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28 Gorffennaf 2020 
 
Annwyl Janet, 
 
 
Diolch ichi am eich llythyr ynglŷn ag ardrethi annomestig a’r cymorth y mae Llywodraeth 
Cymru yn ei roi i fusnesau. 
 
Cyfarfûm â Mark Gifford, Cadeirydd Debenhams, ar 12 Mai i ddysgu rhagor am sefyllfa’r 
cwmni a gofynnais i swyddogion ystyried a fyddai cymorth arall yn opsiwn. 
 
Ar 23 Mehefin, aeth Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, 
a minnau i gyfarfod bwrdd Consortiwm Manwerthu Cymru. Roedd cynrychiolwyr o nifer o 
fusnesau yr effeithiwyd arnynt gan y penderfyniad i gyfyngu rhyddhad ardrethi i eiddo â 
gwerth ardrethol o hyd at £500,000 yn bresennol yn y cyfarfod. Ymhlith y rhai a oedd yn 
bresennol roedd cynrychiolwyr o’r busnesau hynny yn y sector manwerthu yn ogystal â 
chynrychiolwyr o archfarchnadoedd mawr. 
 
Mae busnesau nad ydynt yn gymwys i gael cymorth ardrethi annomestig wedi gallu gwneud 
cais am gymorth ariannol o’n Cronfa Cadernid Economaidd gwerth £500m. Mae ein 
cymorth ariannol uniongyrchol wedi cael ei ategu gan fynediad at fenthyciadau a 
chynlluniau Llywodraeth y DU, gan gynnwys y Cynllun Cadw Swyddi. 
 
Mae busnesau nad ydynt wedi bod yn gymwys i gael cymorth ariannol wedi cael cyngor ac 
arweiniad gan wasanaeth Busnes Cymru. Rydym hefyd wedi gwella ein cymorth i weithwyr 
ac unigolion sy’n wynebu cael eu diswyddo. 
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Yn gywir,  
 
 

 
 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd



 


