
Ymyriadau ariannol Llywodraeth Cymru Covid-19:  
Dadansoddiad o ddata gweinyddol ac arolwg buddiolwyr
Hwn yw’r ail adroddiad o blith rhaglen ymchwil tymor hwy sy’n ceisio asesu effeithiolrwydd ymyriadau ariannol 
Covid-19 gan Lywodraeth Cymru. Mae’n darparu prif ddadansoddiad cychwynnol o ddata gweinyddol o gyfnod 
(CCE) Llywodraeth Cymru ar ymyriadau Cam 3 a Cham 4 ynghyd â data Grant Dechrau Busnes a reolir gan 
Awdurdodau Lleol.

CCE Cam 3 Heb fod yn Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth

4,520

1,370 (30%)

ceisiadau

llwyddiannus

grantiau

14,400 

dwy ran o dair 

1.38%

Amcangyfrif o swyddi cyfwerth 
ag amser llawn (CALl) a 

gefnogwyd gan y grantiau .

Roedd tua

o fusnesau 
yn y categori 
maint micro. Derbyniodd 58% o fusnesau gymorth gan Gynllun 

Cadw Swyddi’r DU hefyd. 

o CALl  
Cymru.

£27.34m

Perchennog Du, Asiaidd 
neu Leiafrif Ethnig.4.3%

Perchennog benywaidd.33.6% 

Perchennog anabl.4.3% 

CCE Cam 3 Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth

1,323

632 (48%)

£19.18m

ceisiadau

llwyddiannus

grantiau
£19,292 £27,226

Cyfanswm y cyllid a 
dderbyniwyd ar gyfer y sector 
Gwasanaethau Bwyd a Diod.

Roedd bron i 49% o fusnesau twristiaeth a lletygarwch yn y categori 
maint bach, gyda'r garfan hon yn derbyn 66% o'r cyllid (£12.7m). 

8,300

£2.18m

0.79%

Amcangyfrif o swyddi 
cyfwerth ag amser llawn 
(CALl) a gefnogwyd gan y 

grantiau .

o CALl  
Cymru.

Grant cyfartalog i fusnesau 
gyda perchennog benywaidd.

Grant cyfartalog i fusnesau 
gyda perchennog gwrywaidd.

Perchennog benywaidd.

Perchennog Du, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig.

2.9% 

33.8% 

1.4%

Perchennog anabl.

CCE Cam 4 Cronfeydd Sector Penodol

8,792

5,186 (59%)

ceisiadau

llwyddiannus

grantiau

36,600
Amcangyfrif o swyddi  

cyfwerth ag amser llawn (CALl) 
a gefnogwyd gan y grantiau .

Roedd dros 25% o’r CALl a gefnogwyd mewn BBaCh yn y sector 
Gwasanaethau Bwyd a Diod ac roedd bron i 23% yn y busnesau 

maint-micro yn y sector Gwasanaethau Bwyd a Diod. Roedd BBaCh 
twristiaeth yn cyfrif am 21% o gyfanswm y CALl a gefnogwyd. 

2,557

Derbynniodd y sector Twristiaeth 1,137 o 
grantiau yn cefnogi dros 10,500 CALl.

Grantiau i'r sector 
Gwasanaethau Bwyd a Diod, 

gan gefnogi 17,689 CALl.

Roedd 46.3% o fusnesau hefyd wedi cael cymorth gan Gynllun 
Cadw Swyddi’r DU. 

Perchennog anabl.2% 

Perchennog Du, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig.5.2%

...

£46m

Perchennog benywaidd.35% 

o'r busnesau a gefnogwyd 
yn y categori maint-micro. 80%

3.5%
o CALl  
Cymru.

Grantiau Dechrau Busnes

12 o 22
o awdurdodau 
lleol Cymru a 
ddarparodd ddata.

Dros £2.7m
a dosbarthwyd yn y deuddeg awdurdod lleol 
a gyflwynodd ddata, sef £2,500 y grant ar 
gyfartaledd i fusnesau a mentergarwyr. 

Dros 770
Swyddi cyfwerth ag 
amser llawn (CALl) 
a gefnogwyd.

46% 2%
o ymgeiswyr llwyddiannus 

yn fenywod.
o ymgeiswyr 

llwyddiannus yn anabl.

3.4%
o ymgeiswyr llwyddiannus yn Ddu, 

Asiaidd neu Leiafrif Ethnig.

Mae rhestr lawn o ffynonellau ar gael yn adroddiad Ymyriadau ariannol Llywodraeth Cymru: Dadansoddiad 
o fuddiolwyr Cymru ar dudalen we Dirnad Economi Cymru. Mae’r SYG wedi cynghori ar gynhyrchu’r ffeithlun 

hwn ond nid yw’n gyfrifol am yr ystadegau a gyflwynir ac nid yw wedi dilysu’r cynnwys.

Mae’r adroddiad hefyd yn archwilio canfyddiadau arolwg o fuddiolwyr Cam 1 a 2 o’r GCE, Cynllun Benthyciadau 
Busnes Covid-19 Cymru (CBBCC), a’r cynllun Grantiau Dechrau Busnes (GDB). Mae’r arolwg yn cadarnhau bod cymorth 
Llywodraeth Cymru wedi bod yn gyflenwad pwysig i gynlluniau Llywodraeth y DU, nid oedd gostyngiadau cyflogaeth 
yn cyfateb i ddifrifoldeb y gostyngiadau mewn allbwn a cafodd y gefnogaeth ei ddefnyddio yn rhagweithiol ar gyfer twf.

Busnesau sy’n dal i fasnachu  
ar adeg yr arolwg

Datblygu gwasanaethau /  
cynhyrchion newydd i  

amrywio ffrydiau incwm

Busnesau gyda newidiadau  
mewn lefelau gweithwyr o’i  
gymharu â cyn-pandemig

Sut mae’r pandemig wedi  
effeithio gwerthiant/trosiant 
o’i gymharu â cyn-pandemig
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