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CYNNWYS

Datgloi potensial yn economi Cymru 
trwy gynyddu'r ddarpariaeth o gyllid 
cynaliadwy, effeithiol yn y farchnad.

Ein gwerthoedd

Hyrwyddo datblygiad economaidd 
trwy fodel cyflawni addasadwy sy'n 
ymatebol i anghenion y farchnad 
wrth ddarparu gwerth parhaus am 
arian cyllido cyhoeddus.

Dod yn sefydliad conglfaen 
Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflawni 
offerynnau ariannol y sector 
cyhoeddus, cefnogi busnesau micro 
i ganolig yng Nghymru a chynyddu'r 
cyflenwad o gyllid.

Cyflawni amcanion polisi allweddol 
Llywodraeth Cymru trwy gyflawni 
targedau perfformiad a darparu 
gwasanaethau rheoli buddsoddiad 
a chymorth ar draws Llywodraeth 
Cymru gyfan.
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Yn 2021/22, bydd uned ymchwil y 
Banc Datblygu, Dirnad Economi 
Cymru (“DEC”), yn canolbwyntio 
ar ymgorffori argymhellion yr 
adolygiad strategol diweddar 
gan gynnwys ffurfio panel 
cydweithredu academaidd, 
ehangu ei gynulleidfa a datblygu 
dulliau gweithredu newydd o 
ymchwilio gwreiddiol, ochr yn ochr 
â pharhad ei allbynnau adrodd 
safonol. Mae hyn yn cynnwys y 
gwerthusiad hydredol o fesurau 
ymateb Covid-19 Llywodraeth 
Cymru, ac mae'n bryd i'r ail 
adroddiad gael ei gyhoeddi eleni.

Mae blaenoriaethau a chyfeiriad 
strategol y Banc Datblygu 
wedi'u gosod yng nghyd-
destun y Rhaglen lywodraethu, 
Ffyniant i bawb: y strategaeth 
Genedlaethol, y Cynllun 
Gweithredu Economaidd a 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 2015. 

Yn 2021/22 byddwn yn bwrw 
ymlaen â dull gweithredu 
mwy ffurfiol o ran y Contract 
Economaidd rhwng Llywodraeth 
Cymru a'r Banc Datblygu, gan 
gysylltu'n uniongyrchol â gwaith 
y Banc Datblygu i ddiffinio effaith 
yn gliriach ac allbynnau pwrpas 
cymdeithasol. Bydd etholiadau 
Llywodraeth Cymru ym mis Mai 
2021 yn arwain at un Rhaglen 
newydd ar gyfer y Llywodraeth 
a byddwn yn cynnal trafodaeth 
gynnar gyda'r weinyddiaeth i 
sicrhau bod y Banc Datblygu wedi'i 
alinio'n glir â blaenoriaethau'r 
llywodraeth yn y dyfodol. 

Yn yr un modd â llawer o 
sefydliadau, bydd dychwelyd i’r 
‘normal-newydd’ yn 2021/22 yn 
golygu y bydd ein harferion gwaith 
traddodiadol yn cael eu haddasu ac 
yn adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd 
o’r flwyddyn ddiwethaf. Er mwyn 
cynorthwyo i baratoi ar gyfer 
hyn rydym wedi gofyn i weithgor 
mewnol ystyried meysydd hanfodol 
fel effaith amgylcheddol, arfer 
gorau ehangach y farchnad, teimlad 
gweithwyr a gofynion, diwylliant 
a rhagoriaeth barhaus mewn 
cyflenwi ac i gyflwyno argymhellion 
i siapio ein gweithrediadau yn 
y dyfodol yn uniongyrchol.

Er mwyn cefnogi hyn, rydym hefyd 
yn symud ymlaen yn dda yn gyda’n 
rhaglen trawsnewid digidol grŵp 
cyfan. Mae datblygiadau system 
yn 2020/21, gan gynnwys mudo i 
weithio ar y cwmwl a chyflwyno 
Microsoft Teams, wedi bod yn 
amhrisiadwy wrth gefnogi'r 
strwythur gweithio gartref. Yn 
2021/22 rydym yn disgwyl gweld 
cynnydd sylweddol yn y ffrydiau 
gwaith siwrneiau cwsmeriaid 
gan gynnwys y pyrth cyntaf yn 
mynd yn fyw yn Ch1 ar gyfer 
cwsmeriaid micro fenthyciadau 
a Hunanadeiladu Cymru. Ar ben 
hynny, bydd ad-drefnu ein swyddfa 
yng Nghaerdydd i wneud y mwyaf 
o ymarferoldeb y gofod wedi'i 
gwblhau erbyn diwedd 2021.

Nid yn unig y mae'r camau hyn yn 
anelu at wella effeithlonrwydd, 
lleihau ein hôl troed carbon a lleihau 
costau ond maent hefyd yn creu 
cyrhaeddiad ehangach yn ein gallu 
i ddenu cydweithwyr newydd o 
bob grŵp a chymuned. Mae'r Banc 
Datblygu wedi ymrwymo i weithlu 
cyfartal ac amrywiol ac rydym 
yn croesawu'r cyfle a allai ddod 
yn sgil recriwtio yn y dyfodol.

Wrth i'r Banc Datblygu ddechrau 
blwyddyn olaf ei gyfnod strategol 
pum mlynedd cyfredol, rydym yn 
gadarnhaol ynghylch cyfleoedd a 
galluoedd busnesau yng Nghymru 
yn y dyfodol. Mae brand ac enw 
da'r Banc Datblygu wedi tyfu'n 
sylweddol ers ei lansio gan ei osod 
yn gadarn fel sefydliad conglfaen ar 
gyfer datblygu economaidd, yma 
yn y tymor hir i gefnogi busnesau 
Cymru. Yn ystod 2021/22 byddwn 
yn myfyrio'n gynhwysfawr ar y 
pum mlynedd diwethaf ac yn 
ymgysylltu'n eang i bennu'r ffocws 
gofynnol i'r sefydliad am y pum 
mlynedd nesaf. Yn hanfodol i hyn 
byddwn yn parhau i weithio ar y cyd 
â Llywodraeth Cymru, yn ogystal 
ag ymgysylltu â chydweithwyr 
ac allgymorth i'r farchnad, gan 
arwain at ein sesiwn strategaeth 
Bwrdd yn Ch3 i gadarnhau ein 
cynlluniau ar gyfer y dyfodol 
mewn cynllun Corfforaethol 
newydd ar gyfer 2022-2027.

 
 

Mae'r cynllun gweithredol hwn yn 
amlinellu'r amcanion cyfun ar gyfer 
trefnu ar gyfer 2021/22. Nid ydym yn 
tanamcangyfrif maint y gwaith sydd 
o'n blaenau, ynghyd ag amgylchedd 
economaidd a marchnad ansicr, 
ond fel y dangosodd cydweithwyr 
yn y Banc Datblygu yn 2020/21, 
rydym yn parhau i ganolbwyntio ar 
ein dyletswydd fel ceidwaid cyllid 
cyhoeddus ac edrychwn ymlaen 
at yr heriau sydd o'n blaenau.

TROSOLWG

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi 
bod yn hynod heriol i bob un 
ohonom gan fod pob un ohonom 
wedi gorfod delio ag effeithiau'r 
pandemig. Wrth i ni ysgrifennu'r 
cynllun gweithredol blynyddol hwn, 
rydym yn edrych ymlaen at lacio 
cyfyngiadau cyfnod clo Covid-19 
yn raddol a dychwelyd at ryw fath 
o normalrwydd. Mae'r rhagolygon 
economaidd yn ymddangos yn fwy 
cadarnhaol gyda'r Gronfa Ariannol 
Ryngwladol yn rhagweld twf o 
5.3% eleni a 5.1% yn 2022. Er bod 
hyn yn newyddion cadarnhaol, 
mae angen i ni wneud hynny 
ystyried hyd yn oed gyda'r twf 
hwn na fydd economi'r DU ond yn 
dychwelyd i'w lefel gweithgaredd 
cyn-bandemig ddiwedd 2022. 
Gyda hynny mewn golwg mae 
mesurau ymateb yn esblygu i 
fesurau adfer ac mae'r ffocws 
bellach yn gadarn ar y dyfodol.

Mae gan Fanc Datblygu Cymru 
ran fawr wrth gefnogi adferiad 
economaidd a thwf cynaliadwy 
ac, wedi iddo gael ei gyfalafu 
yn sylweddol gan Lywodraeth 
Cymru yn 2020/21, mae mewn 
sefyllfa dda i gefnogi ein 
busnesau wrth iddynt ddod 
allan o gyfyngiadau'r cyfnod clo.

Yn fwyaf arwyddocaol, mae'r 
ymrwymiad o £270m i Gronfa 
Buddsoddi Hyblyg Cymru yn 2021 
wedi rhoi sicrwydd tymor hir i 
fusnesau y gallant gael mynediad 
at y cyllid sydd ei angen arnynt i 
gefnogi eu busnesau, sbarduno 
twf ac annog mentergarwch.

Ochr yn ochr â chyllid uniongyrchol, 
mae'r Banc Datblygu yn ystyried 
ffyrdd o gefnogi busnesau Cymru 
ymhellach trwy adferiad. Mae 
hyn yn cynnwys sefydlu'r ffordd 
orau y gall weithio ochr yn ochr 
â Llywodraeth Cymru i gefnogi 
busnesau strategol, datblygu 
ymgyrch cyfathrebu ac addysg 
ecwiti i ddarparu gwell dealltwriaeth 
o'r buddion a'r cyfleoedd y gall 
buddsoddiad ecwiti eu cynnig 

a, sut y gall orau gynorthwyo ei 
gwsmeriaid presennol a busnesau 
sefydledig a busnesau sy'n 
dechrau o'r newydd ledled Cymru 
wrth iddynt wynebu'r heriau a'r 
cyfleoedd wrth i gyfyngiadau'r 
cyfnod clo gael eu llacio. 

In 2021/22, the Development Yn 
2021/22, bydd y Banc Datblygu 
yn parhau i fonitro'r farchnad 
esblygol ac yn weithredol datblygu 
atebion cyllido sy'n mynd i’r afael 
â'r materion sy'n wynebu busnesau 
Cymru. Yn Ch2, bydd cronfa 
beilot newydd, sy'n gweithio ar 
y cyd â Busnes Cymru, yn lansio 
gan ganolbwyntio ar annog 
mentergarwch yng nghanol trefi. 
Dyma enghraifft wych o sut y 
gellir datblygu pecynnau cyllido 
mewn partneriaeth â rhanddeiliaid 
allweddol eraill, sy'n harneisio'r 
arbenigedd cywir i ddelio â heriau 
penodol sy'n wynebu ein cymuned 
fusnes yng Nghymru. Byddwn 
yn gweithio gyda Llywodraeth 
Cymru i sicrhau bod busnesau 
Cymru yn cael y budd mwyaf o'r 
ystod lawn o gefnogaeth sydd 
ar gael. Bydd hyn yn cynnwys 
gweithio gydag arbenigwyr sector i 
gefnogi'r agenda datgarboneiddio, 
yn ogystal â monitro parhaus 
o'r dirwedd ariannu ôl Brexit 
gan gynnwys ffocws penodol ar 
yr economi sylfaenol. Byddwn 
hefyd yn gweithio ochr yn ochr 
â Bargeinion Dinesig Cymru a 
chynlluniau cenedlaethol eraill y 
DU megis Banc Busnes Prydain 
a'r Banc Seilwaith Cenedlaethol 
newydd i sicrhau'r llif cyllid 
mwyaf posibl i Gymru a darparu 
pecyn cymorth cyd-gysylltiedig 
ar gyfer ein busnesau

Yn 2020/21, llwyddodd y Banc 
Datblygu yn ystod blwyddyn 
lle gwnaed y mwyaf erioed o 
fuddsoddiadau. Yn destament i 
ymroddiad y tîm, erbyn diwedd 
Ch1 roedd dros £92m o gyllid brys 
wedi'i strwythuro, ei sancsiynu 
a'i ddarparu i 1,334 o BBaCh, gan 
ddiogelu dros 16,000 o swyddi.

Roedd yr arian hwn yn achubiaeth 
hanfodol i fusnesau Cymru wrth 
i lywodraeth y DU weithio ar y 
prif gynlluniau a gyflwynwyd 
gan Fanc Busnes Prydain.

Ar ben hynny, erbyn diwedd 
y flwyddyn ariannol, roedd 
Buddsoddwyd £105.5m o gyllid 
ychwanegol ‘busnes fel arfer’ 
wedi’i fuddsoddi mewn 365 o 
fusnesau, gan gefnogi creu a 
diogelu dros 3,300 o swyddi

Cymru hefyd yn parhau i dyfu. 
Ddiwedd 2020/21, ymrwymodd 
Llywodraeth Cymru i ddwy flynedd 
arall o weithrediadau ar gyfer y 
Cynllun Cymorth i Brynu – Cymru 
gyda £185m arall o gyllid. Yng 
Ngogledd Lloegr, mae FW Capital 
(“FWC”) yn parhau i gyflawni 
mewn partneriaeth â Banc Busnes 
Prydain, gan gynnwys fel benthyciwr 
achrededig ar gyfer y Cynllun 
Benthyciad Adferiad o Ebrill 21.

Targedir codi arian ychwanegol 
ar gyfer Cronfa Eiddo'r Gogledd 
Ddwyrain a chronfa olyniaeth 
newydd ar gyfer 2021/22, yn 
ogystal â pharatoadau ar gyfer 
y rownd nesaf o Gronfeydd 
Buddsoddi Pwerdy'r Gogledd.

Efallai mai'r maes a brofodd 
yr effaith fwyaf ar y busnes 
o ganlyniad i Covid-19 oedd 
lansiad Hunanadeiladu Cymru. 
Mae argaeledd safleoedd gan 
awdurdodau lleol yn allweddol 
i lwyddiant y cynllun, ond eto 
yn dilyn lansiad Mawrth 2020, 
mae adnoddau allweddol yn y 
sefydliadau hyn wedi cael ffocws 
newydd ar fesurau ymateb Covid.

Wrth symud ymlaen, byddwn 
yn ail-ymgysylltu ar draws y 
22 awdurdod lleol yn ogystal 
â pharhau i annog datblygu tir 
ychwanegol gan dirfeddianwyr 
preifat. Gyda dros 3,000 o 
fynegiadau o ddiddordeb 
gan gwsmeriaid sydd â 
diddordeb, mae galw amlwg 
am wasanaethau’r cynllun.

Mae'r rhagolygon economaidd yn ymddangos 
yn fwy cadarnhaol gyda'r CARh yn rhagweld 
twf o 5.3% eleni a 5.1% yn 2022.

2021/22 targets

Buddsoddiad

Busnesau

O swyddi wedi'u 
creu a'u diogelu*

£110m

397

2,889

££

BSB*

£65m

* Wedi'i sensiteiddio yn unol ag amodau'r farchnad a ragwelir ar gyfer 2021/22 trwy adferiad Covid-19.
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BLAENORIAETHAU STRATEGOL BANC DATBLYGU CYMRU

Cefnogi ein cwsmeriaid trwy'r cyfnod adfer busnes ôl-Covid gydag atebion ad-dalu pwrpasol a chyllid 
hyblyg.

• Buddsoddi £110m yn uniongyrchol i mewn i economi Cymru gan gefnogi creu a diogelu dros 2,800 o swyddi

• Adeiladu tîm cefnogi adferiad i weithio gyda busnesau sydd angen ailstrwythuro cyllid cynhwysfawr i 
gynorthwyo cynaliadwyedd tymor hir

• Ystyried anghenion cyllido parhaus ar draws sectorau gan gynnwys amaethyddiaeth, adfywio ac ynni

• Gosod gwaelodlin a monitro sgôr hyrwyddwr net y Banc Datblygu

Ein heffaith

Esblygu strategaeth Cymdeithasol a Llywodraethu Amgylcheddol (LlACC) y Banc Datblygu gyda ffocws 
penodol ar ddatgarboneiddio a mentergarwch ymhlith yr ifanc.

• Dylunio cronfa neu wasanaeth sy'n cyd-fynd ag uchelgeisiau datgarboneiddio

• Nodi a gweithredu mentrau allgymorth i annog mentergarwyr ifanc ledled Cymru

• Esblygu’r gallu i gipio data'r Banc Datblygu i gyfleu effaith fuddsoddi ehangach

• Lansio ymgyrch marchnata ac addysg ecwiti

ALINIAD POLISI LLYWODRAETH CYMRU

Crëwyd Banc Datblygu Cymru i gefnogi’r gwaith 
o cyflawni amcanion polisi Llywodraeth Cymru 
yn uniongyrchol. Ym mis Rhagfyr 2017, lansiodd 
Llywodraeth Cymru ei chynllun gweithredu ffyniant 
i bawb – sy'n defnyddio nodau trosfwaol Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 2015 i

ganolbwyntio ar ymyriadau sy'n ofynnol i arfogi pobl, 
busnesau a lleoedd â'r offer sydd eu hangen arnynt i 
lunio eu dyfodol eu hunain, a yn ei dro ffyniant Cymru 
gyfan. Mae Banc Datblygu Cymru yn 2021/22 yn cefnogi 
meysydd allweddol y cynllun hwn yn y ffyrdd a ganlyn:

Adferiad, cyfoeth a lles
Cefnogaeth barhaus i fusnesau trwy delerau 
buddsoddi amyneddgar a hyblyg i lywio 
cam adfer ar ôl Covid. Creu cyfle i fusnesau 
ddechrau, goroesi a thyfu a chynhyrchu 
cyfoeth i berchnogion a gweithwyr.

Mae Banc Datblygu Cymru yn buddsoddi er mwyn cael effaith. Ei bwrpas yw sbarduno datblygiad 
economaidd gyda buddsoddiad cynaliadwy sy'n cael effaith gadarnhaol trwy ystod o fesurau gan 
gynnwys cynorthwyo i greu a diogelu swyddi a chefnogi arloesedd.

Lleihau anghydraddoldeb
Ffocws ar grwpiau sydd heb gynrychiolaeth 
ddigonol trwy farchnata a datblygu 
busnes gan gynnwys mentergarwyr 
benywaidd a phobl ifanc sydd â strategaeth 
fuddsoddi ledled Cymru i gefnogi adferiad 
economaidd ledled Cymru.

Ffyniant i bawb

Buddsoddi â phwrpas cymdeithasol

Cefnogi pobl a  
gyrru ffyniant
Gweithio gyda 
pherchnogion busnes a 
chefnogi mentergarwch.

Canolbwyntio ar dwf 
cynaliadwy tymor hir
Cyfalaf amyneddgar trwy 
fenthyciad a buddsoddiad 
ecwiti i gefnogi busnes 
gydag adferiad a 
chynaliadwyedd tymor hir.

Cynllun gweithredu economaidd

Cymru yn y byd
Cefnogaeth i wella'r 
ecosystem fusnes yn 
barhaus yng Nghymru, 
a chefnogi potensial 
allforio ar ôl Brexit.

Modern and connected 
infrastructure
Support to strategic 
infrastructure development 
through MIM.

Uchelgais a dysgu 
gydol oes
Cymorth hyfforddi, 
mentora a hyfforddiant 
i'w weithwyr.

Llais rhanbarthol cryfach
Presenoldeb rhanbarthol 
parhaus gyda buddsoddiad 
cryf ar draws y rhanbarth.

Newid Hinsawdd
Nodi a datblygu 
cefnogaeth Banc Datblygu 
i ddatgarboneiddio.

Sgiliau ar gyfer byd sy'n newid
Gyrru arloesedd trwy ddarparu 
cefnogaeth i gwmnïau 
technoleg egin a thwf a 
chefnogi busnesau i addasu  
i'r cyfnod adfer a ffyrdd  
newydd o weithio.

Ein darpariaeth

Ffurfioli ffyrdd newydd o weithio ar ôl Covid sy'n cydbwyso cynhyrchiant, effeithlonrwydd ac ôl troed 
carbon y sefydliad.

• Gwrthbwyso ein hôl troed carbon yn Ch1 a gweithredu mesurau a chanllawiau polisi i leihau allbynnau 
carbon 19/20 25% yn 2021/22

• Lansio'r porth cwsmeriaid ar-lein ar gyfer cwsmeriaid micro a Hunanadeiladu Cymru erbyn diwedd Ch1, a 
phedair taith cwsmer arall erbyn diwedd Ch4

• Cyflwyno cynlluniau gweithredu pwrpasol ar draws ein his-frandiau CiBC, Hunanadeiladu Cymru, DEC a 
FWC i ymgorffori mwy o gyllid a gwella effaith cyflawni.

• Gweithio mewn partneriaeth â benthycwyr a rhanddeiliaid eraill i sicrhau strwythur cyllido cydlynol ac 
effeithlon yng Nghymru

Ein cwsmeriaid
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CRONFEYDD

Mae'r ymrwymiadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru 
i offerynnau ariannol a weithredir gan y Banc Datblygu 
wedi creu diogelwch o ran mynediad at gyllid am 
flynyddoedd lawer i ddod. Mae'r dyraniad diweddaraf 
o £270m i Gronfa Buddsoddi Hyblyg Banc Datblygu 
Cymru nid yn unig wedi creu gallu buddsoddi ar gyfer 
ystod o anghenion buddsoddi hyd at 2030 ond mae 
hefyd wedi creu'r raddfa sy'n ofynnol i ailgylchu'r 
buddsoddiad i gefnogi cenedlaethau'r dyfodol o 
fusnesau trwy raglenni cyllido dilynol. Mae hwn yn 
newid sylweddol yn ein huchelgais i ddarparu llif 
cyllid hunangynhaliol hirdymor i fusnesau Cymru a 
chyfrannu i ddyfodol economaidd mwy diogel i Gymru.

Yn 2021/22 mae'r Banc Datblygu yn rhagweld 
ei gyflenwad buddsoddiad uchaf hyd yma yng 
Nghymru (heb gynnwys cyllid brys a gyflwynwyd yn 
2020/21), gyda disgwyliad sylfaenol o £110m. Trwy'r 
buddsoddiad hwn rhagwelir cefnogi dros c400 o 
fusnesau a dros 2,800 o swyddi'n cael eu creu neu 
eu diogelu. Mae'r lefel uwch hon o gyllid yn cael 
ei gyrru'n rhannol gan ehangder y cronfeydd sydd 
bellach yn ein cyfres o gynhyrchion, fel y dangosir 
isod, ac yn rhannol oherwydd y rôl wrth-glinigol 
hanfodol y mae'r Banc Datblygu yn ei chymryd 
pan fydd amodau'r farchnad yn gwanhau.

Ar hyn o bryd mae'r Banc Datblygu yn rheoli 16 o 
gronfeydd byw sy'n darparu buddsoddiad ar draws 
y cylch bywyd busnes o gyllid sbarduno cam cynnar 
i gyllid olyniaeth a gwyrdoi. Mae hyn yn cynnwys y 
cynllun Cymorth i Brynu – Cymru gwerth £710 miliwn 

sydd yn cefnogi unigolion i brynu cartrefi newydd ledled 
Cymru. Mae'r Banc Datblygu wedi gweithio'n agos 
gyda Llywodraeth Cymru i greu cyfres o gynhyrchion 
sy'n diwallu anghenion y farchnad yn uniongyrchol.

Cronfeydd Banc Datblygu Cymru

Meysydd cyllido newydd

Er bod sicrhau bod ein hymrwymiadau cyflawni yn 
cael blaenoriaeth, felly hefyd yr asesiad parhaus 
o'r farchnad ariannol sy'n newid er mwyn deall lle 
mae angen mynd i'r afael â bylchau newydd neu 
bresennol. Fel sefydliad, rydym yn gweithredu 
rhaglen dreigl o ddatblygu cronfeydd i sicrhau 
hygyrchedd a pharhad i fusnesau brodorol ar 
draws ystod o sectorau a chamau busnes ledled 
Cymru. Er mwyn cynorthwyo'r gwaith hwn, trwy 
Ch2 a Ch3 bydd y Banc Datblygu yn cynnal cyfres 
o weithdai mewnol ac allanol gyda phartneriaid 
allweddol i nodi meysydd marchnad newydd a 
fydd yn llywio ein cynllunio ar gyfer Cam strategol 
nesaf y sefydliad. Penderfynydd allweddol ar gyfer 
hyn fydd blaenoriaethau gweinyddiaeth newydd 
Llywodraeth Cymru.

Ymhlith y meysydd ystyried cynnar i'w harchwilio 
ymhellach yn y flwyddyn i ddod mae:

Ynni a datgarboneiddio 
Llinyn blaenoriaethol o waith sy'n edrych ar atebion 
ôl-ffitio tai a ffyrdd i gefnogi busnesau yn ganolog 
tuag at allbynnau sero net..

Ecwiti strategol / sefyllfaoedd arbennig 
Cyllid ar raddfa fawr ar gyfer busnesau strategol 
Cymru.

Cyfalaf amaeth 
Trafodaethau parhaus gyda chydweithwyr 
Llywodraeth Cymru yn yr isadrannau 
amaethyddiaeth a rheoli tir i adeiladu atebion sy'n 
cefnogi ffynonellau incwm amgen yn y sector hwn. 

Adferiad 
Lansiad Cronfa Mentergarwch Canol Tref yn Ch2 
fydd y cynllun pwrpasol cyntaf a gynigir gan y 
Banc Datblygu i gefnogi adfywio ein hardaloedd 
trefol. Gan adeiladu ar hyn ymhellach, bydd y Banc 
Datblygu yn gweithio gyda chydweithwyr polisi 
Llywodraeth Cymru i nodi ffyrdd y gallwn harneisio 
ein gallu i ariannu trwy gyllid eiddo a busnesau 
bach a chanolig i gael effaith bellach ar greu 
cymunedau cynaliadwy a gweithredol.

Mecanweithiau ffi

Gyda nifer o newidiadau sylweddol yn y cynnig, 
o raddfa'r buddsoddiad a gynigir hyd at y newid 
i'r Gyfundrefn Rheoli Cymhorthdal newydd, yn 
2021/22 bydd y Banc Datblygu yn cynnal adolygiad 
cynhwysfawr o'i fecanweithiau ffioedd gyda'r nod 
o gytuno a gweithredu unrhyw rai yn newid gyda'i 
gyfranddaliwr erbyn diwedd Ch3.

Ein cynnig buddsoddi

£20m 
Cronfa Sbarduno Tech Cymru 

Cyllid ecwiti ar gyfer busnesau 
technoleg newydd

£2.5m 
Cronfa Mentergarwch Canol Tref

Cronfa Beilot ar gyfer 
Canolfannau Trefi Gogledd 
Cymru

£25m 
Cronfa Achub ac Ailstrwythuro

Arian cyllido gwyrdroi BBaCh
£1k – £10m
Maint Bargen

Hyd at 15 mlynedd
Telerau Buddsoddi

BBaCh a Ddim yn-BBaCh
Maint Busnes

O gyllid sbarduno  
i gyllid olyniaeth
Cam busnes

Traws-Cymru
Daearyddiaeth

£30m 
Cronfa Micro Fenthyciadau 
Cymru

Cefnogi anghenion buddsoddi 
llai na £50k

£55m 
Cronfa Eiddo Masnachol

Cyllido datblygu gofod 
masnachol

£92m 
Cynllun Benthyciad Busnes 
Covid-19 Cymru

Cyllid ymateb brys

£204m
Cronfa Busnes Cymru

Ecwiti Cyffredinol a chyllid dyled

£55m 
Cronfa Safleoedd Segur Cymru

Datgloi cyfleoedd datblygu eiddo

£8m 
Cronfa Cyd-fuddsoddi Angylion 
Cymru

Cyd-fuddsoddi gyda syndicadau 
Angylion

£500m 
Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru

Cyllid ecwiti a dyled cyffredinol

£50m 
Cronfa Buddsoddi Twristiaeth 
Cymru

Cyllid ar gyfer prosiectau 
Twristiaeth strategol

£25m 
Cronfa Olyniaeth Rheoli 
Cymru

Ariannu cyfleoedd allbrynu

£12.5m 
Cronfa Ynni Lleol

Cefnogi prosiectau ynni a 
datgarboneiddio lleol

£47m 
Cronfa Datblygu Eiddo Cymru

Cyllid eiddo preswyl

£710m 
Cynllun Cymorth i Brynu – Cymru

Cefnogi perchentyaeth ledled 
Cymru

£40m 
Cronfa Hunan Adeiladu

Cefnogi unigolion i adeiladu eu 
cartrefi pwrpasol eu hunain
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Hunan-adeiladu Model Buddsoddi

GWASANAETHAU

Mae Hunanadeiladu Cymru 
yn darparu cynllun unigryw i 
Gymru sydd â photensial enfawr 
i ychwanegu arallgyfeirio o 
fewn y farchnad dai. Mae data 
a gipiwyd trwy wefan CiBC, ar 
ffurf dros 3,000 o gofrestriadau 
diddordeb penodol i safle a 
chyffredinol, yn profi bod y 
galw am eiddo hunan-adeiladu 
yng Nghymru yn gryf. Elfen 
hanfodol i lwyddiant y cynllun 
yw argaeledd safleoedd i'w 
datblygu. Fodd bynnag, roedd 
cynnydd cyfyngedig gyda thir 
awdurdodau lleol yn bosibl 
yn ystod 2020/21 o ganlyniad 
i ffocws adnoddau o fewn 
yr awdurdodau yn cael ei 
ddargyfeirio i ymateb i Covid. 
Er na ellid mo’i osgoi, roedd y 
tîm yn ceisio lliniaru'r rhwystrau 
hyn trwy gyflymu cyflwyno 
tir preifat i'r cynllun a fydd yn 
cael ei gefnogi ymhellach trwy 
ymgyrch farchnata uniongyrchol 
yn 2021/22.

Mae'r Banc Datblygu yn parhau 
i fonitro'r ddau fuddsoddiad 
cyntaf trwy Fodel Buddsoddi 
Cydfuddiannol Llywodraeth 
Cymru: un ym Mhartneriaeth 
Addysg Cymru a'r llall a 
gynhaliwyd ym mhrosiect 
seilwaith ffyrdd yr A465. Yn 
2021/22 rhagwelir y bydd y 
buddsoddiad cyntaf yn cael ei 
wneud trwy brosiect ysgolion 
unigol yr 21ain Ganrif yn yr Hydref. 
Yn ogystal, mae gwaith pellach 
hefyd wrth gynllunio gofynion 
buddsoddi ar gyfer uned gofal 
canser newydd Felindre.

Ar hyn o bryd mae'r Banc Datblygu yn gweithredu 
dros £0.5bn trwy strwythurau gwasanaeth buddsoddi 
arloesol. Wrth i ni ehangu ein cyrhaeddiad ac wrth 
i anghenion economaidd esblygu, byddwn yn 
trosoli llwyddiant ein cynlluniau cyfredol i dyfu ein 
swyddogaeth cefnogi gwasanaethau. Yn benodol, 
mae'r Banc Datblygu yn ystyried hyfywedd

nifer o gynlluniau ar gyfer gweithredu posibl, yn 
canolbwyntio'n bennaf ar y gofod polisi ynni a 
datgarboneiddio a bydd yn gweithio gyda Llywodraeth 
Cymru i ddatblygu atebion polisi uniongyrchol yn ystod 
2021/22. Manylir ymhellach ar ddarpariaeth barhaus y 
gwasanaethau presennol ar gyfer y flwyddyn i ddod isod

Cymorth i Brynu – Cymru

Mae Cymorth i Brynu – Cymru 
yn parhau i gyflawni cyfradd 
fuddsoddi drawiadol gyda Cham 
1 a 2 y cynllun, ar ôl cyflawni 
£460m o gyllid ers ei sefydlu yn 
2014 a darparu 8,503 o gartrefi 
yng Nghymru yn ystod y tymor 
hwn o lywodraeth. Gyda Cham 
2 bellach ar gau i geisiadau 
newydd o Fawrth 31 2021, 
mae ffocws 2021/22 bellach yn 
symud i gyflwyno Cam 3 £3m 
megis y cynllun sy'n rhedeg 
rhwng Ebrill 2021 a Mawrth 2023.

Taith cwsmer 
Yn 2021/22 bydd y Banc Datblygu yn lansio ei byrth 
cwsmeriaid cyntaf ar gyfer Hunanadeiladu Cymru a 
chwsmeriaid micro fenthyciadau. Bydd hyn yn darparu 
cam sylweddol ymlaen yn yr awtomeiddio a'r symlrwydd 
y gallwn ei gynnig i'n cwsmeriaid, yn ogystal â chreu 
effeithlonrwydd mewnol. Erbyn diwedd y flwyddyn, 
rhagwelir y bydd pedwar porth cwsmer arall yn fyw. 
Daw'r swyddogaeth hon o ganlyniad i gyfnod penodol o 
gynllunio a datblygu a fydd yn sicrhau y gall ein systemau 
sy'n wynebu cleientiaid gynnig pwysigrwydd cyfleustra i 
berchnogion busnesau prysur a chynnal y cyfle i drafod 
eu hanghenion yn uniongyrchol ag un o'n harbenigwyr 
buddsoddi pryd bynnag y bo angen.

System fenthyca 
Erbyn diwedd 2021/22 bydd yr holl gronfeydd benthyciadau 
buddsoddi yn gweithredu o system gweinyddu 
benthyciadau newydd sy'n darparu'r swyddogaeth a'r 
gallu ar gyfer twf sy'n ofynnol i adlewyrchu'r rhagolygon 
cyflenwi ar gyfer y sefydliad yn y dyfodol.

GWEITHREDIADAU

Trawsnewid digidol

Future working

Wrth baratoi ar gyfer rhwyddineb cyfyngiadau a 
ddisgwylir yn ystod y misoedd nesaf, mae’r Banc 
Datblygu wedi gofyn i grŵp prosiect mewnol pwrpasol, 
neu Teulu, ystyried gweithio yn y dyfodol a chynllunio 
ar gyfer ‘normal newydd’ o ran o sut olwg fydd ar ein 
harferion gwaith yn y dyfodol. Bydd allbwn y gwaith 
hwn ar gael ym mis Mai a bydd yn cael ei ddefnyddio ar 
draws y busnes i lywio ein polisïau gweithio yn y dyfodol. 
Agwedd ganolog i hyn fydd ffocws amgylcheddol a 
bydd yn cyd-fynd â blaenoriaeth ailadeiladu Covid-19 
Llywodraeth Cymru o weld ‘Cymru wyrddach’ trwy lai o 
lygredd a thagfeydd a hynny trwy hwyluso gweithio adref 
fel y bo’n briodol.

Swyddfeydd 
Bydd y gwaith o ail-ffurfweddu'r gofod swyddfa yng 
Nghaerdydd wedi'i gwblhau erbyn diwedd 2021 i wneud y 
defnydd gorau o'r gofod sydd ar gael yn unol â phatrymau 
gwaith esblygol ac anghenion cydweithwyr. Yn ogystal, 
bydd ein tîm cyfleusterau yn sicrhau bod holl fesurau 
diogelwch Covid a rheolaethau gweithle ar waith yn unol 
â chanllawiau'r llywodraeth ar draws holl swyddfeydd y 
Grŵp Banc Datblygu.

Yr iaith Gymraeg

1 Arferiad gweithio o fewn y Banc Datblygu yw Teulu1 sy’n creu tîm trawsadrannol pwrpasol o hyd at 9 o bobl i weithio dros 
gyfnod o dri mis ar her fusnes benodol

Mae'r Banc Datblygu wedi ymrwymo i hyrwyddo a 
hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg. Rydym yn cydymffurfio 
â Safonau'r Gymraeg mewn perthynas â'n darpariaeth 
gwasanaeth sy'n cynnwys sicrhau nad yw'r Gymraeg yn 
cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.

Swyddfa rheoli prosiect

Bydd cyflwyno ac atebolrwydd am brosiectau 
strategol allweddol yn parhau i gael eu 
llywodraethu gan swyddfa benodol Rheoli 
Banc y Banc Datblygu (SRhP). Yn 2021/22, 
rhoddir ffocws penodol ar egwyddorion rheoli 
newid a chysondeb yn y dull o reoli buddion 
er mwyn sicrhau'r gwerth mwyaf posibl i'r 
Banc Datblygu a'i gwsmeriaid.



1312 Cynllun Gweithredol Blynyddol 2021/22 Banc Datblygu CymruCynllun Gweithredol Blynyddol 2021/22 Banc Datblygu Cymru

Ar ôl cwblhau adolygiad allanol o Dirnad Economi Cymru 
(DEC) yn 2020/21, bydd y ffocws yn 2021/22 ar weithredu'r 
argymhellion ac ehangu'r cydweithredu ymchwil i ffurfio 
panel cydweithredu academaidd. Crynhoir yr argymhellion 
allweddol sydd angen mynd i'r afael â hwy isod.

• Datblygu eang dros dair blynedd a fydd yn 
amlinellu cyfres estynedig o adroddiadau pwrpasol 
yn y dyfodol, gyda chysylltiadau clir rhwng yr 
ymchwil a'r polisi neu'r amcanion cyflawni 

• Datblygu dulliau gweithredu pellach tuag at 
ymchwil wreiddiol, megis gwneud gwell defnydd 
o fewnolwg mewnol y Banc Datblygu

• Ehangu'r gynulleidfa ar gyfer ymchwil DEC

• ystod ehangach o ymchwil economaidd a 
busnes ar draws Llywodraeth Cymru

 
 
 
 
 
 
 
 

Ochr yn ochr â’r meysydd twf hyn, bydd elfen gref o 
gysondeb yn 2021/22 gydag Ysgol Busnes Caerdydd yn 
parhau i gynhyrchu’r adroddiadau chwarterol a blynyddol 
ar gyflwr marchnad cyllid busnesau bach a chanolig 
Cymru, ac effaith y pandemig a Brexit ar BBaCh Cymru. 

POBL

12 Development Bank of Wales Annual operational plan 2020/21

Datblygiad a dilyniant gweithwyr

Yn 2020/21 cyflawnodd y banc Datblygu ‘lefel aur’ am ei 
ddull o hyfforddi a datblygu fel rhan o asesiad Cyflogwr 
Chwarae Teg. Bydd cynnal y lefel hon yn uchelgais 
allweddol yn 2021/22 a gefnogir trwy sicrhau isafswm 
o ddiwrnodau hyfforddi i bob gweithiwr ac ymestyn y 
llwybr gyrfa o'i gyflwyno'n llwyddiannus mewn timau 
buddsoddi, i ymgorffori ein timau Cyllid, Cymorth i 
Brynu – Cymru a chymorth buddsoddi..

Y cyfnewid

Bydd ein porth syniadau mewnol, y Gyfnewidfa, yn 
parhau i ddarparu platfform sy'n annog ein cydweithwyr 
i gyflwyno syniadau, gan ddefnyddio'r ystod eang o 
wybodaeth a sgiliau sydd gennym ar draws Grŵp BDC. 
Mae'r swyddogaeth hon yn hwyluso'r cyfle i gydweithwyr 
effeithio a dylanwadu ar eu hamgylchedd gwaith a 
chynorthwyo i helpu i lunio twf sefydliadol tymor byr a hir.

Mae gwaith caled ac ymroddiad y 246 o gydweithwyr 
y Banc Datblygu dros y 12 mis diwethaf yn dangos yn 
glir y diwylliant cadarnhaol sy'n ffynnu yn ein sefydliad. 
Y symudiad di-dor i weithio gartref ac mae canlyniad 
cydweithredu trawsadrannol effeithiol wedi hwyluso 
blwyddyn eithriadol o ran canlyniadau. Yn ogystal  
â gwirfoddoli eang i ymuno â’r ‘podiau’ a grëwyd i  
gyflawni ein Cynllun Benthyca Busnes Covid-19 Cymru 
gwerth £92m (CBBCC), fe wnaeth cydweithwyr hefyd 
wirfoddoli i gynorthwyo Llywodraeth Cymru i gyflawni  
eu hymatebion parhaus ar gyfer busnesau Cymru.  

Yn yr amgylchiadau heriol hyn, rydym wedi blaenoriaethu 
lles ein gweithwyr trwy hyrwyddo gweithgareddau lles 
corfforol a meddyliol sy’n cynnwys ein tîm Cymorth 
Cyntaf Iechyd Meddwl, oriau hyblyg i'r rheini sydd â 
chyfrifoldeb gofalu a chyfathrebu rheolaidd. Ochr yn 
ochr â'r gwaith hwn byddwn yn parhau i esblygu a thyfu 
ein harferion sy'n canolbwyntio ar bobl gyda rhai o'r 
mentrau allweddol ar gyfer 2021/22 wedi'u nodi isod.

Strategaeth pobl

Yn 2020/21, cyhoeddodd y Banc Datblygu ei strategaethau 
pobl sy'n canolbwyntio ar Gymru ac FW Capital. Mae'r 
dogfennau hyn yn amlinellu'r diwylliant, yr amgylchedd a'r 
gefnogaeth sydd gan weithio gyda'r sefydliad i'w gynnig. 
Yn 2021/22 byddwn yn gweithio i hyrwyddo'r wybodaeth 
hon ymhellach yn fewnol ac yn allanol, trwy ddefnyddio 
astudiaethau achos, yn ogystal ag ymgorffori'r ddogfen yn 
y broses recriwtio. Er mwyn cefnogi ffocws ein cydweithwyr 
ymhellach, byddwn hefyd yn cyflwyno sgôr hyrwyddwr net 
chwarterol i weithwyr i olrhain teimlad a boddhad.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth recriwtio

Mae'r Banc Datblygu yn sicrhau bod yr holl broffiliau 
rôl a hysbysebion yn cael eu hasesu ar gyfer effaith 
cydraddoldeb i warantu arfer recriwtio cynhwysol. Gan 
adeiladu ar hyn, yn 2021/22, bydd ein pobl a'n tîm datblygu 
yn gweithio tuag sefydlu ceisiadau dienw i fynd i'r afael ag 
unrhyw ragfarnau rhyw neu ethnigrwydd, ynghyd â darparu 
hyfforddiant i reolwyr llinell ar gydraddoldeb ac amrywiaeth 
wrth recriwtio. Dadansoddir ein cynnydd yn hynny o beth 
yn allanol trwy adroddiad blynyddol Chwarae Teg.

YMCHWIL

Gwerthuso mesurau Covid-19

Mae prosiect ymchwil tymor hwy ar gyfer DEC a 
ddechreuodd yn 2020/21 yn canolbwyntio ar werthuso 
effaith Ymyriadau ariannol Covid-19 Cymru y Llywodraeth. 
Bydd yr ail adroddiad pwrpasol ar y pwnc hwn, a gyhoeddir 
yn ystod y flwyddyn, yn cynnwys dadansoddiad o 
ganlyniadau arolwg ar raddfa fawr o fuddiolwyr y Gronfa 
Cadernid Economaidd (CCE). Bydd yr arolwg o fuddiolwyr 
CCE yn cael ei gynnal dros nifer o ‘donnau’ i alluogi 
dadansoddiad hydredol o effeithiau ymyriadau ariannol 
Llywodraeth Cymru.
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Hyrwyddo ecwiti

Gan adeiladu ar y gweithdai a'r seminarau a gynhaliwyd 
yn flaenorol gan ein harbenigwyr buddsoddi gyda'r nod 
o wella'r ddealltwriaeth o fuddion ecwiti, yn 2021/22 
bydd y Banc Datblygu yn lansio ymgyrch marchnata ac 
addysg ecwiti. Mae hyn yn arbennig o bwysig o safbwynt 
adferiad oherwydd, er nad yw'n briodol i bob busnes, gall 
buddsoddiad ecwiti ddarparu'r catalydd ar gyfer goroesi 
a thwf i lawer o fusnesau gan fod ymrwymiadau gerio'n 
uchel ac ad-dalu yn rhwystro adferiad busnesau sydd fel 
arall yn gryf.

Datgarboneiddio

Mae Llywodraeth Cymru wedi galw am ddull gweithredu 
ar sail ‘Tîm Cymru’ o fewn y sector cyhoeddus o ran 
datgarboneiddio. Mae'r dull cydweithredol hwn o weithredu 
datgarboneiddio ar garlam yn cyd-fynd â meysydd twf ein 
cynllun corfforaethol pum mlynedd gyfredol. Fodd bynnag, 
rhaid i ddatgarboneiddio ddod yn rhan gynyddol fwy o'n 
cynnig os yw'r Banc Datblygu i fod yn aelod rhagweithiol 
o Dîm Cymru chefnogi cyflawni'r economi Carbon Isel. 
Trwy bolisi mapio, cyflawni a'r farchnad yn 2020/21, mae’r 
Banc Datblygu wedi dechrau gweithio ar y cyd â grwpiau 
ar draws Llywodraeth Cymru i nodi'r bylchau sy’n siwtio ein 
hymyriadau ni orau.

In 2021/22, the Development Bank will continue 
exploration of a number of external focused schemes, as 
well as a programme of internal work to use baselined 
data to both reduce and offset our carbon footprint.

Boddhad cwsmeriaid

Yn 2021/22, bydd y Banc Datblygu yn esblygu ei offeryn 
mesur boddhad cwsmeriaid trwy ddatblygu fframwaith 
Sgôr Hyrwyddwr Net ar gyfer monitro parhaus.

Diffinio a mesur effaith 

Mae gan y Banc Datblygu gylch gorchwyl cyflawni eang 
ar draws ystod eang o sectorau sy'n creu effaith mewn 
sawl maes. Gyda'r fath ehangder, bydd y Banc Datblygu yn 
datblygu fframwaith ar gyfer Llywodraethu Amgylcheddol, 
Cymdeithasol a Chorfforaethol (LlAC) i nodi sut yr ydym 
yn ystyried materion mewn perthynas â'n busnes mewnol 
a'r amlygiad i risg i fuddsoddiadau unigol fel rhan o'n 
hymagwedd tuag at reoli portffolio.

Yn ogystal, bydd achrediadau addas yn cael eu hystyried, 
ac yn cyd-fynd â'n buddsoddiad cymdeithasol cyfrifol, 
bydd y strategaeth fuddsoddi ar gyfer y sefydliad yn cael 
ei diffinio ymhellach wrth inni fynd i mewn i ail gam pum 
mlynedd effaith y Banc Datblygu ar economi Cymru.

Contract economaidd

Rhan ganolog o Ffyniant i Bawb Llywodraethau Cymru: 
Y Cynllun Gweithredu Economaidd yw'r Contract 
Economaidd sydd wedi'i gynllunio i ysgogi twf cynhwysol 
ac ymddygiadau busnes cyfrifol, gan gynnwys cynyddu 
argaeledd gwaith teg a datgarboneiddio. Er nad yw’n 
ofynnol ar hyn o bryd i’r Banc Datblygu ffurfioli Contract 
gyda Llywodraeth Cymru ar y sail hon, fel rhan o ddatblygiad 
ehangach LlACC yn 2021/22, byddwn yn gweithio gyda 
Llywodraeth Cymru i gofnodi cydymffurfiad ag egwyddorion 
y Contract o ran sut rydym yn gweithredu, gan gynnwys, fel 
y bo'n briodol, ein hymgysylltiad â busnesau Cymru.

Tîm cefnogi adferiad

Ar ôl Covid-19, mae'n anochel y bydd strwythur eu 
dyledion gyda'u benthycwyr amrywiol yn rhwystro llawer 
o fusnesau cynaliadwy. Yn y Banc Datblygu, gwnaethom 
gefnogi nifer o fusnesau strategol trwy 2020/21 gan 
ddefnyddio ein cydweithwyr buddsoddi profiadol i adolygu 
ac ystyried yr opsiynau gorau i'r busnesau. Gyda busnes 
pellach yn debygol o nodwch y statws fflwcs hwn, bydd 
y Banc Datblygu yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru 
i sefydlu tîm cymorth i gynorthwyo busnesau trwy 
ailstrwythuro ariannol penodol.

Busnes craidd

Mae gwerth ychwanegol, neu ‘arian gyda rheolaeth’, 
wastad wedi bod yn ganolog i ethos y sefydliad. Rhagwelir 
2021/22 i fod yn flwyddyn lle mae angen hyblygrwydd 
a chefnogaeth cyllid addasadwy ar fusnesau mwy nag 
erioed a bydd y Banc Datblygu yn parhau i ddarparu a 
thyfu ei gefnogaeth fuddsoddi yn y ffyrdd a ganlyn.

Cyllid hyblyg 
Yn dilyn defnyddio'r gronfa ymateb brys gwerth £92m 
yn llwyddiannus yn 2020/21, byddwn yn gweithio 
gyda'r portffolio o fusnesau CBBC i asesu gofynion ar 
gyfer opsiynau ad-dalu hyblyg, gan gynnwys ymestyn 
telerau benthyca, lle bo hynny'n briodol, ar gyfer gwell 
defnyddioldeb.

Ffocws gwyrdd 
Bydd timau portffolio’r Banc Datblygu yn adolygu eu 
targedau ‘gwerth ychwanegol’ i gynorthwyo cwmnïau 
yn eu cymwysterau amgylcheddol trwy atgyfeiriadau at 
gydweithwyr Busnes Cymru.

Rhwydweithio 
Bydd y tîm Datblygu Busnes yn sicrhau digwyddiadau 
portffolio chwarterol sy'n rhoi cyfle i fusnesau rwydweithio 
a rhannu gwybodaeth.

EFFAITH

Mae'r Banc Datblygu yn gweithredu mewn gofod unigryw 
sy'n cydbwyso enillion ariannol ag effaith gymdeithasol. 
Mae sicrhau masnacheiddio yn y busnesau y mae'n 
eu cefnogi yn hanfodol o ran goroesiad hirdymor, tra 
hefyd yn defnyddio arian cyhoeddus i ddatgloi effeithiau 
economaidd na fyddai fel arall yn cael eu cefnogi gan y 
sector breifat oherwydd archwaeth risg. Er 2020/21, mae'r 
Banc Datblygu wedi alinio ei effaith â Nodau Datblygu 

Cynaliadwy'r DU ar draws y maes thematig o Ffyniant a 
Chyfle Byd-eang, Datgarboneiddio a'r Amgylchedd, Iechyd 
Cymunedol a Chynhwysiant Cymdeithasol ac Arloesedd 
a Chynhwysiant Digidol. Ochr yn ochr â'n gweithrediadau 
busnes cyfrifol, mae gan y sefydliad sylfaen gref ar gyfer 
twf yn y maes hwn sy'n cyflawni yn erbyn uchelgeisiau 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Cyflawni rhanbarthol

As an organisation for the whole of Wales, the Development 
Bank operates a Pan-Wales delivery model. Through 
its distributed team across the regions, indigenous 
businesses have access to local representatives who 
work in close collaboration with local Business Hubs and 
support partners. Over the last few years, Wales has taken 
advantage of City Region funding from UK Treasury and now 
has four established deals covering all parts of the region. 
In 2021/22, the Development Bank will continue to work 
with these delivery teams to ensure a cohesive structure to 
finance in Wales that best utilises public funding. 

Helpu i Wyrddio –
Ecwiti cartref

Ynni glân 
eiddo wedi’i 

asesu

Benthyciadau 
gwelliannau 

allanol

Cefnogaeth  
ynni BBaCh

Ffocws 
allanol*

Mesurau lleihau 
carbon 

Gwrthbwyso 
Ôl-troed 
Carbon

Arferion gweithio ‘Normal 
newydd ‘ ar ôl Covid

Ffocws 
mewnol

Cynghorion 
mewnol ar  

gyfer gweithwyr 

Mentergarwch ymysg yr Ifanc

Mae effeithiau parhaol Covid-19 ar weithgaredd 
economaidd yn eang, ac un maes penodol o ran effaith 
yw cyflogaeth ymhlith y cenedlaethau iau. Yn 2021/22 
bydd y Banc Datblygu yn ystyried ffyrdd y gall gefnogi 
ac annog cyflogaeth ymhlith ieuenctid a bydd y Banc 
Datblygu yn ystyried ffyrdd y gall gefnogi ac annog 
cyflogaeth ieuenctid a mentergarwch ymhlith yr ifanc 
trwy ei gyfathrebu a strategaethau buddsoddi. Un fenter 
gynnar fydd y lansiad cynllun Peilot Mentergarwch Canol 
Tref yng Ngogledd Cymru yn gynnar yn yr haf. Bydd y 
Gronfa hon yn hwyluso busnesau newydd ar raddfa fach, 
ac yn y pendraw yn effeithio ar gyflogaeth ac adfywio 
canolfannau trefi.

Economi sylfaenol

Bydd y Banc Datblygu yn parhau i ganolbwyntio ar 
ddarparu mynediad at gyllid ar gyfer ystod eang o 
anghenion BBaCh a microfusnesau ledled Cymru. Bydd 
ein dull o gasglu data economaidd penodol Cymru trwy 
ein partneriaeth Dirnad Economi Cymru gyda'r SYG a 
Phrifysgolion Cymru yn helpu i ddarparu gwybodaeth 
ystyrlon i gefnogi llunio polisïau yng Nghymru. Bydd 
ymrwymiad Llywodraeth Cymru i greu Cronfa Buddsoddi 
Hyblyg bytholwyrdd gwerth £500m Cymru yn sicrhau 
bod gan y Banc Datblygu Gronfa gynaliadwy a fydd 
yn darparu mynediad tymor hir i gyllid i fusnesau yn yr 
economi sylfaenol.

* Meysydd datblygu posib yn 2021/22

Cronfa Ynni Lleol

Ers 2015, mae'r Gronfa Ynni Lleol wedi darparu ffynhonnell 
hanfodol o gyllid i grwpiau cymunedol a BBaCh wrth 
ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa fach. 
Mae ymrwymiad buddsoddi 2020/21 yn Ripple Energy yn 
enghraifft glir o sut y gall y cyllid hwn gefnogi modelau 
arloesol ar gyfer y dyfodol, gan ddatblygu yn yr achos 
hwn mynediad fforddiadwy at berchnogaeth ynni gwyrdd. 
Yn 2021/22, bydd y Banc Datblygu yn adolygu anghenion 
parhaus y farchnad ac yn sicrhau bod y gronfa mewn 
sefyllfa effeithiol ar gyfer cam nesaf ei gefnogaeth.
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GRADDFA

Yn y lansiad, ymrwymodd y Banc Datblygu i 
gyflawni targedau cyflawni uchelgeisiol i greu effaith 
sylweddol ar economi Cymru ar gyfer y cyfnod 

2017–2022. Dangosir cynnydd yn erbyn pedwar 
maes craidd buddsoddiad uniongyrchol, Trosoledd 
y Sector Breifat, nifer y busnesau a swyddi isod.

Perfformiad yn erbyn amcanion pum mlynedd

PARTNERIAETHAU

Mae'r Banc Datblygu yn gweithio gyda nifer o 
bartneriaid yn y sector cyhoeddus a phreifat i 
ddylanwadu ar ddatblygiad economaidd tymor 
hir. Trwy weithio'n agos gyda'n cyfranddaliwr, 
byddwn yn parhau i bartneru ar draws adrannau 
Llywodraeth Cymru i ddatblygu gwasanaethau 
buddsoddi a mentrau newydd i'w cefnogi i gyflawni 
polisi. Mae hyn hefyd yn ymestyn i'r aliniad agos 
â swyddogaeth gymorth Busnes Cymru trwy 
gydweithredu strategol parhaus a chroesgyfeirio.
Trwy gyflawni Cronfa Busnes Cymru yn barhaus, 
mae Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru yn 

parhau i fod yn bartner critigol a byddwn yn
yn parhau i weithio'n agos gyda nhw i gwblhau 
cam buddsoddi Cronfa Busnes Cymru yn 
llwyddiannus erbyn diwedd 2023. Canolbwyntir ar 
lif cyllid pellach ar gyfer Cymru a gweithio mewn 
partneriaeth hefyd trwy gyfrwng y berthynas 
barhaus â Banc Busnes Prydain, gyda chysylltiadau 
cryf eisoes ar waith yng Ngogledd Lloegr.
Mae'r Banc Datblygu yn gweithio gyda llu o 
sefydliadau eraill ar sail weithredol a datblygu. 
Mae rhai o'r meysydd cydweithredu allweddol 
ar gyfer 2021/22 sydd i'w gweld isod.

Mae'r Banc Datblygu wedi gwneud cynnydd cryf 
yn erbyn ei dargedau pum mlynedd. Mae hyn yn 
cynnwys darparu cyllid ymateb brys na fyddai bosibl 
heb gefnogaeth a chyllid Llywodraeth Cymru a 
alluogodd y Banc Datblygu i weithredu'n gyflym.

Bu cynnydd da yn erbyn trosoledd y sector breifat, 
sydd er ei fod yn rhedeg y tu ôl i'r targed, yn parhau i 
ddenu buddsoddiad gan y sector breifat yng Nghymru. 
Mae'r amrywiant yn yr amcan hwn yn deillio o nifer 
o ffactorau gan gynnwys cyfran uwch y gefnogaeth 
datblygu eiddo a wnaed, y defnydd arafach hanesyddol 
o fuddsoddiad ecwiti yng Nghymru ac effaith Covid-
19 ar archwaeth risg buddsoddwyr preifat. Yn 
2021/22, bydd y Banc Datblygu yn mynd i’r afael yn 
uniongyrchol â rhai o’r rhwystrau hyn gan gynnwys 
drwy’r ymgyrch ecwiti bwrpasol i fusnesau Cymru.

Yn yr un modd, mae'r targed swydd uchelgeisiol o 
20,000 hefyd yn rhedeg ychydig ar ei hôl hi ar y pwynt 
pedair blynedd. Nid yw'r Banc Datblygu yn gwneud 
penderfyniadau buddsoddi yn seiliedig yn unig ar 
nifer y swyddi fel sydd yno yn gydbwysedd gofalus 
i'w wneud yma o ran cynhyrchiant yn erbyn creu 
swyddi. Mae llawer o fusnesau sy'n ceisio cynyddu 
cystadleurwydd ac effeithlonrwydd yn buddsoddi 
mewn technoleg sy'n cael yr effaith o leihau nifer y 
swyddi, ac felly mae cyflawniad yma yn ddibynnol 
iawn ar gynlluniau busnes unigol. Fodd bynnag, 
gyda chynnwys y swyddi a ddiogelir trwy gyflawni'r 
cynllun CBBC, mae effaith gyffredinol y Banciau 
Datblygu ar swyddi ymhell dros 30,000 ar hyn o bryd.

Canolfan Cydweithredol Cymru

Landsker Business Solutions

Cronfa Datblygu 
Rhanbarthol Ewrop

Cronfa Bensiwn Clwyd

Prifysgol Caerdydd

Banc Busnes Prydain

Ffederasiwn Busnesau Bach

Busnes yn y GymunedComisiynydd Cenedlaethau'r 
Dyfodol Cymru

Llywodraeth Cymru
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RISG, LLYWODRAETHU A CHYDYMFFURFIAETH

Mae gan Grŵp Banc Datblygu Cymru systemau 
llywodraethu a rheoli risg cadarn sy'n sicrhau monitro 
rheolaethau lliniaru yn glir. Gallai rheolaeth wael ar risgiau, 
a methu â nodi risgiau sy'n dod i'r amlwg yn amserol, 
effeithio'n andwyol ar berfformiad, enw da a hirhoedledd 
y Grŵp. Felly, mae'r Grŵp yn mabwysiadu proffil rheoli risg 
haenog fel y dangosir yn Atodiad 3. Mae Banc Datblygu 
Cymru yn fenthyciwr cyfrifol ac yn gwbl ymwybodol o'i 

rwymedigaethau o ran cydymffurfiaeth rheoliadol gan 
gynnwys Uwch Reolwr a Chyfundrefn Ardystio AYA. 
Byddwn yn parhau i gyflawni ein rhwymedigaethau 
ar draws archwiliadau mewnol, allanol ac Ewropeaidd 
ynghyd â darparu hyfforddiant a datblygiad cynhwysfawr 
i gydweithwyr ar draws yr holl anghenion cydymffurfio. 
Yn 2021/22, rhoddir ffocws penodol i'r meysydd canlynol.

Llywodraethu

Gwreiddio trefn rheoli cymhorthdal newydd

Ar ôl cwblhau ymgynghoriad cyfredol llywodraeth y DU 
ar olynydd Rheolau Cymorth Gwladwriaethol (Cyfundrefn 
Rheoli Cymhorthdal y DU) bydd y Banc Datblygu yn 
sicrhau bod y rheolau newydd wedi'u hymgorffori trwy 
gydol ei weithrediadau. Bydd hyn hefyd yn cynnwys y 
gofyniad i ail-hysbysu Cronfa Achub ac Ailstrwythuro 
Cymru o dan y rheolau newydd o fis Ionawr 2022.

Cydymffurfiaeth trawsnewid digidol

Bydd y Banc Datblygu yn sicrhau bod risgiau cydymffurfio 
yn cael eu rheoli'n effeithiol wrth symud i greu prosesau 
mwy awtomataidd a arweinir yn ddigidol yn fewnol 
a gyda'n cwsmeriaid. Bydd y tîm cydymffurfiaeth yn 
parhau i chwarae rhan allweddol yn nhîm y prosiect i 
ddarparu cyngor ar ofynion rheoli data a gwybodaeth 
yn ogystal â chydymffurfiad gwrth-wyngalchu arian. 
Yn ogystal, bydd y tîm cyfreithiol yn cefnogi'r profion a'r 
integreiddio o'r datrysiad DocuSign ar gyfer cwsmeriaid 
yn ogystal â chynhyrchu dogfennau benthyciad trwy'r 
system gweinyddu benthyciadau newydd.

Cefnogi busnesau sy’n adfer o Covid sydd 
mewn perygl

Wrth i'r disgwyliadau i'r cyfyngiadau cyfnod clo gael eu 
llacio yn gynyddol, bydd y Banc Datblygu yn sicrhau ei 
fod mewn sefyllfa gadarn i gynnig y cymorth mwyaf 
posibl i fusnesau sydd mewn perygl yn ystod y cyfnod 
adfer.

Ad-daliadau hyblyg 
Mae'r Banc Datblygu wedi cymryd camau cynnar i 
sicrhau bod ystod o atebion ailstrwythuro ar gael i'w 
gwsmeriaid gan gynnwys gwyliau ad-dalu, cyfalaf 
amyneddgar tymor hwy a phecynnau cyllido cefnogol.

Atgyfeiriadau Busnes Cymru 
Bydd y Banc Datblygu yn sicrhau perthynas agos barhaus 
â Busnes Cymru ar gyfer atgyfeirio busnesau sydd mewn 
perygl sydd angen cefnogaeth ar unwaith.

Cronfa Achub ac Ailstrwythuro 
Wrth i ymyriadau’r llywodraeth ddod i ben mae’r Banc 
Datblygu wedi’i gyfalafu’n dda i gefnogi cyfleoedd troi ac 
ailstrwythuro trwy ei Gronfa Achub ac Adferiad gwerth 
£25m.

Camau ymatebol 
Mae'r Banc Datblygu wedi adeiladu ei wasanaethau 
monitro a chymorth dros 2020/21 i sicrhau ymyrraeth 
gynnar a goruchwyliaeth gan y timau perthnasol ar gyfer 
ei bortffolio cynyddol. Bydd y systemau mewnol hyn yn 
parhau i gael eu gwella i ddarparu ‘gwerth ychwanegol’ 
pellach wrth i'r achosion o fusnesau sydd angen cymorth 
adfer gynyddu.

ATODIAD 1: CYFALAF FW

FW Capital (FWC) yw cangen rheoli cronfa  
gofrestredig AYA Grŵp Banc Datblygu Cymru.  
Ar hyn o bryd mae'n gweithredu o chwe swyddfa 
ledled Gogledd Lloegr gyda 31 aelod o staff, gan 
gynnwys dau Gyfarwyddwr Cronfa ymroddedig 

sy'n rheoli gweithrediadau yng Ngogledd Orllewin 
a Gogledd Ddwyrain Lloegr. Mae FWC yn rhan 
greiddiol o strategaeth Grŵp Banc Datblygu Cymru 
gan greu budd uniongyrchol i Gymru trwy:

Trosolwg strategol

Blaenoriaethau 2021/22

Yn 2020/21 cysylltodd Banc Busnes Prydain â 
FWC i gyflawni dyraniad ychwanegol o £15m – £19 
miliwn ar gyfer Cronfa Buddsoddi Pwerdy'r Gogledd 
(“CBPG”), gan ddod â chyfanswm y Gronfa i £161.6 
miliwn. Yn ystod 2020/21, yn dilyn effaith Covid-19, 
sicrhaodd FWC achrediad i ddarparu CBYBC ar gyfer 
CBPG gyda therfyn benthyca o gyfanswm o £46.5 
miliwn. Yn dilyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 
newydd ar 31/03/2021, lansiwyd olynydd, y Cynllun 
Benthyciad Adferiad, ac mae FWC wedi gwneud cais 
i CBPG fod yn fenthyciwr achrededig. Bydd FWC yn 
parhau i flaenoriaethu lleoli CBPG yn llwyddiannus; 
Mae BBB yn llunio cynnig ar gyfer CBPG2 ac mae'n 
bwysig ein bod yn parhau i fod yn bartner allweddol 
sydd â hanes cryf o gyflawni ein bod mewn sefyllfa 
dda yn yr ymarfer caffael sydd ar ddod.

Oherwydd galw cynyddol am Gronfa Eiddo'r Gogledd 
Ddwyrain yn ystod y 6 mis diwethaf, aethpwyd 
ati'n llwyddiannus i fuddsoddwyr yn y Gronfa (LEP 
Gogledd Ddwyrain Lloegr a Santander) i ymestyn 
tymor y Gronfa 3 blynedd ac yn ychwanegol mae LEP 
y Gogledd Ddwyrain wedi cytunwyd i ymrwymo £10 
miliwn yn ychwanegol o gyllid gan fynd â'r Gronfa i 
£20 miliwn. Yn 2021/22 bydd FWC yn blaenoriaethu 
codi arian ac yn datblygu Memorandwm Buddsoddi 
ar gyfer Cronfa Olyniaeth Rheoli yn Lloegr i’w 
gyflwyno i Limited Partner’s yn yr Hydref.

Allbynnau targed 2021/22

Arbenigedd 
  
Ehangu cwmpas gweithgaredd 
buddsoddi'r Grŵp ac felly cynyddu'r 
sylfaen wybodaeth ar draws y 
sefydliad.

Codi Arian 
  
Llwyddo i sicrhau a chyflawni 
contractau ar ran trydydd 
partïon, gan gynnwys Banc 
Busnes Prydain.

Ariannol 
  
Wneud cyfraniad ariannol 
i Grŵp Banc Datblygu er 
budd busnesau Cymru.

Cronfeydd Targed

CBPG – CMT ac NW £22.9m

Cronfa Eiddo'r  
Gogledd Ddwyrain £6m

Cronfa Catalydd  
Dyffryn Tees £2m
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Blaenoriaethau gweithredol penodol eleni;

ATODIAD 2: ANGYLION BUDDSODDI CYMRU

Trosolwg strategol

Y blaen-strategaeth ar gyfer rhaglen ABC yn 2021/22 
yw gwella proffil sydd eisoes wedi'i sefydlu'n weddol 
sylweddol a chydgrynhoi hunaniaeth y brand fel y 
rhwydwaith angylion cynradd yng Nghymru.

Mae'r rhaglen ABC yn parhau gyda dull sy'n canolbwyntio 
ar fuddsoddwyr, gan geisio datblygu nifer o fuddsoddwyr 
angel 'tro cyntaf', wrth sicrhau bod buddsoddwyr profiadol 
yng Nghymru a'r DU yn ymwybodol o'r rhagolygon 'parod 
ar gyfer buddsoddwyr' o ansawdd da sydd ar gael yng 
Nghymru trwy'r platfform ABC.

Dylai recriwtio ac ehangu arfaethedig y garfan ‘arweiniol 
buddsoddwyr’ presennol ar gyfer Cronfa Gyd-fuddsoddi 
Angylion Cymru (CCAC) hefyd gael effaith bendant ar lif 
bargeinion ynghyd â thwf syndicetau angel a bargeinion 
angel a gefnogir gan CCAC y flwyddyn i ddod.

Cynyddu pob agwedd ar ein 
gweithgaredd marchnata a hyrwyddo 
gyda'r nod penodol o ehangu lefelau 
ymgysylltu a recriwtio buddsoddwyr 
angel gweithredol o ansawdd ymhellach.

Meithrin strategaeth o weliant parhaus 
ymhellach gyda'r rhwydwaith presennol a 
datblygu gweithgaredd a chydweithrediad 
buddsoddwyr trwy raglen o gefnogaeth 
datblygu arfer gorau.

Cronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru

Lansiwyd Cronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru gan 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi yn 2018 ac ar hyn 
o bryd mae ganddi 11 o ‘brif fuddsoddwyr’ cofrestredig a 
gymeradwywyd i gyflwyno cyfleoedd buddsoddi ar gyfer 
cyllid cyfatebol.

Bydd y Gronfa yn elwa'n sylweddol o garfan estynedig o 
fuddsoddwyr arweiniol profiadol i gefnogi twf llif syndrom 
CACC a gweithgaredd syndicet buddsoddi angel yng 
Nghymru yn fwy cyffredinol. Dylai ymgyrch recriwtio 
â ffocws gyda buddsoddwyr newydd a phresennol i 
ychwanegu at y grŵp buddsoddwyr arweiniol arwain at 
darged llif y fargen (cyllid cyfatebol) y flwyddyn nesaf.

Dangosyddion perfformiad allweddol 2021/22

Dangosyddion perfformiad Targed

Hwyluso buddsoddiad 32 bargen angel / 
£2.5m

Buddsoddwyr newydd 
wedi'u cofrestru 50 newydd

Prif fuddsoddwyr CAC 6 newydd wedi'u 
cymeradwyo

Buddsoddiad CACC £1m

Nodi ac ymgysylltu â buddsoddwyr 
‘arweiniol’ newydd i ehangu gweithgaredd 
buddsoddi angylion a gefnogir gan CCAC.

Cynyddu cydweithredu â chyllid strategol / 
partneriaid ecwiti ledled y DU ar brosiectau 
dethol – Cynnal cydweithredu allanol a 
chwarae rhan weithredol ac effeithiol 
wrth gefnogi pob rhanddeiliad busnes ac 
eco-system datblygu economaidd Cymru.

ATODIAD 3: FFRAMWAITH LLYWODRAETHU RISG ATODIAD

Uwch reolwyr
Mae'r uwch reolwyr yn gyfrifol am weithredu'r polisi 

rheoli risg a sicrwydd.

Adrodd mewnol

Gwybodaeth reoli fisol yn cael 
ei hadolygu gan yr Uwch Dîm 
Rheoli

Gwybodaeth reoli fisol yn cael 
ei chyflwyno i'w hadolygu gan 
y Bwrdd

Cyfarfodydd Pwyllgor 
Archwilio a Risg Chwarterol

Cod Llywodraethu Corfforaethol 
Mae aliniad yn cynnwys 
gweithredu fframwaith 
awdurdodau dirprwyedig

Archwilio Mewnol 
Darpariaeth archwilio mewnol  
gan PwC 
 
 

Archwilio Allanol  
Darpariaeth archwilio allanol  
gan Deloitte

AYA 
Adrodd rheolaidd i'r AYA gyfer 
endidau awdurdodedig

Y Bwrdd
Sefydlu fframwaith rheoli risg a sicrwydd priodol gan 

gynnwys polisi, adrodd ar risg, lefelau goddefgarwch ac 
archwaeth risg. Mae uwch reolwyr yn rheoli risg ac yn rhoi 

sicrwydd o fewn y fframwaith hwn.

Governance and regulation

Unigolion
Mae gan bob unigolyn 

gyfrifoldeb personol am 
nodi, rheoli a lliniaru risgiau 

yn eu meysydd gweithredol. 
Mae'n ofynnol i'r holl staff 

ymgymryd â hyfforddiant risg a 
chydymffurfiaeth gorfodol gan 

sicrhau eu bod wedi'u grymuso i 
nodi a gweithredu lle bo angen.

Adrannau
Rheolir cofrestrau risg ar 
draws y sefydliad ar lefel 

adran. Mae risgiau allweddol 
a nodwyd ar y lefel yn cael 

eu bwydo i'r brif gofrestr risg 
sy'n monitro'r rhai sydd â'r 

bygythiad mwyaf sylweddol i 
weithgareddau'r Grŵp.

Prosiectau
Rhoddir cofrestrau risg 
ar wahân yn eu pan fo'r 

Banc Datblygu yn dechrau 
ar brosiectau allweddol 

o bwysigrwydd strategol 
penodol. Yna caiff y rhain eu 

hymgorffori yn y rheolaeth risg 
ehangach y Grŵp.
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ATODIAD 4: TROSOLWG STRATEGOL BANC DATBLYGU CYMRU

Buddsoddi mewn 
effeithlonrwydd system 

trwy awtomeiddio

Datblygu mwy o 
gynhyrchiant trwy 

brosesau

Datblygu a hybu doniau

Brand cyflogaeth cryf

Pecynnau cystadleuol

Ffocws ar gwsmeriaid

Datrysiadau hyblyg

Sefydliad blaenllaw

Tw
f s

ef
yd

lia
do

l

Technoleg Pobl Diwylliant

Gwneud y mwyaf o 
werth am arian

Strategaeth rheoli 
etifeddiaeth

Strategaeth cost a 
refeniw

Tryloyw ac atebol

Graddadwyedd

Rhagoriaeth  
weithredol  

barhaus

Datblygu  
cynnyrch  

yn barhaus

Safonau  
llywodraethu sy'n 
arwain y farchnad

Cynaliadwyedd ariannol tymor hir i gael effaith economaidd barhaus

Trosoli 
buddsoddiad 
sector breifat

Cyflawni 
DPAau 

rhanddeiliaid

Cynhyrchion 
ymatebol sy'n 
canolbwyntio 
ar y farchnad

Datrysiadau 
hyblyg i 

gwsmeriaid

Llais 
Marchnad 
sefydliad 
blaenllaw

Cynnig 
brand a 
gwerth

Cynhyrchedd

A
ri

an
no

l

Beth ydyn ni am
 ei gyflaw

ni?
Sut w

naw
n ni gyflaw

ni hyn?

C
w

sm
er

Bu
sn

es
 m

ew
no

l

Budd ehangach Ariannu Ymwybyddiaeth

Gweithredol Arloesedd Llywodraethu a pholisi

Cyflawni gwasanaeth 
buddsoddi 

Llywodraeth Cymru

Aliniad llawn â  
pholisi Llywodraeth 

Cymru

Presenoldeb traws 
Cymru gyfan

Llais y gweithiwr



24

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 llythrennau cyntaf 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.

bancdatblygu.cymru
developmentbank.wales
bancdatblygu.cymru
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