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Annwyl Janet 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 5 Awst at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ynghylch 
Deiseb P-05-983 – rhoi grant i fusnesau Gwely a Brecwast yng Nghymru sy’n talu treth y 
cyngor ond nid ardrethi busnes. Rwy’n ateb y llythyr oherwydd fy nghyfrifoldebau o dan y 
portffolio.  
 
Rwy’n cydnabod na fydd pob busnes yn gallu elwa ar ein pecyn o gymorth. Cafodd y pecyn 
ei greu i fod yn fforddiadwy o safbwynt yr arian sydd ar gael, a bu’n rhaid i ni wneud 
penderfyniadau anodd ynghylch pwy sy’n gymwys amdano.  Mae opsiynau eraill y gallai’r 
mathau hyn o fusnesau eu hystyried megis cymorth ariannol ar lefel Llywodraeth y DU gan 
gynnwys Benthyciadau Adfer, y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig a’r Cynllun 
Benthyciadau Tarfu ar Fusnes.  
 
O ran eich ail gwestiwn ynghylch a fyddai modd i lety gwely a brecwast ddefnyddio cyllid 
Llywodraeth y DU yn y dyfodol, rydym yn dal i drafod ag amrywiaeth o randdeiliaid ac yn 
adolygu’n pecyn o gymorth i weld a allwn wneud mwy trwyddo.  Mae’n amlwg bod angen i 
Lywodraeth y DU gamu i’r adwy a darparu’r arian ychwanegol sydd ei angen i helpu 
busnesau i oroesi’r pandemig.  
 
Mae gan Busnes Cymru amrywiaeth eang o gymorth cynghori anariannol y gall ei gynnig.  
Rydym yn annog unrhyw fusnes sy’n teimlo effeithiau’r pandemig i gysylltu â Busnes Cymru 
ar eu gwefan https://busnescymru.llyw.cymru neu i ffonio llinell gymorth Busnes Cymru ar  
03000 6 03000.  
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