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Credwn mai ein cydweithwyr yw ein hased pwysicaf. Fel 
busnes sy’n tyfu byddwn yn sicrhau ein bod yn parhau i 
recriwtio, cadw a datblygu ein cydweithwyr, gan roi ein 
hunain mewn sefyllfa lle rydym yn gyflogwr o ddewis.
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Strategaeth pobl

Lansiwyd Banc Datblygu Cymru ym mis 
Hydref 2017. Mae Grŵp BDC yn cynnwys 
Banc Datblygu Cymru ccc, FW Capital 
Ltd a nifer o is-gwmnïau. Prif ganolbwynt 
y Banc Datblygu yw cyflawni amcanion 
Llywodraeth Cymru i helpu i adeiladu 
economi yn seiliedig ar sylfeini cryf, i 
roi hwb gwirioneddol i ddiwydiannau’r 
dyfodol ac i rymuso pob un o’n 
rhanbarthau i ddod yn fwy cynhyrchiol.

Ni fu’n rhaid i ni ddechrau o’r dechrau. 
Cawsom y fantais o adeiladu ar brofiad 
17 mlynedd ein rhagflaenydd Cyllid 
Cymru. Roedd hyn yn golygu ein bod wedi 
adeiladu ar ddiwylliant, gwerthoedd a 
phrofiad gweithlu ymroddedig â hanes 
cryf o gyflawni ar gyfer ein rhanbarthau.

Er mwyn cyflawni’r nodau pwysig hyn, 
mae angen cydweithwyr ymroddedig sydd 
â chymhelliant i wireddu ein gweledigaeth. 
Er mwyn denu’r doniau hyn, rydym yn 
cydnabod ein bod angen diwylliant ac 

amgylchedd lle gall ein cydweithwyr 
ffynnu a dysgu. Rydym yn ymfalchïo ein 
bod yn gallu cynnig gwasanaeth personol 
i fusnesau ledled Cymru a’n nod yw 
datblygu gwasanaethau ar-lein o ansawdd 
uchel a pharhau i gynnig cefnogaeth 
bersonol wyneb yn wyneb.

Mae’n rhaid i ni hefyd barhau i fod yn 
gystadleuol ac felly yn y blynyddoedd sydd 
i ddod byddwn yn cael ein trawsnewid 
i ddod yn fanc datblygu ar gyfer y byd 
digidol.

Mae’r strategaeth hon yn nodi ein dull 
o ddatblygu ac adeiladu ein gallu ar 
gyfer gwireddu ein gweledigaeth a 
datgloi potensial yn economi Cymru a’r 
rhanbarthau. Cyflawnir hyn trwy gynyddu’r 
ddarpariaeth o gyllid cynaliadwy, effeithiol 
ar gyfer busnesau micro-i-ganolig. Rydym 
yn adnodd unigryw i Gymru, sy’n creu 
gwerth tymor hir, yn gwella economi 
Gymreig ddeinamig, gystadleuol.

Mae’r strategaeth yn cwmpasu tair blynedd 
i 2023 ac yn nodi ein hymrwymiadau i greu 
amgylchedd gwaith sy’n cael ei gydnabod 
fel cyflogwr o ddewis.

Trosolwg

Trosolwg

Rydyn ni’n dod i’r gwaith i helpu i wneud  
Cymru yn lle gwell i weithio, byw a  
gwneud busnes.

Strategaeth poblNesafBlaenorol
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Strategaeth poblEin Brand Teuluol

Dirnad Economi Cymru (DEC)

Mae DEC yn gydweithrediad rhwng y Banc Datblygu, Ysgol Busnes 
Caerdydd, a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol sy’n darparu ffocws ymchwil 
penodol ar y galw a’r cyflenwad o gyllid ar gyfer BBaCh Cymru.

Angylion Buddsoddi Cymru (ABC)

Mae ABC yn canolbwyntio ar alluogi, cydlynu a chefnogi 
gweithgaredd buddsoddi angylion ledled Cymru.

Banc Datblygu Cymru

Ein cenhadaeth yw datgloi potensial yn economi Cymru trwy gynyddu’r 
ddarpariaeth o gyllid cynaliadwy, effeithiol yn y gofod rhwng y galw a’r farchnad.

Ein Brand 
Teuluol

Mae Grŵp BDC yn darparu benthyciadau 
a buddsoddiadau ecwiti ledled 
Cymru. Mae gennym hefyd y gallu a’r 
arbenigedd i gefnogi’r economi trwy 
ddarparu gwasanaethau buddsoddi 
eraill a gweinyddiaeth ariannol.

Cyflawnir rhain yng Nghymru ac mewn 
mannau eraill yn y DU gan y Banc 
Datblygu a nifer o’n busnesau eraill.

FW Capital

FW Capital yw cangen rheoli cronfeydd Grŵp Banc Datblygu Cymru a 
awdurdodwyd gan yr AYA ac mae’n gweithredu’n bennaf yng Ngogledd Lloegr.

Cymorth i Brynu – Cymru

Wedi’i lansio yn 2014 gan Lywodraeth Cymru, mae’r cynllun Cymorth i Brynu 
– Cymru yn cefnogi prynu cartrefi newydd eu hadeiladu ledled Cymru.

Hunanadeiladu Cymru

Wedi’i lansio yn 2020 gan Lywodraeth Cymru, mae’r cynllun Hunanadeiladu 
Cymru yn cefnogi pobl sydd eisiau adeiladu eu cartrefi eu hunain ledled Cymru.

NesafBlaenorol
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Er ein bod yn cael y fraint o gyflawni ein 
cenhadaeth i greu Cymru well, rydym yn 
cydnabod bod angen i ni gystadlu â’r farchnad 
ehangach i ddenu doniau. Rydym yn gwneud 
hynny trwy gynnig pecyn gwobrwyo deniadol 
i gydweithwyr sy’n cynnwys cyflogau a 
chymhellion cystadleuol, cyfleoedd datblygu 
rhagorol a gweithio’n hyblyg. 

 
Mae ein swyddfeydd yn cyflwyno amgylchedd 
modern, disglair a chydweithredol. Mae 
cydweithwyr yn ymgysylltu’n barhaus trwy 
fforymau, digwyddiadau strwythuredig a 
gweithgareddau cymdeithasol amrywiol 
trwy gydol y flwyddyn. Rydym yn falch bod 
ein cydweithwyr yn codi arian sylweddol 
i elusennau bob blwyddyn trwy drefnu 
a chymryd rhan mewn nifer o heriau a 
digwyddiadau. 
 
 

Un o gryfderau mwyaf Grŵp BDC yw’r 
awyrgylch proffesiynol ond teuluol sydd wedi’i 
greu dros nifer o flynyddoedd. Mae cynnal ac 
adeiladu ar ein diwylliant arloesol a chyfeillgar 
wrth wraidd ein Strategaeth pobl.

Mae gennym bresenoldeb ym mhob rhan 
o Gymru trwy gyfrwng ein swyddfeydd yn 
Wrecsam, Caerdydd, Llandudno, Llanelli a’r 
Drenewydd. Mae gan FW Capital swyddfeydd 
ledled Gogledd Lloegr.

Mae’r economi a byd busnes yn profi newid 
sylweddol ac mae angen i Grŵp BDC barhau 
i esblygu ochr yn ochr â hyn. Bydd y rhaglen 
drawsnewid gynhwysfawr yn sicrhau bod 
ein cydweithwyr yn meddu ar ac yn paratoi 
ar gyfer y newid hwn trwy hyfforddiant a’r 
ddarpariaeth o TG i weithredu’n effeithiol. 
Rydym yn gweld y trawsnewid hwn yn broses 
barhaus wrth i dechnoleg esblygu.

Cyd-destun

50%
cyfanswm twf y 
gweithlu yn ystod ein 
blynyddoedd cyntaf

Pencadlys
Agorodd swyddfa 
Wrecsam yn 2018

Ein nod trwy’r strategaeth hon yw rhannu 
ein gweledigaeth o sefydliad cynhwysol 
sy’n cyflawni pethau gwych i Gymru a’r 
rhanbarthau eraill y mae’n gweithredu 
ynddynt, a’i fod yn lle ysbrydoledig a 
hwyliog i ddatblygu a gweithio ynddo.

Cyd-destun

Mae hwn yn sefydliad gyda’r cwsmer wrth 
galon y model busnes a lle mae gan ein tîm 
ni ein hunain lais. Mae’n lle gwych i fod 
ac rwy’n falch o fod yn rhan ohono.

Rhestr lawn o wobrau a buddion.

a 32
o weithwyr yng Ngogledd Lloegr

NesafBlaenorol

41

14

159
gweithwyr 
yn Llanelli

gweithwyr yng 
Nghaerdydd

gofod glanio yn  
y Drenewydd

gofod glanio  
yn Llandudno

o weithwyr 
yn Wrecsam
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Ein nod strategol yw dod yn gyflogwr o ddewis trwy

Ddenu a datblygu doniau

Gynnig pecyn cyflogaeth deniadol a chystadleuol

Gweithio mewn partneriaeth, bod yn fusnes cyfrifol a gweithredu 
mewn ffordd agored a thryloyw

Ddatblygu gweithle sy’n hyrwyddo lles corfforol a meddyliol yn barhaus

Ein galluogi i fanteisio’n llawn ar y cyfleoedd a gynigir trwy drawsnewid digidol

Feithrin sefydliad cynhwysol a gwirioneddol amrywiol

Fodloni ein gofynion i ddarparu ein gwasanaethau yng Nghymru trwy 
gyfrwng y Gymraeg

Fod yn lle y gall cydweithwyr fwynhau eu gwaith, gan 
ddatblygu i’w llawn botensial

Greu sefydliad arloesol ac amrywiol sy’n cyflawni dros Gymru

Nod strategol

Nod 
strategol

6
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Denu 
doniau

Mae ein cyflog a’n buddion yn cael eu 
meincnodi’n barhaus gyda chyfoedion yn 
y sector preifat. Fodd bynnag, rydym yn 
cydnabod bod llawer mwy i weithio na 
dim ond y cyflog, a dyna pam rydym yn 
ymdrechu i gynnig amgylchedd gwaith 
ac ystod gynhwysfawr o fuddion sydd â’r 
nod o ddarparu lle gwerth chweil a difyr i 
weithio i ddatblygu ac i dyfu ynddo.

7

Rydyn ni’n gweithio’n galed, rydyn 
ni’n tynnu at ein gilydd ac rydyn ni’n 
cefnogi’r rhai sydd o’n cwmpas.

Dysgwch fwy am ein 
pecyn cyflogaeth.

pecyn cyflogaeth
Ein 

Gweithle arloesol 
ac amrywiol

Dysgu a 
Datblygu

Gweithle 
ystwyth modern

Canolbwyntio ar gydbwysedd 
gwaith/bywyd a lles

Gweithio 
Hyblyg

Rhan o dîm sy’n 
cyflawni dros Gymru

Cynllun pensiwn 
cyfrannol

Cynllun Beicio 
i’r Gwaith

Cynllun gofal iechyd 
cyfrannol

Hyd at 10 diwrnod o 
absenoldeb astudio

Tanysgrifiadau 
proffesiynol

Tâl Cymhelliant

Cyflogau 
meincnod

30 diwrnod o wyliau blynyddol 
ynghyd â gwyliau banc

Cynlluniau benthyciad cwmni ar gyfer 
eitemau trafnidiaeth, astudio a chyfalaf

Gostyngiadau gyda 
brandiau enw mawr

Aelodaeth campfa 
ostyngedig

NesafBlaenorol
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Perfformiad

Rydym yn ymfalchïo mewn 
cyflawni dros ein rhanddeiliaid, 
ein cwsmeriaid a’r rhanbarthau yr 
ydym yn gwneud busnes ynddynt. I 
wneud hynny mae gennym broses 
rheoli perfformiad strwythuredig 
sy’n gyrru cyflawniad ein nodau 
ac mae’n seiliedig ar gefnogi ein 
cydweithwyr i ffynnu a thyfu.

Credwn ei bod yn hanfodol 
bod ein cydweithwyr yn deall 
yr hyn a ddisgwylir ganddynt, 
ac i gyflawni’r nodau hynny 
mae angen eu cymell, meddu 
ar y sgiliau, yr adnoddau a’r 
gefnogaeth angenrheidiol a’u 

bod yn mwynhau eu gwaith. Mae 
nodau unigol a thîm yn cyd-fynd 
â nodau a gwerthoedd strategol y 
sefydliad. Rydym yn adolygu ac yn 
asesu cynnydd yn barhaus.

Ein cymwyseddau yw 
arweinyddiaeth hyderus, 
canolbwynt ar fusnes, cydweithio’n 
effeithiol ac effeithiolrwydd 
personol, fel ein bod yn gweithredu 
yn unol â gwerthoedd ein cwmni
Mae adolygiadau dysgu a datblygu 
hefyd yn cael eu cynnal i sicrhau 
ein bod yn darparu’r hyfforddiant, y 
mentora a’r gefnogaeth orau un.

Mae ein system gymhelliant 
wedi’i gosod ochr yn ochr â 
pherfformiad sefydliadol ac unigol. 
Ddwywaith y flwyddyn rydym yn 
dod â chydweithwyr o bob rhan 
o’r sefydliad ynghyd i drafod y 
blaenoriaethau sydd ar ddod ar 
gyfer Grŵp BDC, casglu adborth a 
syniadau a rhwydweithio.

Rwyf wrth fy modd â’r ffaith fy mod i’n gweithio gyda thîm 
yn y Banc Datblygu sy’n rhannu’r un gwerthoedd ac ethos 
perthynas cwsmeriaid â mi fy hun; rydym wirioneddol yn 
elwa o gael yr agwedd gadarnhaol - ‘fe allwn ni wneud hyn.’

Ein proses perfformiad:

Cynllun
Gosod amcanion 

CAMPUS

Cytuno ar 
amcanion personol

Adolygu
Adolygu cynnydd

Nodi dysg

Trafod nodau 
gyrfa

Gweithredu
Cyflawni amcanion

Gweithredu cynllun 
datblygiad personol

Olrhain
Olrhain cynnydd

Lliniaru rhwystrau

Adborth rheolaidd

Perfformiad NesafBlaenorol
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Mae cefnogi lles corfforol a meddyliol ein 
cydweithwyr yn ganolog iddynt deimlo 
eu bod yn ymgysylltu ac yn cyrraedd 
eu potensial llawn. Fel cyflogwr, rydym 
yn creu ac yn hyrwyddo amgylchedd 
yn y gweithle sy’n cefnogi ac yn 
hyrwyddo iechyd corfforol, meddyliol a 
chymdeithasol cadarnhaol ac ymddygiad 
a gweithgareddau lles ar gyfer yr holl 
gydweithwyr. Rydym wedi darparu 
ffrwythau, tylino ysgwyddau, pigiadau 
ffliw, ioga a gwiriadau pwysedd gwaed  
am ddim a byddwn yn parhau i wneud 
mwy er lles ein cydweithwyr.
 
 
 
 

Mae gennym hefyd Raglen Cymorth i 
Weithwyr (RhCG) sy’n arbenigo mewn 
cefnogi iechyd meddwl a chorfforol 
cydweithwyr ac a all helpu wrth iddynt 
ddychwelyd i’r gwaith. Yn ogystal, mae 
yna gynllun gofal iechyd cyfrannol y gall 
cydweithwyr ymuno ag ef, yn ogystal â 
chynorthwywyr cymorth cyntaf iechyd 
meddwl. Mae’r cynorthwywyr cymorth 
cyntaf iechyd meddwl yn gydweithwyr 
sydd wedi gwirfoddoli ac wedi’u hyfforddi 
i fod yn bwynt cyswllt i gydweithwyr eraill 
gael gafael ar y cymorth y gallai fod ei 
angen arnynt.

Llesiant

Llesiant

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau 
amgylchedd gwaith hapus ac iach.

Creu amgylchedd gwaith hapus ac iach:

Mae’r amgylchedd yn ystwyth, mae 
cydweithwyr yn gefnogol ac mae’r 
diwylliant yn agored ac yn dryloyw.

Adeiladu 
amgylcheddau 

cadarnhaol  
yn barhaus

Annog lles 
corfforol a 
meddyliol

Ymgorffori 
lles yn ein 

polisïau a’n 
harferion

Gwella lles 
meddyliol 

cydweithwyr

Hyrwyddo 
ffyrdd iach  

o fyw

Cefnogi 
diwylliant ac 

ymddygiad iach

Strategaeth poblNesafBlaenorol



10

Strategaeth poblDiwylliant a gwerthoedd

Diwylliant a 
gwerthoedd Agored

Tryloyw ac atebol, cyfnewidir 
syniadau yn rhydd, gwrandewir ar ein 
cwsmeriaid a’n rhanddeiliaid, gan eu 
cadw wrth galon yr hyn a wnawn.

Cyfrifol

Cyllid cynaliadwy, effeithiol, gan 
weithio ochr yn ochr â’r sector breifat. 
Llywodraethu a goruchwylio cryf.

Partneriaeth

Gyda chwsmeriaid, Llywodraeth Cymru, 
cyd-fuddsoddwyr a rhanddeiliaid. 
Credwn y gall cydweithio arwain at 
newid gwirioneddol, parhaol.

Mae’r Grŵp BDC yn bodoli i sicrhau dyfodol 
gwell i’n cymunedau a’n gwlad. Daeth 
llawer o’r cynhyrchion a’r gwasanaethau 
newydd a ddarparwyd gennym o syniadau 
a gyflwynwyd gan gydweithwyr. Yn aml, y 
gwasanaethau a’r cronfeydd hyn yw’r rhai 
cyntaf i Gymru ac maent yn arwain y DU o 
ran sut i ddarparu cefnogaeth gynaliadwy  
i fusnesau.

Rydym yn byw ein gwerthoedd o weithio 
mewn partneriaeth, bod yn fusnes cyfrifol 
a gweithredu mewn ffordd agored a 
thryloyw. Rydym yn cynnal ymdeimlad 
o berthyn ac awyrgylch o ymddiriedaeth 
uchel, lle gall cydweithwyr fod yn greadigol 
ac fe gydnabyddir eu hymdrechion.

Rydym yn ymdrechu i fod yn agored, yn 
gynhwysol ac yn croesawu amrywiaeth, 
gan greu diwylliant lle mae cydweithwyr 
yn teimlo eu bod yn cael eu parchu ac yn 
ddiogel. Ein huchelgais yw cael gweithlu 
sy’n wirioneddol gynrychioliadol o’r bobl  
yn ein rhanbarthau. 

Rydym yn ymdrechu i greu sefydliad cwbl 
gynhwysol. Rydym wedi ein hachredu â 
gwobr arian Chwarae Teg a byddwn yn 
gweithio tuag at gael achrediad gyda 
Stonewall a’r Safon Iechyd Corfforaethol i 
sicrhau ein bod yn lleihau unrhyw rwystrau 
canfyddedig i geisiadau neu ddilyniant.

Gwerthoedd

Mae yna galon wirioneddol i’r sefydliad. Bob 
blwyddyn mae cydweithwyr yn tynnu at ei 
gilydd i godi arian at achosion elusennol gwych.

NesafBlaenorol
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Iaith Gymraeg

Mae’r iaith Gymraeg yn elfen bwysig o 
ddiwylliant Cymru. O’r herwydd, rydym wedi 
ymrwymo i hyrwyddo a defnyddio’r Gymraeg 
ar draws ein sefydliad. I’r perwyl hwnnw 
rydym wedi ein hachredu gan Fwrdd yr Iaith 
Gymraeg ac yn gweithio gyda chwmnïau 
fel LinguaSkin i sicrhau bod ein prosesau 
fel ein proses ymgeisio am yrfaoedd yn 
croesawu ein hymgeiswyr o Gymru mewn 
ffordd gyfartal a chynhwysol. Rydym yn rhoi 
cefnogaeth ar gyfer darparu hyfforddiant 
i ddysgu Cymraeg yn unol ag anghenion y 
busnes. Rydym yn datblygu hyfforddiant 
a datblygiad penodol wedi’i deilwra 
sy’n canolbwyntio ar wella amrywiaeth 
ymhellach.

Gweithio’n glyfar

Mae ein swyddfeydd a’n diwylliant wedi’u 
cynllunio i hyrwyddo amgylchedd gwaith 
clyfar. Rydym yn annog cydweithwyr i 
fabwysiadu patrwm gweithio sy’n cyd-fynd 
â’u hamgylchiadau, gall hyn gynnwys oriau, 

lleoliadau a gweithle hyblyg. Mae gweithio’n 
ddoethach hefyd yn cael effaith gadarnhaol 
ar yr amgylchedd gyda llai o deithiau sy’n 
gysylltiedig â gwaith. Mae hyn yn arbennig 
o berthnasol yng ngoleuni ein hymateb i 
bandemig Covid-19 sydd wedi golygu bod 
trosglwyddiad mawr i weithio o bell wedi 
digwydd ar draws ein sefydliad. Rydym yn 
gweithredu ein prosiectau mewn ffordd 
ddeinamig, gynhwysol a chydweithredol – a 
ddarperir gyda CYCE lle maent yn gynhyrchiol 
(egnïol, deinamig), ystwyth (momentwm, heini, 
ysbrydoledig), cynhwysfawr (cywir, cynhwysol, 
trylwyr) ac effeithlon (pendant, darbodus).

Rydym yn ceisio cefnogi arloesedd, 
cymhelliant a dull chwilfrydig. Credwn fod 
yn rhaid cydbwyso gwaith â blaenoriaethau 
bywyd eraill. Bob blwyddyn mae ein 
cydweithwyr yn pleidleisio i ddewis yr elusen 
y byddwn yn ei chefnogi, ac rydym yn annog 
cydweithwyr i ‘wneud eu rhan’ yn barhaus 
trwy ddigwyddiadau a gweithgareddau 
amrywiol. Ein pwrpas yw bod o fudd i Gymru 
nid yn unig trwy ein hamcanion sefydliadol, 
ond hefyd fel pobl Cymru.

Diwylliant a gwerthoedd

Diwylliant a gwerthoedd

Strategaeth poblNesafBlaenorol
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Rydym am i’n cydweithwyr gyflawni eu gwir 
botensial ac mae rhan fawr o’n cynnig yn 
cynnwys ymrwymiad i ddatblygu sgiliau a 
gyrfaoedd pawb sy’n gweithio â ni.

Nodir anghenion datblygu trwy gyfrwng 
adolygiadau datblygu rheolaidd ochr yn 
ochr ag anghenion dysgu a yrrir gennym 
yn gorfforaethol ac a nodwyd gennym. 
Mae gennym amgylchedd dysgu parhaus. 
Rydym yn darparu hyfforddiant mewn nifer 
o ffyrdd gan gynnwys; hyfforddiant yn y 
gwaith; wyneb i wyneb; ar-lein; hyfforddiant 
a mentora; cyrsiau addysg bellach ac uwch 
a thrwy ddiweddariadau dyddiol. Yn syml, 
rydym yn buddsoddi yn ein cydweithwyr.

Yn ogystal ag anghenion datblygu 
unigol, mae meysydd canolbwynt  
yr holl gydweithwyr yn cynnwys:

Datblygu ac ymgysylltu

12

Datblygu ac 
ymgysylltu

Profiad perthnasol i gyflawni eu rolau

Cymwysterau proffesiynol perthnasol

Hyfforddiant ar gydymffurfiaeth

Hyfforddiant cydraddoldeb 
ac amrywiaeth

Gweithdrefnau uwch reolwyr

Ein sgiliau ysgrifennu / tôn

Llwybrau gyrfa

Urddas yn y gwaith

Sgiliau’r iaith Gymraeg

Hyfforddiant yn gysylltiedig â 
chyflwyno trawsnewid digidol

Rydym yn helpu ein cydweithwyr i 
wireddu eu potensial a buddsoddi 
yn eu datblygiad i adeiladu a gwella 
eu gallu i ddarparu’r cynhyrchion a’r 
gwasanaethau gorau un i’n cwsmeriaid.
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Rydym wedi ymrwymo i gefnogi 
datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) 
y rhai sydd â phroffesiynau ymroddedig 
trwy ariannu ffioedd aelodaeth 
proffesiynol ac ariannu cyrsiau priodol, 
yn ogystal ag annog presenoldeb mewn 
rhwydweithiau cymheiriaid. Rydyn ni 
eisiau tyfu ein cydweithwyr i allu cyfrannu 
at lwyddiant Cymru.

Yn ystod cyfnod y strategaeth hon, byddwn 
yn datblygu llwybrau gyrfa ar draws ein 
timau i ddarparu dull strwythuredig i 
gydweithwyr ennill profiad perthnasol a 
symud ymlaen gyda ni. Wrth wneud hynny, 
gallwn gefnogi ein cydweithwyr i barhau 
i ddatblygu ar gyfer y cwmni, ar gyfer 
eu tîm, ond yn bwysicaf oll, drostynt eu 
hunain. Y ffaith ein bod yn canolbwyntio 
ar bob cydweithiwr yn benodol yw’r ffactor 
sy’n gyrru’r llwyddiant i ni yn ei gyfanrwydd.

Rydym yn datblygu ein harweinyddiaeth 
trwy hyfforddi, mentora, cyrsiau 
arweinyddiaeth a gweithdai hyfforddiant.

Mae ein swyddfeydd yn olau ac yn agored 
ac fe’i cynlluniwyd heb hierarchaeth ac mae 
ein dull yn gydweithredol ac yn agored.

Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn 
partneriaeth â’n cydweithwyr, gan 
fynd i’r afael â heriau gan ddefnyddio 
dull gweithredu fel tîm gyda dull 
strwythuredig o gyflwyno syniadau.

Datblygu ac ymgysylltu

Datblygu ac 
ymgysylltu

Mae dros 40% o’r holl gronfeydd o 
dan reolaeth wedi deillio o syniad 
gweithiwr – gyda ni, gall eich syniadau 
wneud gwahaniaeth gwirioneddol 
i ddod â ni gam yn nes at gefnogi 
twf ein heconomi yn well.

13
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Gwireddu’r strategaeth hon

Gwireddu’r 
strategaeth hon

Bydd y weledigaeth a nodir yn y ddogfen 
hon yn sail i’r targedau a osodwn i ni ein 
hunain bob blwyddyn. Cytunir ar y rhain 
gyda’r Bwrdd a bydd y cynnydd a wnaed ar 
yr amcanion blynyddol yn cael eu dangos 
yn ein cynllun gweithredol blynyddol.

Yn amrywio o drafod telerau ac 
amodau wrth baratoi adroddiadau 
buddsoddi ar gyfer sancsiwn credyd, 
Rwyf wedi ennill cyfoeth o brofiad 
sy’n fy ngalluogi i gefnogi ystod o 
fusnesau ar draws gwahanol sectorau 
gyda chyllid sy’n amserol ac yn hyblyg.

cyflogwr o 
ddewis

Grŵp BDC• Cynnig pecyn cyflog a buddion cystadleuol.

• Darparu lleoedd swyddfa ac amgylchedd gwaith 
sy’n hyrwyddo gweithio’n fwy clyfar.

• Annog ein cydweithwyr i fabwysiadu patrwm 
gweithio sy’n cyd-fynd â’u hamgylchiadau personol 
yn ogystal ag anghenion busnes.

Denu doniau

• Alinio ein hamcanion â’n nodau busnes a 
chydnabod perfformiad gwych.

• Buddsoddi yn natblygiad ein cydweithwyr trwy 
ddarparu ystod o gyfleoedd hyfforddi i ddiwallu 
anghenion unigolion, tîm a busnes.

• Cyflwyno’r fframwaith dilyniant gyrfa gan ddarparu 
cyfle strwythuredig i symud bob rhan o’r busnes 
ymlaen.

Adeiladu ar ein diwylliant perfformio

• Cyflwyno rhaglen lles uchelgeisiol bob blwyddyn 
wedi’i thargedu at les corfforol a meddyliol.

• Cyflawni achrediad safon aur gyda Chwarae Teg a 
cheisio achrediad gyda Stonewall a’r Safon Iechyd 
Corfforaethol.

• Defnyddio cyfweliadau ymadael er mwyn cael 
adborth a gwella’n barhaus.

• Gweithredu ar adborth o arolygon staff blynyddol 
ac adborth arall trwy gydol y flwyddyn.

• Adolygu ystadegau perfformiad AD yn barhaus a 
gweithredu lle bo hynny’n briodol.

Gwerthfawrogi ein pobl

• Llwyddo i weithio’n fwy clyfar a chyflawni 
trawsnewidiad digidol, gan fesur yr effaith ar 
foddhad mewn swydd a chynhyrchedd.

• Cynnal gweithdai arloesi rheolaidd ac annog 
prosiectau ystwyth trwy ein mentrau prosiect.

• Hyrwyddo diwylliant cynhwysol trwy gyfrwng 
cylchlythyrau a chyfathrebiadau rheolaidd a dull 
cydweithredol o gasglu a defnyddio adborth o bob 
rhan o Grŵp BDC.

• Ceisio adborth gan ein cydweithwyr, yn enwedig yn 
y digwyddiadau hanner blwyddyn a blynyddol.

Annog arloesedd ac ymgysylltiad
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bancdatblygu.cymru
developmentbank.wales

Banc Datblygu Cymru ccc (Development Bank of Wales Plc) yw cwmni daliannol Grŵp sy’n masnachu fel Banc Datblygu Cymru. Mae’r Grŵp yn cynnwys nifer o is-gwmnïau sydd wedi’u cofrestru gydag enwau gan gynnwys y blaenlythrennau BDC. Mae Banc Datblygu Cymru ccc yn gwmni cyllid datblygu sy’n eiddo llwyr i Weinidogion Cymru ac nid 

yw wedi’i awdurdodi na’i reoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus (ARhD) na’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (AYA). Mae gan Fanc Datblygu Cymru dri is-gwmni sydd wedi’u hawdurdodi a’u rheoleiddio gan yr AYA. Sylwch nad yw Banc Datblygu Cymru ccc nac unrhyw un o’i is-gwmnïau yn sefydliadau bancio nac yn gweithredu felly. Mae 

hyn yn golygu nad yw’r un o’r endidau grŵp yn gallu derbyn blaendaliadau gan y cyhoedd. Gellir gweld siart strwythur cyfreithiol cyflawn ar gyfer Banc Datblygu Cymru ccc yn bancdatblygu.cymru.

http://bancdatblygyu.cymru
bancdatblygu.cymru
http://developmentbank.wales
developmentbank.wales
bancdatblygu.cymru

