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Annwyl Aelod,  
 
Ysgrifennaf atoch mewn perthynas ag ymrwymiad a wnaed yn y Cyfarfod Llawn ar 12 
Mehefin  ynghylch cau siopau House of Frazer ac er mwyn amlinellu'r hyn rydym yn ei 
wneud i gynorthwyo pobl o amgylch Cymru sy'n colli eu swyddi.  
 

Gall ein rhaglen ReAct gynnig pecyn o gymorth a fydd yn galluogi pobl i feithrin sgiliau 
newydd a gwella eu cyfle i ddychwelyd i fyd gwaith cyn gynted â phosibl. Mae'r pecyn yn 
ychwanegol at y cymorth amrywiol a gaiff ei gynnig gan Lywodraeth Cymru a'n sefydliadau 
partner gan gynnwys Gyrfa Cymru a'r Ganolfan Byd Gwaith a chaiff ei gynnig ar y cyd â 
nhw.  
 

Bydd modd i unigolion sydd wedi derbyn Hysbysiad Ffurfiol eu bod yn colli eu swyddi neu 
sydd eisoes wedi colli eu swyddi dderbyn cymorth. Bydd angen i bobl gyflwyno cais am 
gymorth drwy eu swyddfa Gyrfa Cymru leol. Gall eu Cynghorwyr i Oedolion gynnig 
gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd diduedd a di-dâl ynghylch cymorth i bobl yng Nghymru 
sy'n colli eu swyddi.   Gallwch gysylltu â Gyrfa Cymru drwy ffonio 0800 028 4844.  
 
Mae'n gwasanaeth Busnes Cymru hefyd ar gael i gynnig gwybodaeth, arweiniad a chymorth 
i unrhyw fusnesau y bydd y cyhoeddiad yng Nghymru'n effeithio arnynt. Hoffwn annog y 
busnesau hyn i fanteisio ar y cynnig hwn. Gall cynghorwyr Busnes Cymru gynorthwyo 
busnesau â phob agwedd ar eu gwaith gan gynnwys gwerthuso eu cadwyni cyflenwi a 
chwilio am gyflenwyr eraill sy'n cynnwys cwmnïau Cymreig.  

Mae'n Cynllun Gweithredu ar yr Economi'n nodi bod manwerthu'n sector â blaenoriaeth. 
Mae swyddogion yn cydweithio'n agos â chynrychiolwyr o fewn y sector er mwyn cynnig 
cymaint â phosibl o gymorth.   

Yn gywir 

 
 
 
 

Ken Skates AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth  
Cabinet Secretary for Economy and Transport 

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

