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Annwyl Gadeirydd  

 

PCC – Llywodraeth Cymru yn ariannu Kancoat Ltd 

 

Yn dilyn eich cais ar 19 Gorffennaf 2016 am sylwadau Llywodraeth Cymru ar adroddiad yr 

Archwilydd Cyffredinol am y cymorth ariannol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i Kancoat 

Ltd, gweler ein hymateb isod.  

 

Ymateb y Rheolwyr  

 
Mae’r rheolwyr wedi derbyn canfyddiadau’r adroddiad a chyn cyflwyno’r adroddiad iddynt, 
roeddynt eisoes wedi comisiynu ymarfer ‘gwersi a ddysgwyd’ mewnol.  Mae’n canolbwyntio 
bellach ar ymgorffori’r gwersi a ddysgwyd.  Crynhoir y camau sydd i’w cymryd isod.  

 
Gwersi a ddysgwyd – Detholiad o adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru  
 
O ganlyniad i’r adolygiad hwnnw, ac fel rhan o’r broses o wella’r adran yn barhaus, esboniodd 
swyddogion Llywodraeth Cymru fod nifer o newidiadau allweddol i’r gweithdrefnau wedi eu 
cyflawni:  
 
 
1. Mae ystyried benthyciadau masnachol bellach yn rhan o’r broses Gymeradwyo 

Ariannol, a rhaid cael argymhellion Panel Buddsoddi cyn gofyn am eu cymeradwyo 
gan y Gweinidog.   

 
Cytunodd CLT ar y broses hon ym mis Mehefin 2014 ac mae’r adran gyfan wedi’i 
hymgorffori fel rhan annatod o’r broses Gymeradwyo Ariannol.  Mae Bwrdd Cynghorol 
Cymru ar Ddatblygu Diwydiannol a’r Panel Buddsoddi yn ystyried ceisiadau sy’n ymwneud 
â buddsoddiadau uniongyrchol i fusnesau penodol.  
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2. Rhaid i’r Uwch Dîm Rheoli gadarnhau unrhyw argymhelliad a wneir gan y Panel 

Buddsoddi ar gyfer benthyciadau masnachol o fwy na £1 miliwn  
 

Cytunodd y CLT ar y broses hon ym mis Mehefin 2014 ac mae’r adran gyfan wedi’i 
hymgorffori fel rhan annatod o’r broses Gymeradwyo Ariannol.    

 
3. Yn rhan o’r broses Gymeradwyo Ariannol, rhaid cynnal arfarniad arunigol o bob 

prosiect sy’n cynnwys benthyciadau masnachol  
 

Derbynnir y canfyddiad hwn ac mae’r adran gyfan wrthi’n ei ymgorffori.  
 

4. Mae’r gwaith o fonitro benthyciadau wedi ei symud i’r Tîm Monitro Canolog, a 
phrotocol adrannol wedi ei gytuno a’i sefydlu er mwyn eglurder ynghylch meysydd 
cyfrifolde. 

 
Mae’r protocol yn ei le ac yn cael ei rannu â Cyllid Cymru sydd hefyd yn monitro rhai o’n 
benthyciadau.  Rydyn ni wedi cytuno i gwrdd â Cyllid Cymru bob chwarter (ym mis Hydref 
2016 fydd y nesaf).  

 

5. Asesir ymgeiswyr yn fwy trwyadl o ran eu gallu i ad-dalu, trwy gyflawni Diwydrwydd 
Dyladwy Ariannol priodol  

 
Mae’n amlwg y defnyddir y swyddogaethau cyllid a diwydrwydd dyladwy i asesu’r gallu i 
ad-dalu pob benthyciad. 
 
Lle ceir cynllun busnes sy’n dangos bod y gallu i ad-dalu benthyciad yn seiliedig ar 
ragolygon ariannol, caiff y rhagdybiaethau sy’n sail i’r cynllun busnes eu hasesu’n fanwl.  
 

6. Mabwysiadwyd dull safonedig o asesu risg er mwyn sicrhau cysondeb ar draws 
gwahanol gynlluniau ariannu. 

 
Mae’r dull hwn wedi’i ymgorffori yn ein proses arfarnu ar draws pob sector a busnes.  
Rydyn ni newydd gyhoeddi rhagor o gyngor i Dimau Sector a Busnes ar asesu risg a sut y 
gwneir hynny dros oes y prosiect.   

 
7. Pan fo ymyriadau lluosog o dan ystyriaeth (h.y. cymorth ariannol yn ogystal ag 

atebion eiddo), ystyrir hwy bellach gan gorff unigol (sef Panel Buddsoddi) gyda 
chyngor priodol gan y Tîm Arwain Eiddo.   

 
Mae hyn bellach yn rhan o’r broses gymeradwy ariannol.  Ystyrir prosiectau gan y tîm 
arwain eiddo a’r panel buddsoddi, gyda’r tîm arwain eiddo’n rhoi cyngor technegol. 
 

8. Mabwysiadwyd dogfen arfarnu safonedig sy’n sicrhau ymagwedd gyson at arfarnu 
prosiectau, ar draws y gwahanol gynlluniau ariannu 

 
Mae’r adran gyfan wedi ymgorffori hyn ers rhyw 18 mis gan sicrhau bod pob cynllun 
ariannu’n cael ei arfarnu mewn ffordd gyson.  

 

9. Mae’r ymgais i gynyddu a gwella’r defnydd o’r System Reoli Cysylltiadau 
Cwsmeriaid (RhCC) yn darparu gwell gwybodaeth reoli 
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Rydyn ni newydd symud i BAS  gan gynyddu nifer y defnyddwyr.  Rydyn ni’n parhau i 
sicrhau bod yr holl dimau’n defnyddio’r system a bod y swyddogaeth adrodd yn gweithio i 
sicrhau bod yr Wybodaeth Reoli yn gadarn.  
 

10. Mae’r gwaith o anfon llythyrau cynnig wedi ei ganoli o fewn un tîm, ac o ganlyniad 
mae’r cwsmeriaid yn cael gwell gwasanaeth ac amodau’r dyfarniadau yn fwy cyson 
a chadarn 

 
Hefyd, rydyn ni newydd symud y cyfrifoldeb am anfon llythyrau newid i’r tîm canolog hwn, 
hynny er mwyn cyflymu’r gwaith ac i sicrhau bod yr asesiad o’r risg yn cael ei adolygu’n fwy 
trwyadl cyn gwneud cynnig diwygiedig.  

 
 
Trosolwg  

 

Mae’r adran Sectorau a Busnes yn mabwysiadu ‘diwylliant o welliant parhaus’.  Mae’r rheolwyr 

yn awyddus i gopïo arferion gorau’r sectorau cyhoeddus a phreifat a dysgu gwersi 

llwyddiannau a methiannau i wella perfformiad yn y dyfodol.   

 

Mae’r gwersi uchod a ddysgwyd wedi’u rhannu’n helaeth ar draws y Tîm Uwch Reoli a’r Tîm 

Arweiniad Corfforaethol a chânt eu hymgorffori ymhellach yng nghyfarfodydd y Tîm Uwch 

Reoli.  

 

Er mwyn rhoi cyd-destun, dengys adolygiad o’r cynigion a wnaed gan yr adran i fusnesau 

rhwng 1 Mai 2011 a 1 Medi 2015 fod 1.3% o’r cwmnïau o ran nifer ac 1.4% o ran gwerth y 

grant wedi methu.  Yn 2013, cyfradd marwolaeth y mentrau yng Nghymru oedd 9.1% (9.7% yn 

y DU).  

 

Yn gywir  

 
 
 

Mick McGuire 

Cyfarwyddwr, Sectorau a Busnes 
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