
 

       

      

 

19 Tachwedd 2020 

 

Annwyl Giles, 

Craffu ar yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2019-20, yr ymateb i Covid-19 a 
blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol 

Mae’r Pwyllgor yn diolch i chi a’ch cydweithwyr am roi o’ch amser, ac am eich 
atebion yn ystod ein sesiwn graffu flynyddol ar 11 Tachwedd. Roedd yn drafodaeth 
addysgiadol ac adeiladol iawn, fel arfer. Mae'r Pwyllgor yn gwerthfawrogi'r 
ymdrechion enfawr a wneir gan weithwyr y Banc i ehangu ac esblygu ei 
weithrediadau i gefnogi busnesau Cymru mewn amgylchiadau heriol iawn. 

Roedd ychydig o faterion yn codi o'r sesiwn y cytunodd yr Aelodau i fynd ar eu 
trywydd gyda chi yn ysgrifenedig:  

• Mae dogfen 'ased strategol' y Banc yn nodi'r nod o “[g]reu a diogelu swyddi o 
ansawdd uwch”, ond ni ddarperir dadansoddiad manwl yn yr adroddiad 
blynyddol diweddaraf o ansawdd y swyddi a gafodd eu creu a’u diogelu yn 
ystod 2019-20. Mae'r adroddiad blynyddol yn nodi (ar dudalen 12), “Rydym 
yn gweithio i ddeall a mesur effeithiau cymdeithasol a macro-economaidd 
ein gweithgaredd ymhellach”. Er bod y Banc wedi bod yn casglu data ar 
gyflogau a’r modd y cafodd y swyddi a grëwyd eu rhannu rhwng y rhywiau, 
nid yw'r data hyn wedi'u cyfuno i'w dadansoddi. Nododd y Pwyllgor hefyd 
bwysigrwydd mesurau eraill o ansawdd swyddi, gan gynnwys hirhoedledd a  
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chyfleoedd i symud ymlaen.  
 
Dywedodd Rhian Elston fod y Banc yn ymwybodol o ganfyddiadau’r 
Comisiwn Gwaith Teg am nodweddion gwaith teg, ond ei bod yn eithaf 
anodd mesur gyda data. Er bod y Pwyllgor yn cydnabod pryder y Banc i 
beidio â 'gorlwytho' busnesau â cheisiadau am ddata, byddai wedi disgwyl 
rhagor o gynnydd o ran gallu dangos yn glir ansawdd y swyddi a grëwyd. 
Mae'n edrych ymlaen at ddadansoddiad manylach o ddata a dadansoddiad o 
hyn yn cael ei gynnwys yn adroddiad blynyddol y flwyddyn nesaf. 
 

• Gofynnodd yr Aelodau am argaeledd ffynonellau cyfalaf, ac mewn ymateb 
gwnaethoch dynnu sylw at y gofynion brys o ganlyniad i Covid-19, a'r 
ansicrwydd presennol ynghylch cynlluniau ar gyfer disodli cyllid yr UE - 
byddai'r Pwyllgor yn gwerthfawrogi cael gwybod am unrhyw newidiadau 
mewn argaeledd ffynonellau cyllid yn y dyfodol. 
 

• Croesawodd y Pwyllgor y wybodaeth a roddwyd gan y Banc am liniaru’r risg 
sy'n gysylltiedig â'r cynnydd yng nghyflymder a nifer y benthyciadau a 
ddarperir mewn ymateb i'r pandemig. Mae'r Pwyllgor wedi cydnabod o'r 
blaen pa mor anodd yw sicrhau cydbwysedd rhwng ymateb yn gyflym i'r 
angen brys am gymorth busnes ar anterth y pandemig, a gwarchod rhag 
unrhyw gamddefnydd posibl o arian cyhoeddus. Hoffai'r Pwyllgor i’r pwynt 
hwn am werth am arian o'r benthyciadau hyn gael sylw manwl yn adroddiad 
blynyddol nesaf y Banc. 
 

• Yn olaf, gofynnodd y Pwyllgor i'r Banc am ragor o wybodaeth am y rhesymau 
dros beidio â mynd ar drywydd ailgyllido Cynllun Benthyciad Busnes COVID-
19 Cymru (CBBCC), ac roedd hefyd eisiau gwybod mwy am awgrym y 
Gweinidog o gyfle i ailgyllido llyfr benthyciadau’r Banc nad ydynt yn ymwneud 
â Covid-19, er mwyn rhyddhau arian i fuddsoddi mewn adferiad. Wrth drafod 
yn y cyfarfod Pwyllgor, gwnaethoch esbonio pryderon dealladwy ynghylch 
trosglwyddo benthyciadau CBBCC o bosibl i berchnogion portffolios 
benthyciadau diegwyddor. Gwnaethoch nodi hefyd na fyddai ailgyllido 
benthyciadau gyda chymorth cyfalaf trafodion ariannol o  



 

ffynonellau llywodraeth yn caniatáu ailgylchu swm y benthyciadau hynny 
ymhellach. Byddai'r Pwyllgor yn dal i groesawu rhagor o eglurhad gan y Banc 
ynghylch ei resymau dros beidio â mynd ar drywydd y syniad o ailgyllido 
benthyciadau a wnaed dan CBBCC gyda benthycwyr achrededig Cynllun 
Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws. 

Mae'r Pwyllgor yn edrych ymlaen at gael y wybodaeth hon, a diolch eto i chi a'ch 
cydweithwyr am ddod i’r cyfarfod Pwyllgor. 

 
Yn gywir, 

 

Russell George AS 

Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

 


