
 

 

21 October 2019 

Annwyl Giles 

Craffu ar yr adroddiad blynyddol gyda Banc Datblygu Cymru 

Hoffai’r Pwyllgor ddiolch i chi a’ch cydweithwyr am roi o’ch amser, ac am eich atebion yn 

ystod ein sesiwn graffu flynyddol ar 3 Hydref. Roedd y Pwyllgor eisiau gofyn rhai 

cwestiynau, fodd bynnag, nad oedd gennym amser ar eu cyfer yn y sesiwn, ac mae rhai 

Aelodau wedi codi cwestiynau dilynol i’r meysydd roeddent yn holi yn eu cylch yn y sesiwn. 

A oes modd i chi ddarparu atebion i’r cwestiynau atodol canlynol: 

• Mae’r adroddiad blynyddol yn trafod eich llyfr benthyciadau ac mae’n crybwyll 

darpariaethau am golledion. A allwch roi syniad inni o beth yw eich disgwyliadau o 

ran ad-daliadau ar gyfer eich llyfr benthyciadau? Yn benodol, beth yw eich 

amcangyfrifon ar gyfer ad-daliadau, a beth ydych yn ei wneud i sicrhau nad yw 

dyled ddrwg yn effeithio’n negyddol arnoch? 

 

• Roedd gan y Pwyllgor ddiddordeb mewn clywed am y buddsoddiad gan Gronfa 

Bensiwn Clwyd, ac am nod y Banc i recriwtio ‘buddsoddwyr effaith’. A allwch 

ymhelaethu ar y gwaith hwn? A oes gennych unrhyw nodau neu dargedau o ran 

cynyddu buddsoddiad y sector preifat yn y Banc a’ch cronfeydd? 

 

• Yn y sesiwn dywedasoch eich bod yn casglu data ar y rhaniad rhwng y rhywiau o ran 

swyddi a grëwyd gan eich buddsoddiadau, a bandiau cyflog y swyddi hynny. A yw’r 

data hwn yn cael ei gasglu gan y sector diwydiant hefyd? A allech chi roi 

dadansoddiad i’r Pwyllgor o’r swyddi a grëwyd yn ôl rhyw, a’r bwlch cyflog o ran y 

swyddi a grëwyd? Os nad yw’r manylion hyn gennych yn awr, pryd ydych chi’n 

rhagweld y gallwch eu darparu?  

 

• Mae gan y pwyllgor ddiddordeb yn y data sectoraidd i weld pa mor dda y mae’r 

buddsoddiadau yn helpu pobl i gyflawni rolau lle nad oes cynrychiolaeth ddigonol 

o’u rhyw. Os yn bosibl, a allech roi dadansoddiad i’r Pwyllgor o’r swyddi a grëwyd 

fesul rhyw gweithwyr newydd, a’r sector y cawsant eu recriwtio iddynt? Os nad yw’n 
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bosibl, a fyddech yn ystyried cofnodi a chyhoeddi data wedi’u dadgyfuno ar swyddi 

a grëwyd fesul rhyw, a fesul sector yn y dyfodol?  

 

• Yn gynharach y mis hwn, yn anffodus, cyhoeddwyd bod Triumph Furniture 

Company yn fethdalwr. Mewn ymateb i gwestiwn amserol yn y Cyfarfod Llawn yr 

wythnos honno nododd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth fod Brexit wedi 

chwarae rhan yn eu cwymp. Dywedodd hefyd fod y Banc Datblygu yn barod i gael ei 

ddefnyddio i gefnogi cwmnïau pe bai dim cytundeb Brexit. Beth mae’r Banc 

Datblygu yn ei wneud ar hyn o bryd i gefnogi busnesau sefydledig sydd angen ail-

ganolbwyntio neu ail-arfogi, naill ai i gyrraedd marchnadoedd newydd neu i addasu 

i farchnad sy’n newid, yn enwedig yn wyneb ymadawiad y DU â’r UE sydd ar ddod? 

 

• Fe nodwch yn yr adroddiad blynyddol bod “Brexit yn parhau i beri ansicrwydd wrth i 

fusnesau benderfynu ble a phryd i fuddsoddi. Mae profiad diweddar wedi gweld 

rhai bargeinion yn aros neu’n syrthio i ffwrdd yn gyfan gwbl ac rydym yn disgwyl i’r 

patrwm hwn barhau’n 2020”. A allech chi ymhelaethu ar hyn, ac ar y camau rydych 

chi’n eu cymryd i liniaru’r risg a gaiff ei greu gan yr ansicrwydd hwn? 

 

• Mae’r Pwyllgor yn falch o glywed eich bod mewn trafodaethau â Llywodraeth Cymru 

ynghylch cynllunio i ragweld a lliniaru effeithiau uniongyrchol Brexit. Pa baratoadau 

tymor hwy ydych chi’n eu gwneud, a pha drafodaethau tymor hwy ydych chi wedi’u 

cael gyda Llywodraeth Cymru? Yn benodol pa drafodaethau rydych chi wedi’u cael a 

beth yw eich cynllun ar gyfer yr amser pan na all Llywodraeth Cymru a’r Banc 

Datblygu gael gafael ar Gronfeydd Ewropeaidd mwyach? 

 

Fe wnaethoch hefyd addo anfon manylion eich cronfa hunan-adeiladu newydd at y 

Pwyllgor pan fyddwch yn ei lansio, ac mae’r Pwyllgor yn edrych ymlaen at gael y 

wybodaeth hon cyn gynted ag y bydd ar gael. 

 

Yn gywir, 

  

 

Russell George AC  

Cadeirydd  
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