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Annwyl Gadeirydd 

Rwy'n ymateb i'ch llythyr dyddiedig 8 Gorffennaf yn holi am ragor o wybodaeth yn dilyn sesiwn 
y Pwyllgor ar 24 Mehefin. 

Byddaf yn ymdrin â phob agwedd yn ei thro. 

• Yn ogystal â'r Prif Weithredwr, a oes gan unrhyw un o'ch Uwch-swyddogion Gweithredol ym
Manc Datblygu Cymru unrhyw Gyfarwyddiaeth â thâl arall, ac os felly, pa brosesau a
ddilynwyd i geisio cymeradwyo y Cyfarwyddiaethau hynn A fyddai modd ichi ddarparu
manylion, os yn briodol, o enghreifftiau penodol?

Yn ogystal â'r Prif Weithredwr, mae gan un Uwch-swyddog Gweithredol Banc Datblygu Cymru 
Gyfarwyddiaeth â thâl.Mae David Staziker, Cyfarwyddwr Cyllid Banc Datblygu Cymru yn 
derbyn taliad blynyddol o £6,000 am y gwaith y mae'n ei wneud fel Gyfarwyddwr Anweithredol 
Grŵp Pobl.Cafodd y penodiad ei gymeradwyo gan Brif Weithredwr Banc Datblygu Cymru a 
gan Lywodraeth Cymru tuag at ddiwedd 2017, a daeth y taliadau i rym ym mis Gorffennaf 
2018. Caiff y rôl yma ei datgelu yn Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol Banc 
Datblygu Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben 31 Mawrth 2019. 

Mae gan aelodau eraill yr Uwch-dîm Rheoli gyfarwyddiaethau, ond nid oes tâl ar gyfer rhain. 
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• Gan nad yw y Swyddfa Ystadegau Gwladol bellach yn cyhoeddi dadansoddiad is-
genedlaethol o ffigurau dileu swyddi yn fisol, cadarnhad a yw Llywodraeth Cymru yn cadw
log ar lefelau dileu swyddi (yn hytrach na diweithdra sy'n set data ar wahân) yng Nghymru
ac a yw lefelau wedi cynyddu dros y 12 mis diwethaf.

Nid yw Llywodraeth Cymru yn cadw log ar lefelau colli swyddi yng Nghymru. 

• Cadarnhad o'r tro olaf i Lywodraeth Cymru, ar lefel weinidogol, drafod gyda tîm rheoli byd-
eang Cwmni Moduro Ford yn yr Unol Daleithiau cyn i'r cyhoeddiad gael ei wneud i gau
Ffatri Pen-y-bont ar 6 Mehefin 2019

Er bod y Prif  Weinidog, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ac uwch-swyddogion yn 
cysylltu yn aml ag uwch swyddogion, gyda chymorth arweinyddiaeth fyd-eang Ford gan Ford 
of Europe a Ford of Britain cyn y cyhoeddiad, roedd y cysylltiad uniongyrchol olaf â thîm rheoli 
yr Unol Daleithiau cyn y cyhoeddiad ar 6 Mehefin, ym mis Mehefin 2018 yn ystod ymweliad y 
Prif Weinidog blaenorol â Washington. 

• Swm, math a phwrpas cymorth ariannol Llywodraeth Cymru (boed yn uniongyrchol neu
drwy Cyllid Cymru neu'r Banc Datblygu), oedd unrhyw un o'r cwmnïau a gafodd eu henwi yn
ystod y sesiwn (yn Rop 289-291) wedi ei dderbyn cyn mynd i ddwylo'r gweinyddwyr a
chadarnhad o unrhyw ddyledion sy'n weddill (GM Jones, Cuddy group, Jistcourt, GRH Food
Company).

Manylion wedi'u rhoi yn Atodiad 1. 

• Dealltwriaeth Llywodraeth Cymru o drefniadau strwythurol Grŵp Dawnus gan gynnwys a
yw'r cwmni cyfan wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr neu a yw'n parhau i weithredu ei
gwmnïau rhyngwladol, cwmnïau eraill yn gysylltiedig â Dawnus neu gwmnïau sydd wedi ail-
ymddangos. Hefyd, mae'r eglurhad o pam yr oedd Llywodraeth Cymru yn ystyried ei fod yn
briodol i roi benthyciad i gwmni gyda gweithrediadau dramor, sydd o fewn grŵp mawr o
gwmnïau, os nad oedd pob rhan o'r gweithredu hwnnw mewn trafferthion ariannol.

Mae dealltwriaeth Llywodraeth Cymru o drefniadau strwythurol cwmnïau sy'n gysylltiedig â 
Dawnus sydd wedi eu cofrestru yn y DU fel a ganlyn: 

 Dawnus Group Limited yw prif gwmni daliannol ar gyfer pob busnes o fewn Grŵp
Dawnus a dyma riant-gwmni Dawnus Construction Holdings Limited, Dawnus
Developments Limited a Dawnus International Limited;

 Dawnus Construction Holdings Limited yw rhiant-gwmni Dawnus Southern Limited ac
Ashridge Construction Limited;

 Dawnus Developments Limited yw rhiant-gwmni Churchfield Homes Limited,
Construction Recyclate Management Limited (ddaeth i ben ar ddiwedd 2017); Medrus
Plant Hire Limited; Dawnus Limited; Quantum Geotechnical Services Limited; Dyffryn
Court Management Limited a Legsun Limited.

 Dawnus International Limited yw rhiant-gwmni Dawnus Sierra Leone Limited.



3 

Mae pob un o'r cwmnïau hyn sy'n gysylltiedig â Dawnus ac wedi'u cofrestru yn y DU yn nwylo'r 
gweinyddwyr.  

Er bod Dawnus International Limited yn gwmni sydd wedi cofrestru yn y DU, dyma riant-gwmni 
y cwmnïau canlynol, sydd wedi cofrestru yn lleol yn Affrica ac wedi eu sefydlu'n arbennig er 
mwyn sicrhau trwyddedau lleol i Dawnus allu gweithredu ym mhob gwlad; Dawnus Mauritius 
(rhiant-gwmni uniongyrchol Dawnus Senegal), Dawnus Tanzania, Dawnus Guinea a Dawnus 
Liberia. 

Er bod y busnesau hyn yn parhau i fod yn weithredol, nid ydynt yn masnachu. Ni chawsant eu 
rhoi yn nwylo'r gweinyddwyr gyda busnesau eraill yng Ngrŵp Dawnus gan eu bod y tu allan i 
awdurdodaeth gyfreithiol y DU. Mae swyddogion ar ddeall bod y cwmnïau hyn yn (ac yn 
parhau i fod) yn segur, gan bod pob contract rhyngwladol wedi'i gyflawni drwy Dawnus 
International.    

Ym mis Mawrth 2018, rhoddodd Llywodraeth Cymru gyfleuster masnachol o £3.5 miliwn i 
Dawnus Group Limited fel rhan o becyn £7 miliwn, wedi'i ddarparu rhwng Llywodraeth Cymru 
a'r banc busnes, yn ogystal â chyfraniad rhanddeiliaid a chyllid gan gwmni cyllido arbenigol ar 
gyfer datblygu eiddo. Darparwyd y cyfleuster gan Lywodraeth Cymru ar delerau masnachol a'i 
wneud yn ddiogel ar asedau o fewn y busnes. Roedd y benthyciad yn cefnogi y llif arian ar 
gyfer y busnes. Roedd y benthyciad hefyd yn gwarchod y 700 a mwy o swyddi ar draws y 
grŵp gyda 430 o'r rheini yng Nghymru, a mwyafrif llethol y gweddill yn y Deyrnas Unedig. 

Rhoddwyd y benthyciad ar sail cynllun credadwy i drawsnewid y busnes, wedi'i wirio gan 
brosesau diwydrwydd dyladwy allanol a mewnol. Cafwyd asedau o bortffolio diogelwch 
presennol y banc busnes a'u darparu i Lywodraeth Cymru fel diogelwch am ei fuddsoddiad ar 
drefniant 'pari passu'. Gan bod Llywodraeth Cymru wedi drychweddu buddsoddiad, diogelwch 
a risg benthyciad masnachol y busnes, gan ystyried y cynllun trawsnewid credadwy, a diogelu 
dros 700 o swyddi, teimlwyd ei fod yn briodol i argymell benthyciad i'r busnes.  

• Mae unrhyw drafodaeth a gynhaliwyd rhwng adrannau Llywodraeth Cymru ynghylch
hyfywedd Dawnus yng nghyd-destun i ba raddau y mae'n rhan o brosiectau eraill sy'n cael eu
hariannu gan Lywodraeth Cymru, yn benodol rhaglen ysgolion y 21ain Ganrif yng nghyd-
destun y prosiectau ym Mhowys.

Cafodd swyddogion Llywodraeth Cymru eu hysbysu yn gyntaf o fwriad Grwpiau Dawnus i roi'r 
busnesau yn nwylo'r gweinyddwyr wedi cyfarfod o'r bwrdd a gynhaliwyd ar 13 Mawrth 2019. 
Cynt gynted ag yr oedd swyddogion yn ymwybodol o'r bwriad i roi grwpiau busnes Dawnus yn 
nwylo'r gweinyddwyr, cafwyd rhybudd priodol ar draws holl adrannau perthnasol y llywodraeth. 

O ran y prosiectau mewn ysgolion yng Nghyngor Sir Powys o dan y rhaglen ysgolion cyfalaf yr 
21ain ganrif, dim ond un o'r tri prosiect yma sydd wedi dechrau, gyda dau arall yn cael eu 
cynllunio. Roedd prosiect a gafodd ei gwblhau'n rhannol, - sef ysgol cyfrwng Saesneg i 360 o 
ddisgyblion ym Mhowys - wedi ei roi i'r busnes yn 2017.  

Mae gan gyrff y sector cyhoeddus / awdurdodau lleol eu dulliau eu hunain o gydymffurfio a 
chraffu ar brosesau diwydrwydd dyladwy ar gyfer asesu risg wrth gaffael gwasanaethau. 
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O ran eich pwynt terfynol, yn holi am wybodaeth ychwanegol am Gronfa Gwyddorau Bywyd 
Cymru, a swyddogaeth Banc Datblygu Cymru, wele'r wybodaeth wedi'i hatodi yn Atodiad 2. 

Croeso ichi gysylltu â mi os hoffech fwy o wybodaeth. 

Yn gywir 

ANDREW SLADE 
Cyfarwyddwr Cyffredinol 
Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol 



ATODIAD 1 

Swm, math a diben cymorth ariannol Llywodraeth Cymru (boed hynny’n uniongyrchol neu drwy Gyllid Cymru neu’r Banc Datblygu) 
a gafodd unrhyw gwmnïau a enwyd yn ystod y sesiwn (yng Nghofnod y Trafodion 289-291) cyn mynd i ddwylo’r gweinyddwyr, a 
chadarnhad o unrhyw ddyledion sy’n ddyledus (G M Jones, Cuddy group, Jistcourt, GRH Food Company).  

Enw’r Cwmni Cyllid 
Cymru/Banc 
Datblygu 
Cymru 
Llywodraeth 
Cymru 

Y flwyddyn Math o 
gymorth 

Diben y cymorth Swm y 
cymorth a 
dalwyd 

Swm y ddyled sy’n 
ddyledus  

GM Jones Llywodraeth 
Cymru 

Banc 
Datblygu 
Cymru 

2015-16 
2016-17 
2017-18 

Cronfa Twf 
Economaid
d Cymru 

Cyfalaf 
gweithio 
wrth 
dderbyn 
arian grant 

Er mwyn symud y 
busnes i eiddo mwy. 

Pontio arian grant 
Llywodraeth Cymru 
er mwyn gallu 
adeiladu eiddo 
newydd ar gyfer y 
cleient 

£130,000 
£213,300 
£56,700 
£400,000 

£270,000 

£400,000 

Dim 

Cuddy Group 
(Cuddy  
Re-cycling Ltd) 

Llywodraeth 
Cymru 

2015-16 
2016-17 

Cronfa Twf 
Economaid
d Cymru 

Er mwyn sefydlu 
ffatri ailgylchu 
newydd.  

£12,775 
£122,032 
£134,807 

£134,807 
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Cuddy Group 
(Cuddy 
Demolition & 
Dismantling) 

2008-09 Cynllun 
Cyllido yn ôl 
Disgresiwn 

Rhaglen Datblygu'r 
Gweithlu 

£750 - 

2010-11 
2011-12 

ReAct Cyflogadwyedd a 
Sgiliau 

£520 
£1,040 
£1,560 

- 

2013-14 Rhaglen 
Recriwtiaid 
Newydd 

Cyflogadwyedd a 
Sgiliau 

£2,550 - 

Jistcourt South 
Wales Limited  

Banc 
Datblygu 
Cymru 

Cronfa 
Fusnes 
Cymru 

Cyfalaf gweithio i 
gefnogi gwaith 
presennol a 
chontractau ar gyfer 
y dyfodol 

£250,000 £232,000 

GRH Food 
Company 

Llywodraeth 
Cymru 

2015-16 Cronfa Twf 
Economaid
d Cymru 

Gosod system glyfar 
ar gyfer torri cawsiau 

£139,309 £139,309 
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2015-16 Grant 
Cynhaliaeth 
Twf Busnes 

Datblygu Busnes £10,738 - 

2010-11 Cronfa 
Ddatblygu 
Bwyd ac 
Amaeth 
(Cynllun 
bellach 
wedi cau) 

Datblygu Busnes 
BBaCh Bwyd-
amaeth 

£4,025 - 

2014-15 Cynllun 
Cyllido yn ôl 
Disgresiwn 

Rhaglen Datblygu'r 
Gweithlu 

£950 - 

2018-19 Cronfa 
Datblygu 
Busnesau 
Tramor 

Datblygu Allforion £400 - 

2010-11 
2011-12 
2013-14 
2014-15 

Cynllun 
Grantiau 
Prosesu a 
Marchnata 
(Cynllun 
wedi cau) 

Er mwyn gwella 
cystadleurwydd y 
sector 
amaethyddiaeth 
drwy ychwanegu 
gwerth at 
gynhyrchion 
amaethyddol 

£62,751 
£134.638 
£54,000 
£49,400 
£300,789 

£238,038 

2018-19 Buddsoddia
d Busnesau 
Bwyd 

Ail-leoli eiddo 
gweithgynhyrchu 

£1,558,674 £1,558,674 



 
Atodiad 2 

Cronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru 

Cais Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: 

“Ar fater cysylltiedig, rydym yn ymwybodol o adroddiadau diweddar yn y wasg 
genedlaethol ynghylch pryderon am wrthdaro honedig rhwng buddiannau yng 
nghyswllt Cronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru. Hoffem gael eglurhad 
ynghylch ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiadau o’r fath a chael rhyw syniad 
ynghylch sut mae unrhyw wrthdaro gwirioneddol neu ymddangosiadol rhwng 
buddiannau wedi cael ei nodi a’i reoli yng nghyd-destun argymhellion blaenorol 
yr Archwilydd Cyffredinol yn ei adroddiad yn 2016 ar sut roedd Llywodraeth 
Cymru wedi sefydlu ac arolygu’r Gronfa.  

Rydym hefyd yn gofyn am eglurhad ynghylch rôl Banc Datblygu Cymru yn dal 
neu’n rheoli Cronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru ac yn gofyn i chi 
geisio cael ymateb gan Fanc Datblygu Cymru er mwyn ychwanegu hynny at 
eich ymateb, fel sy’n briodol.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r cais am eglurhad gan y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus 

Cefndir: 

Sefydlwyd Cronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru (y Gronfa) ar 28 Chwefror 
2013 fel cronfa Cyfalaf Menter ddeng mlynedd, gyda chyfnod buddsoddi o bum 
mlynedd a chyfnod gwireddu o bum mlynedd.  Fe wnaeth Cyllid Cymru, sef Banc 
Datblygu Cymru bellach, gaffael Arthurian Life Sciences Ltd (ALS), sef Arix Capital 
Management Ltd (ACM), sy’n rhan o Arix Biosciences PLC (Arix) bellach, i ddarparu 
gwasanaeth rheoli cronfa yn ôl disgresiwn ar gyfer y Gronfa.  

Mae “yn ôl disgresiwn” yn cyfeirio at y ffaith fod y penderfyniadau buddsoddi a 
gwireddu’n cael eu gwneud yn ôl disgresiwn Rheolwr y Gronfa (ACM), yn unol â 
Chanllawiau Gweithredu Buddsoddiadau’r Gronfa. Mae Rheolwr y Gronfa’n cael ei 
reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. 

Mae’r Gronfa yn ymyrraeth arloesol ar gyfer datblygu’r economi, lle mae contract wedi’i 
roi i Reolwr Cronfa o’r sector preifat i reoli cronfa cyfalaf menter, gan fuddsoddi arian 
cyhoeddus hyd braich mewn prosesau rheoli a llywodraethu yn y sector cyhoeddus. 
Felly, mae’r gronfa wedi denu llawer o ddiddordeb ac wedi cael ei hadolygu a’i 
monitro’n agos ers cael ei sefydlu. Mae hyn yn cynnwys adroddiad gan Swyddfa 
Archwilio Cymru yn 2016, adolygiad canol tymor annibynnol a nifer o adroddiadau 
cynnydd a dewisiadau a gyflwynodd Banc Datblygu Cymru i Lywodraeth Cymru.   

Ceisiadau am eglurhad penodol gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: 

1. Rôl Banc Datblygu Cymru fel Cronfa Ddaliannol ar gyfer y Gronfa
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Rôl Banc Datblygu Cymru yw bod yn Gronfa Ddaliannol ar gyfer y cyfraniad grant 
cyfalaf o £50m gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu prosesu a rhyddhau 
cyfalaf o gyfrif y Gronfa Ddaliannol ar ôl cael y dogfennau gofynnol gan Reolwr y 
Gronfa, sef ACM.  

 
2. Rôl Banc Datblygu Cymru yng nghyswllt Perfformiad y Gronfa 

Nid oes gan Fanc Datblygu Cymru unrhyw rôl ym mhenderfyniadau buddsoddi neu 
ymadael Rheolwr y Gronfa, felly nid oes gan Fanc Datblygu Cymru unrhyw 
gyfrifoldeb dros berfformiad y Gronfa. Gan fod hwn yn gontract rheoli cronfa yn ôl 
disgresiwn, cyfrifoldeb Rheolwr y Gronfa yw hyn, fel yr amlinellir yn y Cytundeb 
Rheoli, y mae’n rhaid i Reolwr y Gronfa, sy’n endid a reoleiddir gan yr Awdurdod 
Ymddygiad Ariannol, gadw ato. 

 
3. Rôl Banc Datblygu Cymru yn monitro’r Gronfa ac yn adrodd i Lywodraeth 

Cymru 
Ma gan Fanc Datblygu Cymru yr awdurdod i fonitro a yw Rheolwr y Gronfa a’r 
Partner Cyffredinol yn cyflawni eu rhwymedigaethau fel yr amlinellir yn y Cytundeb 
Partneriaeth Gyfyngedig o dan gymal 4 a chymal 7. Mae Banc Datblygu Cymru yn 
monitro prisiad portffolio’r Gronfa bob mis a bob blwyddyn, ac mae’n cadw golwg 
ar gyfrifon archwiliedig a’r farn archwilio, gan adrodd i Lywodraeth Cymru drwy is-
adran noddi Llywodraeth Cymru. Dylid nodi bod Banc Datblygu Cymru wedi cynnal 
mwy o adolygiadau nag oedd yn ofynnol o dan y contract fel rhan o waith manwl y 
banc a Llywodraeth Cymru yn monitro’r Gronfa.  

 
 
4. Adroddiadau yn y wasg genedlaethol ynghylch gwrthdaro honedig rhwng 

buddiannau 
Mae ACM, Rheolwr y Gronfa, yn gwmni rheoli buddsoddiadau sy’n cael ei reoleiddio 
gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Ymchwilir i unrhyw bryderon a fynegir 
ynghylch rheoli neu weithredu’r Gronfa yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Ymddygiad 
Ariannol. Ar wahân i hynny, mae Banc Datblygu Cymru wedi gofyn am eglurhad 
gan ACM ynghylch y gwrthdaro honedig rhwng buddiannau, yr adroddwyd arno yn 
y wasg genedlaethol, ac mae wedi cynghori Llywodraeth Cymru fel a ganlyn: 

 
“Ymateb ACM yw nad oes unrhyw broblem yma o gwbl. Ymdriniwyd â’r 
buddsoddiadau, gan gynnwys Woodford, gan gydymffurfio’n llwyr â rheolau’r 
Awdurdod Ymddygiad Ariannol ac nid oedd unrhyw wrthdaro rhwng 
buddiannau.” 
 

 
5. Archwilydd Cyffredinol Cymru 2016 - Argymhellion ynghylch gwrthdaro 

gwirioneddol neu ymddangosiadol rhwng buddiannau 

Archwiliodd Cyllid Cymru bedwerydd buddsoddiad y Gronfa, ac roedd yn fodlon bod 
pawb dan sylw wedi rheoli’r broses yn briodol. Canfu adolygiad annibynnol o’r 
Gronfa yn 2016 fod aelodau’r Pwyllgor Buddsoddi yn gyson wrth ganfod gwrthdaro 
posibl rhwng buddiannau ac yn sicrhau nad oedd yr aelodau hynny o’r pwyllgor yn 
pleidleisio ar fuddsoddiadau penodol. 

 
Hefyd, yn adolygiad Banc Datblygu Cymru a gyflwynwyd ym mis Chwefror 2017 
ynghylch Argymhelliad 5, ystyriwyd rhwymedigaethau Banc Datblygu Cymru yn 
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unol â Gwrthdaro rhwng Buddiannau. Nododd yr adolygiad fod Banc Datblygu 
Cymru wedi rhoi sylw i wendidau cynnar yn ei rwymedigaethau at Wrthdaro rhwng 
Buddiannau erbyn dechrau 2015. Nododd yr adolygiad nad oedd y gwendidau wedi 
cael unrhyw effaith sylweddol ar weithrediad Rheolwr y Gronfa ar y Gronfa nac ar 
werth am arian y Gronfa ei hun. Mae argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru wedi 
cael eu rhoi ar waith yn llwyr.  

 
 

6. Dull Gweithredu Llywodraeth Cymru 
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio’n agos gyda Banc 
Datblygu Cymru wrth iddo fonitro’r Gronfa yng nghyd-destun ei natur yn ôl 
disgresiwn. Mae ACM yn parhau i reoli’r daliadau sydd ar ôl yn y Gronfa gyda’r nod 
o wireddu gwerth ychwanegol i Lywodraeth Cymru yn ystod y tair blynedd a hanner 
sy’n weddill o oes y Gronfa.  
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