
Ken Skates AS/MS 
Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru 
Minister for Economy, Transport and North Wales 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru 
Correspondence.Ken.Skates@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref P-05-1156 
Ein cyf/Our ref KS/01960/21 

Janet Finch-Saunders AS 
Cadeirydd, y Pwyllgor Deisebau 
 

8 Ebrill 2021 

Annwyl Janet, 

Diolch am eich gohebiaeth ar 29 Mawrth ynghylch Deiseb P-05-1156 - Cyfateb y cyllid ar 
gyfer busnesau bach yn ystod y cyfyngiadau symud â Lloegr - gan gynnwys y grant 
ailgychwyn. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod yr amgylchiadau eithriadol o anodd ac ansicr sy'n 
cael eu profi ar hyn o bryd gan fusnesau ac unigolion.  Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i 
ddarparu'r gefnogaeth a'r sicrwydd sydd eu hangen ar y gymuned fusnes.  

Bydd ein pecyn hael o gymorth ariannol i fusnesau Cymru yn parhau drwy gydol mis Ebrill a 
mis Mai. Bydd llawer o fusnesau eisoes wedi derbyn eu cyfran lawn o'r £180m o gyllid a 
gyhoeddwyd ganol mis Mawrth ymlaen llaw i bara tan fis Mai, i eraill, gan gynnwys y sector 
lletygarwch a thwristiaeth, bydd grantiau arian parod yn parhau i gael eu talu yn ystod mis 
Ebrill wrth i geisiadau gael eu cadarnhau. Felly, ni fydd busnesau'n gweld unrhyw ymyrraeth 
yn y llif o gymorth ariannol, wrth inni symud yn ofalus i lacio cyfyngiadau iechyd y cyhoedd.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod lefelau digynsail o gyllid ar gael i gefnogi 
busnesau Cymru yn ystod y cyfnod hynod heriol hwn, gyda phecyn gwyliau cyfraddau 12 
mis llawn i'r rhai yn y sectorau sydd wedi dioddef waethaf sy'n mynd gryn dipyn y tu hwnt i'r 
rhyddhad sydd ar gael i fusnesau yn Lloegr. Hyd yma rydym wedi darparu mwy na dwy 
biliwn o bunnoedd mewn cymorth busnes yn ystod y pandemig, gan ddiogelu 165,000 o 
swyddi yng Nghymru.  

Mae £200m arall o gymorth ychwanegol i fusnesau eisoes wedi'i glustnodi yng Nghyllideb 
Derfynol 2021-22 – bydd y penderfyniadau terfynol ar hyn ar gyfer y weinyddiaeth nesaf yn 
dilyn etholiadau'r Senedd ym mis Mai. 
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Byddai tafarn, gwesty neu fwyty yng Nghymru gyda deg aelod staff wedi bod â hawl i 
£45,000 yng nghymorth Llywodraeth Cymru i ofalu amdanynt o fis Rhagfyr ymlaen. Mae 
hyn yn ychwanegol i’n cynllun rhyddhad ardrethi busnes a chymorth Llywodraeth y DU i 
dalu am gostau staff. Byddai tafarn, gwesty neu fwyty gyda phedwar aelod staff wedi bod â 
hawl i £27,000 yng nghymorth Llywodraeth Cymru – ochr yn ochr â'r cymorth arall sydd ar 
gael. 
 
Efallai yr hoffech nodi ein bod hefyd wedi cyhoeddi £270m yn ychwanegol ar gyfer Cronfa 
Buddsoddi Hyblyg Banc Datblygu Cymru ar 23 Chwefror. Mae hyn yn golygu y bydd mwy 
na £500m ar gael drwy'r gronfa hyd at 2030 i gefnogi llwyddiant a thwf hirdymor ein 
cwmnïau, gan greu a diogelu miloedd o swyddi yng Nghymru yn eu tro.  
https://developmentbank.wales/cy 
 
Yn gywir  
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