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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. 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee 
PAC(5)-21-19 PTN14 
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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.  
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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 
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Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol 
 




