
 

 

Adolygiad Parod i Fenthyca 
 
 

Argymhelliad Cam Gweithredu 
 

Amserlen 

1. Dylai Busnes Cymru 
barhau i ddatblygu'r 
gwaith maent yn ei 
wneud â busnesau sy'n 
ceisio cyllid a fydd yn eu 
gwneud yn 'barod i 
fenthyca', gan gynnwys 
datblygu cynlluniau 
busnes cadarn a 
chynnal trafodaethau 
hyddysg ynglŷn â'r 
amrywiaeth o adnoddau 
ariannol a'r dewisiadau 
sydd ar gael. 

Derbyn yn llawn - adeiladu ar arfer da sy'n bodoli eisoes gan weithio gyda 
Busnes Cymru i ddatblygu'r gwasanaeth: 
 
- cynnal sesiynau hyfforddi rheolaidd a rhoi’r newyddion diweddaraf i 
gynghorwyr mewn amrywiaeth o sefydliadau.  Cynhaliwyd sesiynau gyda Cyllid 
Cymru ym mis Hydref.  

- datblygu amserlen hyfforddi flynyddol sy'n cynnwys sesiynau hyfforddi gyda 
sefydliadau megis Banciau, cyrff Cyfrifyddu a Cyllid Cymru.  

- cynnwys cwestiynau sy'n ymwneud â chael gafael ar gyllid yn yr arolwg olrhain 
er mwyn monitro boddhad cwsmeriaid a gweithredu arno. 

- nodi rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys sefydliadau ariannol a darparwyr 
cyllid amgen a llunio strategaeth ymgysylltu sy'n sicrhau bod gwybodaeth yn llifo 
i'r ddau gyfeiriad ac yn diogelu cydberthnasau gwaith agosach. 

- sefydlu sylfaen drwy feincnodi cwsmeriaid Busnes Cymru sy'n gwneud 
ceisiadau am gyllid a'u cyfraddau llwyddiant, drwy werthusiad parhaus. 

 

Ar unwaith 
ac yn 
barhaus 

2. Dylai Busnes Cymru 
weithio gyda 
phartneriaid allweddol i 
sicrhau y caiff y Parth 
Cyllid a'r Canfyddwr 
Cyllid ar wefan 

Derbyn yn llawn - hyrwyddo'r Parth Cyllid a'r Canfyddwr Cyllid drwy gyfathrebu 
syml a rheolaidd, a chadw'r cynnwys yn berthnasol a'i ddiweddaru: 
 
- diweddaru brand a dulliau cyfathrebu Busnes Cymru. 

- parhau i ddatblygu cynllun cyfathrebu blynyddol Busnes Cymru er mwyn 

Ar unwaith ac 
yn barhaus 



 

 

www.businesswales.gov
.uk, eu hyrwyddo'n 
effeithiol, a chadw'r 
cynnwys yn berthnasol 
a'i ddiweddaru.  

hyrwyddo gwasanaeth adnoddau a chefnogi sydd ar gael i fusnesau. 

- nodi rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys sefydliadau ariannol a darparwyr 
cyllid amgen a llunio strategaeth ymgysylltu sy'n sicrhau bod gwybodaeth yn llifo 
i'r ddau gyfeiriad ac yn diogelu cydberthnasau gwaith agosach, gan sicrhau bod 
cysylltiadau â chynlluniau cyfathrebu. 

- parhau i dynnu sylw cwsmeriaid at adnoddau a chyfleusterau yng nghylchlythyr 
electronig Busnes Cymru ac ar hafan y wefan.  

- cynnal sesiynau trafod gyda chynghorwyr a Swyddogion Ymholiadau'r Llinell 
Gymorth er mwyn datblygu eu dealltwriaeth o'r adnoddau a'r cyfleusterau. 

- bydd swyddogion yn monitro ac yn datblygu'r cynnwys er mwyn sicrhau ei fod 
yn berthnasol ac wedi'i ddiweddaru. 

 

3. Diwygio'r gweithdy Cael 
Gafael ar Gyllid a 
sicrhau hyblygrwydd er 
mwyn cadw'r cynnwys 
yn berthnasol a'i 
ddiweddaru, gyda ffocws 
allweddol ar fodelau 
cyllid eraill. 

Derbyn yn llawn - monitro cynnwys a chyflwyno'r gweithdai: 

  

- gweithio gyda sefydliadau ariannol a darparwyr amgen i ddatblygu cynnwys.   

- adolygu gweithdai yn flynyddol a'u diweddaru fel sy'n briodol. 

- parhau i fonitro a gweithredu ar adborth gan gwsmeriaid.   

- codi proffil y gweithdai Cael Gafael ar Gyllid Busnes a Chodi Cyfalaf Menter 
gyda rhanddeiliaid ac ar business.wales (Parth Cyllid, tudalen ymgyrchoedd a'r 
porth atgyfeirio at y banc sydd i ddod). 

- gweithio i alinio gweithgarwch y gweithdai gyda darpariaeth o dîm Dechrau 
Busnes, Busnes Cymru a'r ysgol fusnes ar-lein. 

 

Ar unwaith 
ac yn 
barhaus 

4. Parhau i wella sgiliau 
cynghorwyr Busnes 

Derbyn yn llawn - parhau'r ymdrech barhaus i wella ansawdd y gweithle:  
 

Ar unwaith 
ac yn 



 

 

Cymru drwy ddatblygiad 
a hyfforddiant parhaus 
rheolaidd fel bod 
ganddynt wybodaeth 
ymarferol dda am yr 
amrywiaeth o 
ffynonellau a dewisiadau 
ariannol sydd ar gael. 

- datblygu rhaglen DPP Busnes Cymru ymhellach. 

- cynnal adolygiadau rheoli perfformiad bob chwe mis a, phan fo hynny'n 
berthnasol, cymryd camau datblygu a/neu gytundebol o ganlyniad i hynny.  

- cynnal sesiynau hyfforddi rheolaidd i gynghorwyr mewn amrywiaeth o 
sefydliadau.  

- datblygu amserlen hyfforddi flynyddol sy'n cynnwys sesiynau hyfforddi gyda 
sefydliadau megis Banciau, cyrff Cyfrifyddu a Cyllid Cymru. 

- parhau i weithio'n agos gyda Ben Cottam (ACCA Cymru) i sefydlu safon 
ofynnol o sgiliau sy'n angenrheidiol o ran cyngor ariannol.   

- monitro ac adolygu'r cynllun peilot Rheoli Cydberthnasau a fydd yn cynnwys 
dau arbenigwr ac a fydd yn canolbwyntio ar ddatblygu arbenigedd o ran cael 
gafael ar gyllid, gyda'r nod o ehangu'r cynllun peilot. 

 

barhaus 

5. Hyrwyddo a chodi 
ymwybyddiaeth o 
Busnes Cymru yn 
barhaus ac wedi'i 
dargedu ymhlith micro 
fusnesau a BBaChau, 
sefydliadau ariannol a 
darparwyr cyllid amgen. 
 

Derbyn yn llawn - datblygu rhaglenni cyson, wedi'u targedu er mwyn hyrwyddo 
a chodi ymwybyddiaeth o Busnes Cymru: 
 
- cynnal gwaith parhaus gyda'r Bwrdd Strategol i ddatblygu cynllun marchnata 
effeithiol er mwyn gwella ymwybyddiaeth o frand Busnes Cymru. 

- parhau i weithio'n agos gyda grŵp is-farchnata'r Bwrdd Strategol i sicrhau bod 
dull gweithredu ar waith sy'n gyson ac wedi'i dargedu. 

- datblygu brand parhaus gyda Bwrdd Strategol Cymru. 

- nodi rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys sefydliadau ariannol a darparwyr 

Ar unwaith 
ac yn 
barhaus 



 

 

cyllid amgen a llunio strategaeth ymgysylltu sy'n sicrhau bod gwybodaeth yn llifo 
i'r ddau gyfeiriad ac yn diogelu cydberthnasau gwaith agosach. 

- datblygu cynllun cyfathrebu blynyddol Busnes Cymru. 

 

6. Sicrhau ansawdd 
parhaus drwy reoli 
contractau a chynlluniau 
hyfforddi y cytunwyd 
arnynt sy'n gysylltiedig 
â'r rhaglen DPP, yn 
ogystal â monitro 
boddhad cwsmeriaid. 
 

Derbyn yn llawn - cyflawni gwaith sicrhau ansawdd a monitro boddhad 

cwsmeriaid: 
 
- datblygu rhaglen DPP Busnes Cymru ymhellach. 

- cynnal adolygiadau rheoli perfformiad bob chwe mis a, phan fo hynny'n 
berthnasol, cymryd camau datblygu a/neu gytundebol o ganlyniad i hynny.  

- cynnal sesiynau hyfforddi rheolaidd i gynghorwyr mewn amrywiaeth o 
sefydliadau.  

- datblygu amserlen hyfforddi flynyddol sy'n cynnwys sesiynau hyfforddi gyda 
sefydliadau megis Banciau, cyrff Cyfrifyddu a Cyllid Cymru. 

- datblygu hyfforddiant sydd wedi'i dargedu ymhellach ar gyfer pob llinyn 
cyflawni unigol e.e. bydd cynghorwyr tendro yn ennill achrediad y Sefydliad 
Siartredig Caffael a Chyflenwi.   

- cynnal archwiliad safonau mewnol o'r gwasanaeth er mwyn dileu ardaloedd o 
arfer gwael a hyrwyddo arfer gorau.  

 - llunio cyfeiriadur sgiliau er mwyn hybu mwy o rannu gwybodaeth. 

- monitro a gweithredu ar foddhad cwsmeriaid drwy'r arolwg olrhain a grwpiau 
ffocws.    

- cymryd rhan yn yr arolwg Omnibws Busnes yn flynyddol er mwyn mesur barn y 
rheini nad ydynt wedi ymgysylltu â'r gwasanaeth a datblygu dealltwriaeth 

Ar unwaith 
ac yn 
barhaus 



 

 

ehangach o anghenion posibl y cwsmer.  

 

7. Parhau i sefydlu dulliau 
atgyfeirio ffurfiol a 
Chytundebau Lefel 
Gwasanaeth rhwng 
Busnes Cymru a'r 
Banciau. 

 
 

Derbyn yn llawn - mae gwaith datblygu yn mynd rhagddo er mwyn sefydlu 

dulliau ffurfiol gyda'r Banciau:  
 

- parhau i ymgysylltu'n weithredol â'r Banciau a Cyllid Cymru i sefydlu system 
atgyferio glir.   

- gweithio gyda rhanddeiliaid a thîm y sector Cyllid a Gwasanaethau Proffesiynol 
i arwain prosiect i wella cysylltiadau a phrosesau atgyfeirio, gan gynnwys: 

 - adolygu prosesau cyfredol; 

 - datblygu gwybodaeth cynghorwyr a Swyddogion Ymholiadau'r Llinell Gymorth; 
a 

 - datblygu adnodd atgyfeirio er mwyn sicrhau y gall y busnesau hynny sy'n 
methu â diogelu cyllid gael gafael ar Busnes Cymru yn uniongyrchol. 

 

Ar unwaith 
ac yn 
barhaus 

8. Atgyfnerthu'r 
cysylltiadau rhwng 
Busnes Cymru a 
phartneriaid allweddol 
mewn sefydliadau 
ariannol a darparwyr 
cyllid amgen, drwy 
bwyntiau cyswllt a enwir 
a chyfarfodydd 
rhanbarthol rheolaidd. 

 

Derbyn yn llawn - atgyfnerthu'r cysylltiadau sy'n bodoli eisoes a sefydlu 
cysylltiadau newydd rhwng cynghorwyr a phartneriaid allweddol: 
 
- nodi rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys sefydliadau ariannol a darparwyr 
cyllid amgen a llunio strategaeth ymgysylltu sy'n sicrhau bod gwybodaeth yn llifo 
i'r ddau gyfeiriad ac yn diogelu cydberthnasau gwaith agosach. 

- grymuso ac annog cynghorwyr i atgyfnerthu a sefydlu cysylltiadau â 
sefydliadau ariannol a darparwyr cyllid amgen. 

- hwyluso cyflwyniadau rhwng cynghorwyr a phartneriaid allweddol mewn 
cyfarfodydd a digwyddiadau rhanbarthol rheolaidd.   

Ar unwaith 
ac yn 
barhaus 



 

 

- monitro gweithgarwch drwy drefniadau rheoli contract a rheoli perfformiad. 

  

9. Annog y Banciau i 
gyfeirio cwsmeriaid at 
Busnes Cymru yn 
rheolaidd a chynnwys 
manylion am linell 
gymorth a gwefan 
Busnes Cymru mewn 
llythyrau sy'n gwrthod eu 
cais am fenthyciad 
busnes. 
 

Derbyn a phrofi - adeiladu ar y parodrwydd a fynegwyd gan y Banciau: 
 
- gweithio gyda thîm y Sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol i annog 
Banciau i gyfeirio eu cwsmeriaid at Busnes Cymru.  

- Cadeirydd Bwrdd Strategol Busnes Cymru i annog sefydliadau i gyfeirio at 
wasanaeth Busnes Cymru, yn unol â chymeradwyaeth Gweinidogol. 

 

O fis Ebrill 
2015 

10. Cyflwyno cymorth cael 
gafael ar gyllid 
semenaidd lefel uchel i 
fusnesau yng Nghymru 
sydd â'r potensial i dyfu. 

Derbyn a phrofi - datblygu cynlluniau i gyflwyno cymorth cael gafael ar gyllid 
semenaidd ar lefel uchel ar gyfer busnesau yng Nghymru sydd â'r potensial i 
dyfu: 
 
- Ystyried opsiynau i'w halinio â model cyflawni arfaethedig Busnes Cymru ar 
gyfer 2016-2020, yn arbennig y swyddogaethau Rheoli Cydberthnasau a 
Chyflymu Twf.   

 

O fis Ebrill 
2015 

 


