
 

 

CREU TONNAU 
MAE prosiectau a fydd yn cynhyrchu ynni o 
gerrynt y tonnau a'r llanw yn nyfroedd Cymru 
wedi cael miliynau o bunnoedd o gronfeydd 
yr UE.  

Mae buddsoddiad o £10 miliwn gan yr UE yn 
gefnogi  Minesto  UK  bwrw ymlaen â menter 
ynni llanw o bwys oddi ar arfordir Ynys Môn a 
allai gynhyrchu trydan ar gyfer miloedd o  
gartrefi.  

Yn y cyfamser, cafodd Marine Power Systems 
yn Abertawe £2 miliwn o gronfeydd yr UE i 
ddatblygu ei dechnoleg â phatent i gynhyrchu 
ynni o donnau'r cefnfor oddi ar arfordir Sir 
Benfro. 

Mae gan dros 550,000 o gartrefi a busnesau ar hyd a lled  
Cymru fynediad at fand eang cyflym iawn. Mae hyn yn 
bosibl diolch i £89.5m o gyllid yr UE ar gyfer rhaglen 
Cyflymu Cymru.  

 

 

 MAE cronfeydd yr UE wedi helpu i sefydlu parc beicio mynydd ar 
 raddfa lawn cyntaf y DU yng nghanol cymoedd y De. Agorwyd 
 BikePark Wales ym Merthyr Tudful yn 2013 diolch i £2m o  
 gronfeydd yr UE.  

PARHAU I RASIO 

AR Y CAMPWS  
MAE dros 5,000 o fyfyrwyr 
yn elwa ar gyfleusterau o'r 
radd flaenaf ar Gampws 
newydd y Bae, Prifysgol 
Abertawe, a agorodd ym 
mis Medi ar ôl  
buddsoddiad gwerth £40 
miliwn gan yr UE a £60m 
o’r Banc Buddsoddi 
Ewrop. 

A WYDDOCH 

CHI? 

UE 
 Amseroedd  

yr 

Diwrnod Ewrop 2016 
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GWYDDONWYR DISGLAIR 

NOD y wyddonwraig flaenllaw 
Americanaidd, Diana Huffaker, 
yw troi Caerdydd yn ganolfan 
fyd-eang ar gyfer y diwydiant 
lled-ddargludyddion  
cyfansawdd fel rhan o raglan 
Sêr Cymru a ariennir gan yr UE 
i ddod â gwyddonwyr disglair i 
Gymru. 

PONTYDD I WAITH 
CAFODD Kirstie Sacre o Dredegar gefnogaeth i ddechrau gyrfa ym myd 
addysg drwy gynllun Pontydd i Waith, a ariennir gan yr UE.  

Yn sgil y cynllun, dechreuodd Kirstie ddilyn cwrs yng Nghanolfan Dysgu 
Gweithredol Brynmawr i fod yn gynorthwyydd addysgu. Ers hynny, mae 
wedi cwblhau gradd mewn addysgu ym Mhrifysgol Abertawe ac wedi 
dysgu mewn ysgol gynradd yn Tsieina.  

Bydd buddsoddiad gwerth £7m a wnaeth yr UE yn y cynllun ym mis 
Awst 2015 yn datblygu sgiliau 2,000 o bobl eraill yng nghymoedd y De 
yn ystod y tair blynedd nesaf. 

CANOLFAN AR GYFER CHWARAEON  

DATBLYGWYD Parc Eirias, sef lleoliad chwaraeon  
rhanbarthol y Gogledd a chartref rygbi dan 20 oed  
Cymru, diolch i £1.5m o hwb ariannol gan yr UE.  

MAE busnesau a phrifysgolion yng Nghymru wedi cael £30 
miliwn drwy raglen ymchwil ac arloesi fwyaf yr EU, Horizon 
2020. 

MAE tua £150m o gronfeydd yr UE wedi'i 
glustnodi ar gyfer y Metro newydd -  
rhwydwaith trafnidiaeth integredig ar gyfer  
De Cymru a fydd yn newid y ffordd bydd 
pobl yn byw, gweithio ac yn teithio.    

£150m I ROI'R 

METRO AR Y 

TRYWYDD  

IAWN  

BUDDSODDIAD GWERTH MILOEDD O BUNNOEDD YN YR A40 A'R A55 

BYDD £85 miliwn o gronfeydd yr UE yn cael eu buddsoddi ar gyfer rhannau o'r A40 yn y De-orllewin a'r 

A55 yn y Gogledd.  Bydd y buddsoddiad yn gwella amseroedd teithio, diogelwch y ffyrdd a mynediad i 
swyddi a busnesau  

A WYDDOCH 

CHI? 



Tudalen  3 

 

GORSAFOEDD TRENAU GWELL  

MAE naw gorsaf yng Nghymru wedi'u huwchraddio diolch i fuddsoddiad gwerth £21m gan yr UE. 
Gwnaeth yr arian helpu i ailwampio cyfleusterau, gwella mynedfeydd, creu platfformau a dolenni  
pasio ychwanegol, a chefnogi'r gost o adeiladu gorsaf gwbl newydd ym Mhort Talbot. Y gorsafoedd 
eraill a elwodd ar hyn oedd: Aberystwyth, Caerfyrddin, Llandudno, Pontypridd, Porthmadog, y Rhyl, 
Abertawe ac Ystrad Mynach.  

AMSER I SERENNU!  
MAE gan Lanelli ganolfan y celfyddydau a theatr newydd sy'n 
dal 500 o bobl wedi i £5.1m o gronfeydd yr UE gefnogi'r 
gwaith o greu Theatr Ffwrnes yn natblygiad Porth y Dwyrain.  

GYRFAOEDD YM MAES CYLLID 

 
MAE gan Gymru raglen i  
raddedigion yn y sector cyllid,  
diolch i fuddsoddiad o £1.4 miliwn 
gan yr UE. Bydd y buddsoddiad yn 
helpu i recriwtio graddedigion i 
gwmnïau  ariannol blaenllaw ac 
ariannu rhaglen ddatblygu sy'n 
arwain at radd Meistr mewn  
Rheoli Gwasanaethau Ariannol. 

Mae Katy Thomas, 25 oed, o 
Gaerdydd wedi ymuno â Banc  
Julian Hodge fel Cyfrifydd  
Cynorthwyol drwy'r rhaglen. 

CREU SWYDDI  

I BOBL IFANC 

CAFODD Stacey Evans, o Lanelli, sydd â 
gradd yn y Gyfraith gan Brifysgol  
Abertawe, ei swydd gyntaf ym maes 
cyllid yng nghwmni Dezrez Legal yn 
Abertawe drwy raglen Twf Swyddi 
Cymru. 
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CODI HWYL 

CAFODD y sector Gweithgareddau Awyr Agored yn y Gogledd hwb ym Mhlas Heli, sef Academi 
Hwylio Genedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau ym Mhwllheli. Rhoddwyd dros £4m o 
gronfeydd yr UE i gefnogi'r gwaith o ddatblygu Plas Heli, a agorodd y llynedd.  

DIOGELWCH YN Y BYD CHWARAEON 

MAE Charles Owen & Co, cwmni yn Wrecsam sy'n cynhyrchu 
offer diogelu pen, wedi cael €273,000 o'r Comisiwn  
Ewropeaidd i gymryd rhan mewn prosiect arloesol sydd â'r nod 
o leihau marwolaethau ac anafiadau mewn gweithgareddau 
chwaraeon.  Mae'r prosiect Ewrop gyfan yn datblygu safonau 
newydd ar gyfer helmedau sy'n cael eu defnyddio ym maes 
marchogaeth, seiclo, rasio ceir a chwaraeon eira. 

BYDD dros 2,500 o fenywod yng Nghymru yn elwa  
oherwydd prosiect gwerth £11m i hyrwyddo cydraddoldeb 
rhywiol mewn gweithleoedd yng Nghymru.  

Gyda chymorth £8m o gronfeydd yr UE, bydd prosiect Cenedl 
Hyblyg 2 Chwarae Teg yn cefnogi menywod i ddatblygu eu gyrfa 
drwy raglenni arweinyddiaeth a mentora. Bydd hefyd yn 
cefnogi dros 400 o gyflogwyr i weithredu strategaethau  
cydraddoldeb ac arferion gweithio modern.  

MENYWOD 
MEWN 

GWAITH 

Erbyn 2020, bydd miliynau o bunnoedd o gronfeydd yr EU wedi cael eu 
buddsoddi i greu swyddi, diwydiannau, technoleg a chynhyrchion y 
dyfodol yng Nghymru. 

£285 miliwn ar gyfer ymchwil ac arloesi 
£185 miliwn i gefnogi twf busnes 
£145 miliwn ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy 

A WYDDOCH 

CHI? 
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CHWARAE YN Y DŴR !  

MAE Lido Ponty wedi croesawu dros 50,000 o bobl ers 
mis Gorffennaf 2015 ar ôl iddo gael ei adnewyddu  
diolch i £3m o gronfeydd yr UE.  

Yr atyniad teuluol hanesyddol hwn yw'r unig un o'i fath 
yng Nghymru.  

Bydd 94,000 o brentisiaethau yn cael eu creu yn ystod y pedair 
blynedd nesaf diolch i £83 miliwn o gronfeydd yr UE. Mae  
prentisiaethau a ariennir gan yr UE wedi cael eu creu eisoes gan 
gyflogwyr yng Nghymru sy'n cynnwys Airbus, EE, BBC Cymru,  
Admiral, Principality, Sony, GE Aviation a Celtic Manor. 

FE wnaeth Zoe Batten o Bontypridd 
fwrw ei phrentisiaeth, a ariannwyd gan 
yr UE, gyda British Airways Avionic  
Engineering.  

MAE'R genhedlaeth nesaf o arweinwyr yn sector peirianneg 
Cymru yn cael ei datblygu diolch i hwb ariannol o £8.6 miliwn 
gan yr EU i Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu yng 
Nghampws newydd y Bae, Prifysgol Abertawe.  

Bydd y rhaglen a gefnogir gan y diwydiant yn cynnig  
cyfleoedd i ennill graddau Meistr Ymchwil a Doethuriaethau 
mewn Peirianneg. 

MAE Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn sôn am hanes 
diwydiant ac arloesi yng Nghymru, yn awr a thros y 300 mlynedd  
diwethaf. Mae'r Amgueddfa sydd â blaen gwydr yn  
cynnwys oriel, arddangosfa a llyfrgell, ac  
elwodd ar £3.7m o gronfeydd  
yr UE i'w adeiladu.  

HANES CYMRU 

A WYDDOCH 

CHI? 

ARWEINWYR YM  
MAES PEIRIANNEG  
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G Ê M  A D F Y W I O  
Pont Santes Tudful 

MAE trefi a dinasoedd ledled Cymru wedi bod yn cael eu hadnewyddu gyda chymorth ariannol y 
UE. 

Diolch i fuddsoddiad o dros £7 miliwn o gronfeydd yr EU, mae nifer o safleoedd ac adeiladau  
allweddol yng nghanol Tref Merthyr Tudful, megis y Redhouse (isod) a Phont Santes Tudful 
(chwith), wedi cael eu hadnewyddu a'u hailddatblygu, er mwyn hybu buddsoddiadau gan  
fusnesau a chreu swyddi. 

CAFODD Plas Llanelly - yr adeilad Sioraidd rhestredig Gradd 
1 - ei adfywio ar gost o £7m, a hynny gyda chymorth 
cronfeydd o £2.5m gan yr UE. 

Plas Llanelly yw prif atyniad treftadaeth Llanelli i ymwelwyr 
o safbwynt archaeoleg, hanes, y gymuned, hel achau a  
chadwraeth. 

Mae Ymddiriedolaeth Adfywio Treftadaeth Sir Gaerfyrddin 
wedi adfer yr adeilad i’w gyflwr gwreiddiol ar ddechrau’r 
18fed ganrif. Cafodd Plas Llanelly ei ailagor fel Canolfan 
Treftadaeth Gymunedol i ymwelwyr gan ddarparu nifer o 
swyddi, treftadaeth gymunedol a chyfleusterau eraill ar 
gyfer ymwelwyr a'r gymuned leol.  

Cafodd y gwaith adfer ei gwblhau a’i agor i'r cyhoedd yn yr 
hydref 2013, ac fe'i dilynwyd gan gyfres Restoration y BBC 
gyda'r dylunydd mewnol o fri Laurence Llewelyn-Bowen. 

Gorsaf Abertawe 
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G Ê M  A D F Y W I O  

MAE mwy na £7 miliwn o gronfeydd yr UE eisoes wedi 
helpu i ail-greu Porth Eirias ym Mae Colwyn drwy foderneiddio ei 
bromenâd enwog, gwella'r mannau agored cyhoeddus a chreu 
cyfleusterau newydd yng Nghanolfan Chwaraeon Dŵr Porth Eirias. 

Porth Eirias, Bae Colwyn  

Sgwâr Penuel , Pontypridd 
Pont Calzaghe, Trecelyn 

Porth Celtaidd, Caergybi MAE trefi a dinasoedd ledled Cymru wedi bod yn cael eu hadnewyddu gyda chymorth ariannol y 
UE. 

Diolch i fuddsoddiad o dros £7 miliwn o gronfeydd yr EU, mae nifer o safleoedd ac adeiladau  
allweddol yng nghanol Tref Merthyr Tudful, megis y Redhouse (isod) a Phont Santes Tudful 
(chwith), wedi cael eu hadnewyddu a'u hailddatblygu, er mwyn hybu buddsoddiadau gan  
fusnesau a chreu swyddi. 
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MAE addysg ym Mlaenau Gwent wedi cael ei  
weddnewid yn sgil Parth Dysgu Blaenau Gwent, sef 
campws modern, gwerth £33.5m a agorodd yn 2012 ac 
a gafodd werth £7.3m o gymorth o gronfeydd yr UE. 

Mae'r Parth Dysgu yn helpu i wella canlyniadau  
addysgol i bob dysgwr - drwy bynciau Safon Uwch a 
chyrsiau galwedigaethol sy'n berthnasol i amrywiaeth 
eang o ddiwydiannau. 

PARTH DYSGU 

DYCHWELYD I'R GWAITH 

LLWYDDODD Dean Morgan o Lansawel i ddychwelyd i'r byd 
gwaith gyda chymorth y prosiect Gweithffyrdd, a ariennir 
gan yr UE, ar ôl iddo fod yn ddi-waith am wyth mis. 

Ar ôl iddo gymryd rhan mewn hyfforddiant ar swyddi ym 
maes adeiladu drwy'r prosiect Gweithffyrdd, cafodd Dean 
swydd gyda chwmni adeiladu lleol, Jistcourt, ac ers hynny 
mae wedi cael dyrchafiad i Oruchwyliwr y Safle. 

Dywedodd: "Mae mynd yn ôl i'r gwaith wedi gwneud byd o 
wahaniaeth. Gyda morgais a phlant mae wedi bod yn anodd 
cael deupen llinyn ynghyd. Nawr, dw i'n llawer  
hapusach yn fy mywyd teuluol a gwaith; dw i wrth fy modd 
yn cael gweithio eto". 

Ym mis Chwefror, neilltuwyd £7.5 miliwn ychwanegol o 
gronfeydd yr UE i'r prosiect Gweithffyrdd er mwyn estyn y 
rhaglen am dair blynedd arall.  Bydd 4,000 o bobl ddi-waith 
yn elwa oherwydd hyn. 

YSGOGI BUSNES 
MAE ffordd gyswllt Ffordd yr Harbwr rhwng Port Talbot a 
chyffordd 38 o'r M4 wedi'i datblygu diolch i £54m o gronfeydd 
yr UE, gan agor yr ardal i fusnesau newydd.  

CAFODD Pysgoty yn Aberystwyth, sy'n 
cael ei redeg gan y gŵr a gwraig Craig 
a Rhiannon Edwards, ei adfywio  
diolch i  gynllun Dechrau Busnes  
Llywodraeth Cymru, a gefnogir gan yr 
UE. 

Agorodd y caffi/bar bwyd môr ei 
ddrysau'n swyddogol ym mis Ebrill 
2015 ar ôl cael ei ailwampio'n llwyr ar 
ôl cael ei ddefnyddio'n wreiddiol fel 
toiled cyhoeddus a stordy taclau  
pysgota.  

Cafodd Craig a Rhiannon gyngor a 
gwybodaeth yn ogystal â chymorth i 
wneud cais am fenthyciad Dechrau 
Busnes i ariannu'r gwaith o  
adnewyddu ac i brynu cyfarpar, a 
chyngor ar faterion recriwtio a staff ar 
gyfer y bwyty. 
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Erbyn 2020, bydd tua £405 miliwn o gronfeydd yr UE wedi'i 
fuddsoddi mewn gwaith moderneiddio seilwaith yng Nghymru, 
gan gynnwys £250m ar gyfer cynlluniau trafnidiaeth.  

£80M AR GYFER YR A465 

BU modd gwneud gwaith deuoli ar ffordd Blaenau'r Cymoedd rhwng Tredegar  
a Brynmawr diolch i dros £79m o gronfeydd yr UE - gwella amserau  
teithio i bobl a chreu mwy o swyddi a chyfleoedd busnes ar hyd a lled cymoedd y 
De.  

MAE canolfan ymchwil o'r radd flaenaf ar gyfer peirianneg 
uwch yn cael ei hadeiladu ym Mhort Talbot  ar ôl i £7.5 
miliwn o gronfeydd yr UE gael eu sicrhau. Dros y saith 
mlynedd nesaf disgwylir dros £12miliwn o fuddsoddiad 
mewnol drwy gydweithio gyda cwmnïau gan gynnwys 
SpaceX, Rolls Royce, Boeing a Siemens.  

PEIRIANNEG O'R  
RADD FLAENAF 

TORRI TIR NEWYDD 
MEWN YMCHWIL 

I'R YMENNYDD 
MAE cynlluniau ar y gweill yng 
Nghanolfan Delweddu Prifysgol Caerdydd 
er Ymchwil yr Ymennydd (CUBRIC), a 
gafodd ei hariannu yn rhannol â £4.6 
miliwn o gronfeydd yr UE, i dorri tir 
newydd ym maes dementia, sgitsoffrenia 
a sglerosis ymledol. 

A WYDDOCH 

CHI? 
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MAE tua 5,000 o bobl ifanc 11-19 
oed yng Nghymru yn cymryd rhan 
mewn rhaglen sydd â'r nod o 
gynyddu nifer y peirianwyr, y 
gwyddonwyr, y technolwyr a'r 
mathemategwyr ifanc yn y 
gweithlu Cymreig drwy brosiect 
STEM Cymru II a ariennir gan yr 
UE. 

Roedd grŵp o bobl ifanc o Ysgol 
Gyfun Cynffig, Pen-y-bont ar Ogwr, 
yn cymryd rhan ym mhrosiect  
cyntaf STEM Cymru, a ariannwyd 
gan yr UE, a lwyddodd i helpu 
Sony i ddatrys problem pacio 
Raspberry Pi. 

GWYDDONWYR IFANC  

CEFNOGI BUSNES  

BYDD canolfan fodern i fusnesau carbon isel ac ynni  

adnewyddadwy yn cael ei hadeiladu yn y Gogledd ar ôl i 

gyllid gwerth £10.2 miliwn o gronfeydd yr UE gael

ei sicrhau i adeiladu Parc Gwyddoniaeth Menai yn 

Ynys Môn. 

 

 

 

a 

ARCHWILIO'R 

ARFORDIR 

MAE'R 870 o filltiroedd o Lwybr yr  
Arfordir yn mynd o Gas-gwent yn y de i 
Queensferry yn y gogledd.  

Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i greu 
llwybr pwrpasol ar hyd y rhan fwyaf o'i 
harfordir, ac fe gafodd y gwaith 
gefnogaeth ariannol o £3.7m o gronfeydd 
yr UE.  

CYNLLUNFFYRDD AROBRYN 
GWNAETH buddsoddiad gwerth £21m gan yr UE  
gefnogi'r gwaith o wella 2.5 cilometr o gefnffordd yr 
A40 yn Sir Benfro a ffordd osgoi 2 gilometr ar gyfer 
pentref Robeston Wathen. Mae'r cynllun  
arobryn wedi gwella diogelwch a dibynadwyedd  
amserau teithio, yn ogystal â lleihau effeithiau traffig 
ar y gefnffordd i breswylwyr lleol. 

Ers 2007, mae 58 o gilometrau o lwybrau troed neu ffyrdd beicio wedi'i 
grëwyd neu a ailadeiladwyd drwy gronfeydd yr UE – yr hyn sy'n cyfateb 
i seiclo o Aberteifi i St David. 

A WYDDOCH 

CHI? 
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MAE pobl ifanc yng Ngogledd Cymru sydd mewn perygl o roi'r gorau i'w haddysg neu hyfforddiant yn 
elwa oherwydd prosiect a gefnogir gan yr UE. Mae'r prosiect yn ceisio annog y bobl ifanc hyn i gael 
uchelgais ac yn eu helpu  i gyflawni eu potensial.   
 

Mae cynllun TRAC 11-24, gwerth £18m, yn derbyn gwerth £11.5m o gymorth o gronfeydd yr UE. Mae'n 
cynnig sawl math o gymorth, gan gynnwys mentora, cwnsela, darpariaeth cwricwlwm amgen, cymorth o 
ran presenoldeb, cyngor ac arweiniad.   

CYNLLUN TRAC YN RHOI GOBAITH I BOBL IFANC 

BUILDING FOR THE FUTURE 
 

MAE Shaun Welsh wedi elwa ar brosiect a ariennir gan yr UE, 
sef ION Leadership, ar ôl sefydlu Trojan Construction  
Management gyda David Thomas dair blynedd yn ôl. 

Ar ôl cwblhau’r cwrs, dywedodd Shaun: “Er bod gennym 
wybodaeth sylfaenol dda am y byd adeiladu, ychydig 
wyddom ni am fyd busnes a rhedeg cwmni. Roedd y cwrs yn 
caniatáu i ni gymryd cam yn ôl ac edrych ar y busnes o’r tu 
allan.” 

Ers ei sefydlu, cafodd y cwmni o Dreforest ei enwi’n 
‘gontractiwr y flwyddyn’ yn y DU gan y cwmni byd-eang KFC 
ac maent wedi adeiladu 24 o fwytai yng Nghymru a Lloegr i’r 
brand byd-enwog ac, yn fwy diweddar, roedd y cwmni yn y 
pumed safle ar hugain yng ngwobrau Fast Growth 50. 

CYRRAEDD YR UCHELFANNAU 
HAFOD Eryri, sef canolfan ymwelwyr a chaffi  gwerth £8.4m ar gopa'r Wyddfa, yw'r adeilad uchaf yng 
Nghymru a Lloegr, ac fe gafod gymorth £4.2m o gronfeydd yr UE. 

Gall ymwelwyr fwynhau golygfeydd o fynyddoedd Eryri drwy'r "ffenestr ar y byd", sef wal wydr ar 
hyd blaen y ganolfan  
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CwisCwis  Mae'r atebion ar gael ar waelod y dudalen  

1. Faint o arian o gronfeydd yr UE sy'n cael ei fuddsoddi mewn cyfleoedd am swyddi a sgiliau i 
 bobl ifanc erbyn 2014-2020?  

 A) £25m       B) £125m      C) £225m      CH) £325m 

 

2. Ers 2007, faint o bobl yng Nghymru sydd wedi ennill cymwysterau gyda chefnogaeth cynl
 luniau sy'n cael eu hariannu gan yr UE?  

 A) 155,000     B) 205,000     C) 225,000     CH) 310,000 

 

3. Ers 2007, faint o bobl yng Nghymru sydd wedi dychwelyd i'r gwaith gyda chefnogaeth  
 cynlluniau sy'n cael eu hariannu gan yr UE?  

 A) 20,000     B) 35,000     C) 70,000     CH) 85,000 

 

4. Ers 2007, sawl busnes yng Nghymru y mae cronfeydd yr UE wedi helpu i'w creu?  
 A) 8,150   B) 11,925     C) 12,500     CH) 13,335 

 

5. Faint o arian o gronfeydd yr UE sy'n cael ei fuddsoddi yn ynni'r môr yn ystod rhaglenni 
 Cronfeydd Strwythurol 2014-2020?  

 A) £35m    B) £50m  C) £75m    CH) £100m 

 

6. Ers 2007, sawl busnes yng Nghymru sydd wedi cael cefnogaeth trwy brosiectau sy'n cael eu  
 hariannu gan yr UE?  

 A) 6,900     B) 10,480     C) 14,850     CH) 18,400 

 

7. Bydd cronfeydd yr UE yn helpu i gynyddu nifer y bobl sy'n defnyddio trafnidiaeth  
 gyhoeddus yn y Dwyrain drwy: 

 A) 5%      B) 10%       C) 15%     CH) 20%  

 

8. Rhoddwyd £20m o gronfeydd yr UE i gefnogi'r gwaith o wella rhan 4.5 cilometr o'r A40 
 yn Sir Benfro. Mae hynny yr un fath â sawl cae rygbi?              

 A) 30        B) 35         C) 40         CH) 45 

 

10. Ers 2007, faint o adeiladau sydd wedi'u  creu neu eu hadnewyddu gyda chefnogaeth 
 cronfeydd yr UE?  

 A)  25,000       B) 50,000      C)  75,000      CH) 100,000 

 
11. Ers 2007, faint o adeiladau sydd wedi elwa ar fesurau amddiffyn rhag llifogydd gyda 
 chefnogaeth yr UE?  
 A) Dros 2,000   B) Dros 4,000     C) Dros 6,000        CH) Dros 8,000 

Atebion:   1) C, 2) C, 3) C, 4) B, 5) C, 6) CH, 7) B, , 8) CH, 9) CH, 10) CH 

Llinell Gymorth:    0845 010 3355 


