau i gyflawni) neu wedi cyflawni'r Dibenion Cymeradwy yn unol â'r 
telerau grant hyn a'ch bod yn gwario'r Grant yn gymesur ag unrhyw 
gronfeydd eraill a dderbyniwch gan arian arall. ffynonellau at y Dibenion 
Cymeradwy.  

  
8.2. Ni thelir unrhyw Grant nes ein bod yn derbyn ac yn cymeradwyo tystiolaeth o'r holl 
wariant rydych wedi'i wneud fel rhan o'ch costau prosiect (hy copïau o anfonebau wedi'u 
derbyn, taflenni amser, Adroddiad Gwerthuso ac unrhyw ddogfennau eraill y gofynnwyd 
amdanynt gennym ni).  
  
8.3. Efallai y byddwn yn rhoi’r gorau i gyllid ariannu yn unol â’r telerau grant hyn os nad 
ydych, o fewn chwe mis i ddyddiad y Cynnig Grant, wedi gwario o leiaf 20% o’r Grant.  
  
8.4. Ystyrir bod y Grant wedi'i dynnu'n ôl os na chwblheir y Dibenion Cymeradwy cyn 
Dyddiad Dod i Ben y Grant, oni bai bod estyniad amser wedi'i gytuno'n ysgrifenedig gennym 
ni.  
  
8.5. Os byddwn yn rhoi’r gorau i ariannu yn unol â pharagraffau 8.3 ac 8.4, gallwch barhau i 
hawlio symiau yr ydych wedi’u cynnig i Drydydd Partïon ond heb eu talu eto ar y dyddiad y 
byddwn yn rhoi’r gorau i ariannu. Gallwch hefyd hawlio unrhyw symiau yr ydym yn cytuno y 
dylent fod ar gael i chi wneud gwaith ar yr Eiddo o hyd.  
  
8.6. Os byddwn yn rhoi’r gorau i ariannu yn unol â pharagraffau 8.3 ac 8.4, rhaid i chi (os 
gofynnwn i chi) drosglwyddo unrhyw gontractau Trydydd Parti i ni neu i rywun a ddewiswn.  
  
8.7. Byddwch yn ad-dalu i ni unrhyw Grant a dalwyd i chi o ganlyniad i wall gweinyddol 
(gennym ni, chi, neu unrhyw berson arall).  

  
9. Sancsiynau a Therfynu  

  
9.1. Os methwch â chadw at unrhyw un o delerau'r Cytundeb hwn, neu os byddwch yn 
newid eich statws, yn cau i lawr neu'n cael eich datgan yn fethdalwr neu'n mynd i 
dderbynnydd neu ddatodiad, gallwn, trwy roi rhybudd i chi, wneud unrhyw un neu bob un 
o'r canlynol:  

a) atal talu'r Grant;  
b) tynnu'r Grant yn ôl;  



c) ei gwneud yn ofynnol i'r Grant gael ei ad-dalu (yn rhannol neu'n llawn);  
ch) ei gwneud yn ofynnol i unrhyw Eiddo a gafodd ei brynu neu ei gaffael ac fe'i 
ariannwyd gan ddefnyddio'r Grant gael ei drosglwyddo i ni;  
e) caniatáu i CTLG gymryd drosodd a dwyn ymlaen er ei fudd ei hun unrhyw achos yn 
eich erbyn a throsglwyddo i CTLG unrhyw hawliau sydd gennym o ganlyniad i dorri 
unrhyw un o delerau'r Cytundeb hwn; neu  
f) terfynu'r Cytundeb hwn.  

  
9.2. Efallai y byddwn yn terfynu’r Cytundeb hwn ar unrhyw adeg ar ddiwedd y rhybudd o 
ddim llai na 30 diwrnod i chi.  

  
10. Telerau cyffredinol  

  
10.1. Ni chewch, ac ni ddylech hawlio, trosglwyddo'r Grant nac unrhyw hawliau o dan y 
telerau grant hyn.  
  
10.2. Rhaid i chi gymryd pob cam a llofnodi a dyddio unrhyw ddogfennau yn ôl yr angen i 
gyflawni eich rhwymedigaethau o dan y telerau grant hyn ac i roi'r hawliau a roddwyd i ni 
oddi tanynt.  
  
10.3. Os oes mwy nag un ohonoch chi, bydd unrhyw atebolrwydd o dan y telerau grant hyn 
yn berthnasol i chi i gyd gyda'ch gilydd ac ar wahân.  
  
10.4. Efallai y byddwn yn dibynnu ar unrhyw un o'n hawliau o dan y telerau grant hyn ar 
unrhyw adeg, hyd yn oed os nad ydym bob amser yn dewis gwneud hynny ar unwaith. Os 
penderfynwn beidio â dibynnu ar un hawl, efallai y byddwn yn dal i ddibynnu ar unrhyw un 
o'n hawliau eraill o dan y telerau grant hyn.  
  
10.5. Os oes angen ein cymeradwyaeth ar gyfer unrhyw beth, rhaid i chi ysgrifennu atom i 
ofyn amdano. Dim ond os ydym ni (neu unrhyw un yr ydym yn eu hawdurdodi) yn ei roi i chi 
yn ysgrifenedig y gallwch ddibynnu ar unrhyw gymeradwyaeth sydd ei hangen o dan y 
telerau grant hyn.  
  
10.6. Gellir cyflwyno neu anfon unrhyw rybudd, cais neu ddogfen arall yr ydym ni neu chi yn 
ei hanfon at ein gilydd o dan y telerau grant hyn mewn unrhyw fodd effeithiol.  
  
10.7. Mae unrhyw ddogfennau y mae angen i chi eu hanfon atom o dan y telerau grant hyn 
at ein dibenion ein hunain yn unig. Os ydym yn cymeradwyo neu'n derbyn unrhyw 
ddogfennau, nid yw hyn yn golygu ein bod wedi eu cymeradwyo neu eu derbyn at unrhyw 
bwrpas arall.  
  
10.8. Bydd y telerau grant hyn yn para tan 31 Rhagfyr 2029 (sef deng mlynedd o ddyddiad 
cwblhau'r cynllun Straeon mewn Cerrig).  
  
10.9. Ni all unrhyw un heblaw chi neu ni orfodi'r telerau grant hyn  
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