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9 Ebrill 2021 

Annwyl Janet, 

Diolch ichi am eich llythyr ynghylch Deiseb P-05-1150, sy’n cynnig bod Llywodraeth Cymru 

yn rhoi gwyliau ardrethi busnes i safleoedd cartrefi gwyliau yng Nghymru, sydd â gwerth 

ardrethol dros £500,000.  

Ar 3 Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y penderfyniad i ymestyn y cynllun ar 

gyfer darparu rhyddhad ardrethi annomestig 100% yn benodol ar gyfer trethdalwyr yn y 

sectorau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth, sydd â gwerth ardrethol dros £500,000 yn 

2021-22. 

Mae’r canllawiau llawn ar gyfer y cynllun ar gael yn: 

https://businesswales.gov.wales/cy/ardrethi-annomestig-cynllun-ychwanegol-rhyddhad-

ardrethi-lletygarwch-hamdden-2021-22 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod yr effeithiau hirdymor y gallai cyfyngiadau eu cael ar 

fusnesau, ac felly mae wedi ymrwymo i gefnogi busnesau drwy eu hadferiad. 

Mae ein pecyn £380m yn darparu gwyliau ardrethi busnes am flwyddyn gyfan i fusnesau ac 

elusennau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru. Drwy’r pecyn hwnnw, a thrwy 

ein cynlluniau rhyddhad parhaol, bydd Llywodraeth Cymru yn darparu dros £610m mewn 

rhyddhad ardrethi annomestig yn 2021-22, sy’n golygu y bydd 70,000 o fusnesau’n parhau i 
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dalu dim ardrethi o gwbl. Amcangyfrifir mai £380m fydd y gost, sy’n mynd y tu hwnt i’r cyllid 

canlyniadol o £358.9m a gafwyd oddi wrth Lywodraeth y DU.   

 

Nod penodol y cynllun yw cefnogi busnesau yn y sectorau hyn yn ystod y cyfnod heriol hwn. 

Awdurdodau lleol fydd yn ei weinyddu, a bydd yn gweithredu ar sail ceisiadau. Bydd yn rhaid 

i bob ymgeisydd ddangos ei fod wedi dioddef effeithiau negyddol materol o ganlyniad i’r 

cyfyngiadau COVID-19.  

 

Mae fy swyddogion wedi cynnal trafodaethau parhaus â Chymdeithas Llywodraeth Leol 

Cymru ynglŷn â sut i weithredu’r cymorth hwn. Bydd yr awdurdodau lleol yn cyfathrebu â’r 

busnesau perthnasol i drafod eu ceisiadau.  

 

Yn gywir, 

 

 
 

Rebecca Evans AS/MS 

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  

Minister for Finance and Trefnydd



 


