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Annwyl Janet 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 8 Rhagfyr yn gofyn am ragor o wybodaeth am y Gronfa 
Gweithwyr Llawrydd a’r cymorth arall sydd ar gael i'r rhai nad ydynt yn gymwys ar gyfer y 
Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig. 

Mae'r Gronfa Gweithwyr Llawrydd wedi cael derbyniad da gan randdeiliaid a bydd wedi 
cefnogi tua 3,500 o weithwyr llawrydd ledled Cymru ers ei lansio ym mis Hydref. Cyflwynwyd 
y gronfa drwy dri cham ar wahân a daeth i ben ar 7 Rhagfyr. Roedd y gronfa'n agored i 
weithwyr llawrydd ar draws y sectorau diwylliannol a chreadigol, gan gynnwys y rhai y mae 
eu gwaith yn ymwneud â digwyddiadau y mae'r pandemig wedi effeithio'n sylweddol arnynt. 
Bydd rhagor o wybodaeth am y rhai sy'n derbyn cymorth drwy'r Gronfa Adferiad Diwylliannol 
yn cael ei chyhoeddi yn y flwyddyn newydd. 

Yr ydym yn dal i bwyso ar Lywodraeth y DU i fod yn ymatebol ac yn gyfrifol o ran cefnogi'r 
rheini nad ydynt wedi gallu manteisio ar unrhyw gronfa hyd yma ac nad ydynt eto wedi cael 
cymorth sy’n angenrheidiol er mwyn sicrhau y gall eu mentrau oroesi'r pandemig hwn. 
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