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Caffael Arbed 3  
 
Mae caffael cynllun tlodi tanwydd seiliedig ar ardaloedd newydd Arbed 3 wedi ennyn 
diddordeb mawr ymhlith y cyhoedd, gwleidyddion a’r cyfryngau. Gyda’r trefniadau 
cytundebol ar waith bellach, roeddwn i am ysgrifennu atoch chi yn nodi’r broses y mae 
Llywodraeth Cymru wedi’i dilyn, gan gynnwys yr ymarfer diwydrwydd dyladwy ariannol a 
masnachol a gynhaliwyd a’r gofynion yn y contract ar gyfer datblygu economaidd. 
 
Swyddogion sy’n gosod contractau o’r math yma. Nid yw Gweinidogion yn cymryd 
unrhyw ran yn y broses, heblaw am gael eu hysbysu o’r canlyniad. Mae gan 
Weinidogion hawl i gael eu bodloni bod y prosesau y cytunwyd arnynt wedi dilyn yn 
briodol, ond ni ddylai Gweinidogion geisio dylanwadu ar ganlyniad y broses honno. 
Materion cytundebol masnachol yw’r rhain lle mae’n rhaid trin pob parti yn unol â’r 
rheolau, sy’n llywodraethu’r broses o ddyfarnu contractau. Mae’r llythyr hwn yn nodi’r 
camau a gymerwyd gan swyddogion Llywodraeth Cymru wrth roi’r rheolau a’r 
gweithdrefnau hynny ar waith yn yr achos hwn. 
 
Ers dwy flynedd, mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal buddsoddiad Arbed drwy 
grantiau awdurdod lleol. Daeth y gwasanaeth tebyg blaenorol, a ddefnyddiodd 
gronfeydd Ewropeaidd - Arbed 2 - i ben yn 2016. 
 
Cartrefi Clyd Arbed 3 
 
Ym mis Ionawr 2017, cymeradwyodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a 
Materion Gwledig fuddsoddiad o £104 miliwn yn rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth 
Cymru dros y pedair blynedd nesaf i wella hyd at 25,000 o gartrefi. Mae Cartrefi Clyd yn 
cynnwys y cynllun Nest sy’n cael ei arwain gan y galw a’r cynllun Arbed 3 sy’n seiliedig 
ar ardaloedd. 
 
Mae rhaglen Arbed 3 wedi’i llunio i dargedu gwelliannau i fwy na 6,000 o gartrefi mewn 
ardaloedd lle mae aelwydydd yn fwy tebygol o fod mewn tlodi tanwydd difrifol. Yn 
ogystal â gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi, bydd y cynllun yn darparu cyngor 
amrywiol i ddeiliaid tai i’w helpu i ddefnyddio llai o ynni a gostwng eu biliau ynni. 
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Nod y tendr ar gyfer Arbed 3 oedd creu mecanwaith i gael ei roi ar waith gan un rheolwr 
cynllun yn gweithio ledled Cymru. Bydd gofyn i’r rheolwr cynllun newydd weithio gyda 
phob awdurdod lleol i nodi a datblygu cynlluniau seiliedig ar ardaloedd, o ansawdd 
uchel. Bydd y rhain yn creu manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol 
drwy fynd i’r afael â thlodi tanwydd difrifol, creu cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth a 
lleihau ôl-troed carbon stoc tai presennol Cymru. 
 
Bu swyddogion polisi Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’r Gwasanaeth Caffael 
Cenedlaethol ac arbenigwyr cyfreithiol ac ariannol allanol ar y tendr ar gyfer y contract 
rheolwr cynllun newydd, er mwyn sicrhau bod y contract newydd yn addas i’w ddiben, 
yn cynnig gwerth am arian ac yn helpu i greu twf economaidd yng Nghymru. 
 
Mabwysiadodd y cynllun Arbed 3 nifer o argymhellion o’r gwerthusiad o Arbed 2 a’r 
gwersi a ddysgwyd o gynlluniau grant awdurdodau lleol Arbed dilynol, gan gynnwys: 
 

 Parhad asesiadau tai cyfan annibynnol i sicrhau bod amcanion strategol yn 
canolbwyntio ar elfennau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd; 

 Data cadarn ar dlodi tanwydd i sbarduno ymyriadau 

 Ysgogi’r economi leol drwy ei gwneud yn ofynnol bod o leiaf 90% o gyfleoedd is-
gontractio ar gyfer BBaCh a micro-gontractwyr sy’n gweithredu yng Nghymru; 

 Brandio a chyfryngau cyfathrebu Llywodraeth Cymru clir â deiliaid tai; 

 Gwarantau, wedi eu talu gan reolwr y cynllun, lle mae inswleiddiad wedi ei osod 
mewn waliau allanol; 

 Ansawdd a darpariaeth archwilio cynllun Arbed 3. 

 
Caffael Cartrefi Clyd Arbed 3 
 
Cyhoeddwyd y gwahoddiad i dendro am y contract Arbed 3 newydd ar 26 Ionawr 2018 

a'i gau ar 28 Chwefror 2018 . Derbyniwyd dau gynnig: 

 Everwarm/Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni (EST) - o dan fenter ar y cyd o’r enw 
Arbed am Byth 

 Melin Homes mewn partneriaeth â Grŵp Cynefin HA, Property Tectonics, Prifysgl 
Metropolitan Caerdydd and E.ON Energy Services 

Gwerthuswyd y ddau gynnig gan banel a oedd yn cynnwys swyddogion polisi a’r 
Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn erbyn meini prawf ansawdd, a oedd yn cyfrif am 
70% o’r marc cyffredinol, a meini prawf cost, a oedd yn cyfrif am y 30% arall. 
 
Yn dilyn gwerthusiad trylwyr, penderfynodd y panel bod y cynnig a sgoriodd uchaf wedi’i 
gyflwyno gan Everwarm/Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni. Cyflawnodd y Gwasanaeth 
Caffael Cenedlaethol yr ymarfer diwydrwydd dyladwy ariannol a masnachol, adolygodd 
benderfyniad y panel a chadarnhaodd fod proses ddilys wedi’i dilyn. Goruchwyliodd 
uned fasnachol a chaffael Llywodraeth Cymru y gwaith o safoni’r gwerthusiad er mwyn 
sicrhau craffu annibynnol ar y broses werthuso a’r canlyniad. 
 
Cyhoeddwyd penderfyniad y panel drwy Hysbysiad o Fwriad i Ddyfarnu neu “hysbysiad 
digyfnewid” ar 3 Ebrill 2018. O dan Reoliad Contractau Cyhoeddus 2015, mae angen 
cyfnod digyfnewid o 10 diwrnod gorfodol o leiaf – hyd 13 Ebrill 2018 – cyn y gellir 
ymrwymo i’r contract gyda’r cynigydd llwyddiannus. 
 
Yn ystod y cyfnod hwn, cododd Melin Homes nifer o bwyntiau yr oedd eisiau eglurhad 
yn eu cylch drwy ei gynghorwyr cyfreithiol a gofynnodd i Lywodraeth Cymru ymestyn y 
cyfnod digyfnewid fel y gellid ymchwilio i’w bwyntiau. 
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Gofynnodd Melin Homes i Lywodraeth Cymru gadarnhau: 
 

 A oedd materion ymddangosiadol o hyfywedd a thryloywder ariannol rhiant-
gwmni Everwarm, Lakehouse Group, wedi’u harchwilio; 

 A oedd gwiriadau camymddwyn proffesiynol wedi’u cynnal – cyfeiriodd Melin 
Homes at adroddiadau yn y cyfryngau a oedd yn ymwneud ag ymchwiliad o dwyll 
honedig gan is-gontractwr Lakehouse Group; 

 A oedd gwiriadau wedi’u cynnal i’r pris a gynigiwyd gan Everwarm - credai Melin 
Homes y gallai fod yn anghyffredin o isel; 

 A oedd pob sgôr a ddyfarnwyd yn gywir ac yn seiliedig ar dystiolaeth gymaradwy; 

 Nid oedd gwrthdaro buddiannau neu anfantais annheg i aelodau o gonsortiwm y 
cynigydd buddugol. 

Cododd Melin Homes, drwy ei gynghorwyr cyfreithiol, faterion pellach, yn ogystal â’r 
uchod. 

Ar ôl derbyn cyngor cyfreithiol, cytunodd Llywodraeth Cymru i beidio ag ymrwymo i 
gontract â’r cynigydd llwyddiannus tan 48 awr ar ôl darparu ymateb ffurfiol i gynghorydd 
cyfreithiol y cynigydd aflwyddiannus, Hugh James Solicitors. Eglurwyd hyn mewn llythyr 
dyddiedig 17 Ebrill 2018. 

Cyfarfu swyddogion polisi Llywodraeth Cymru a’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ag 
uwch gyfarwyddwyr Everwarm ar 26 Ebrill 2018 fel rhan o ymchwiliad i’r materion a 
godwyd gan Melin Homes. 

Darparodd Llywodraeth Cymru ymateb ffurfiol i Hugh James Solicitors ar 30 Ebrill 2018 
a rhoddodd 48 awr ychwanegol i’r cynigydd aflwyddiannus ymateb cyn dod i gasgliad 
ynghylch y contract. Ni dderbyniwyd ymateb. 

Crynhoir yr asesiad o bryderon Melin Homes isod. 

 

Materion o hyfywedd ariannol a thryloywder  

Cyn cyhoeddi’r Bwriad i Ddyfarnu, cynhaliodd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol 
wiriadau diwydrwydd dyladwy ariannol ar gonsortiwm y cynigydd llwyddiannus a 
Lakehouse Group, a fodlonodd y gofynion tendr a nodwyd. 

Ar ôl derbyn pryderon Melin Homes, cynhaliwyd diwydrwydd dyladwy pellach gyda 
chanlyniadau tebyg. Cynhaliwyd adroddiadau ariannol ar Everwarm Ltd a Lakehouse 
Group drwy Dun and Bradstreet a Company Watch - ni nodwyd unrhyw bryderon am eu 
statws ariannol wrth ddyfarnu. Mae statws ariannol y cwmnïau perthnasol yn bodloni’r 
holl ofynion a nodir yn yr ymarfer tendro hwn. 

Cyfeiriodd Melin Homes at nifer o erthyglau yn y cyfryngau a oedd yn dyddio yn ôl i 
2011. Yn ogystal, ysgrifennodd nifer o Aelodau Cynulliad ataf i ac Ysgrifennydd y 
Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig yn holi canlyniad yr ymarfer tendro ac 
ynghylch yn ailadrodd yr honiadau a wnaed mewn erthyglau yn y cyfryngau. 

Yn sgil difrifoldeb yr honiadau, gwahoddwyd yr holl bartïon a oedd yn rhan o 
gonsortiwm y cynigydd buddugol i gwrdd â swyddogion ar 26 Ebrill 2018. Darparodd 
Prif Swyddog Gweithredu Lakehouse Group dystiolaeth a sicrwydd am y materion hyn. 
Mae llawer o’r materion hyn wedi bod yn destun camau cyfreithiol gan Lakehosue 
Group ac felly nid yw’n briodol rhoi sylwadau ar y manylion. Fodd bynnag, nid oes 
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unrhyw gyhuddiadau wedi’u dwyn yn erbyn Lakehosue Group ac nid oes unrhyw 
euogfarnau wedi bod. 

Roedd yr holl wybodaeth yn yr erthyglau yn y cyfryngau wedi’u cynnwys yn y 
prosbectws cyhoeddus pan gyhoeddwyd cyfrannau Lakehouse Group ar Gyfnewidfa 
Stoc Llundain yn 2015, ac roedd yn cynnwys manylion perfformiad ariannol; eglurwyd 
risgiau i ddarpar fuddsoddwyr, gan gynnwys yr ymchwiliad a oedd yn mynd rhagddo 
gan Heddlu’r Metropolitan ynghylch y twyll honedig. Yn unol â gofynion Cyfnewidfa Stoc 
Llundain, mae Lakehouse Group yn adrodd ar ei berfformiad ariannol i fuddsoddwyr yn 
flynyddol ac mae ganddo lawer o fuddsoddwyr sefydliadol sydd â chyfranddaliadau 
sylweddol. 

Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn credu bod sicrwydd digonol wedi’i ddarparu i 
ymateb i’r materion hyn a godwyd gan Melin Homes ac mewn gohebiaeth gan Aelodau 
Cynulliad mewn perthynas â’r erthyglau yn y cyfryngau, ac mae sefyllfa ariannol 
consortiwm y cynigydd buddugol a rhiant-gwmni Everwarm, Lakehouse Group, yn 
bodloni’r profion gofynnol. 

 

Materion prisio 

Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi cynnal dadansoddiad pellach o elfennau 
masnachol y tendrau, a ddangosodd fod Melin Homes yn rhatach mewn rhai meysydd 
ac Everwarm/yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni mewn meysydd eraill. Y canlyniad clir yw 
bod Everwarm/yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn darparu gwasanaeth mwy cost 
effeithiol, a allai arwain at fwy o aelwydydd sy’n dioddef tlodi tanwydd yn derbyn 
mesurau Cartrefi Clyd. 

Mae swyddogion hefyd wedi meincnodi costau yn anffurfiol yn erbyn contractau 
presennol a blaenorol Cartrefi Clyd. Er na ellir dangos cysylltiad uniongyrchol rhwng y 
costau, maent yn gyson ar y cyfan. 

Mewn cyfarfod gydag uwch staff consortiwm cynnig Everwarm/yr Ymddiriedolaeth 
Arbed Ynni ar 26 Ebrill 2018, fe wnaethon nhw ddisgrifio eu gweithgarwch meincnodi eu 
hunain yn erbyn cynllun tebyg i Cartrefi Clyd a weithredwyd gan Nest ar gyfer 
Llywodraeth yr Alban ac yn erbyn ystod o fframweithiau sector cyhoeddus eraill. 

Mae’r effaith ar gyflogaeth yng Nghymru wedi creu rhagor o ddiddordeb. Gan nad yw 
Everwarm/yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni wedi sicrhau ei gadwyn gyflenwi o Gymru, 
mae’n trefnu digwyddiadau ledled Cymru, gyda chefnogaeth tîm Busnes Cymru, y 
Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a thîm effeithlonrwydd ynni a thlodi tanwydd 
Llywodraeth Cymru i roi cyhoeddusrwydd i’r cyfleoedd ar gyfer BBaChau o Gymru. 
Bydd hyn yn cynnwys cyfleoedd i isgontractwyr a oedd yn gweithio ar y cynlluniau 
Arbed blaenorol a busnesau newydd, a fydd yn cael eu cefnogi i ennill achrediad PAS a 
chreu prentisiaethau. Mae Everwarm/yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn ymrwymedig i 
ddefnyddio busnesau 100% o Gymru fel gosodwyr ac mae wedi ymrwymo i wneud  y 
Cod Ymarfer: Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi, cyfrifon banc y prosiect a 
thalu’r cyflog byw i staff a chontractwyr yn amod hanfodol. Bydd hefyd yn agor eiddo 
newydd yn Rhondda Cynon Taf. 

Mae’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wedi cynnal ymarfer diwydrwydd dyladwy ar 
berfformiad Everwarm mewn perthynas â’i gontractau i Lywodraeth yr Alban a Chyngor 
Aberdeenshire - mae gan y naill a’r llall gontractau ôl-osod domestig gydag Everwarm. 
Mae’r cyngor a Llywodraeth yr Alban wedi disgrifio Everwarm fel cyfathrebwyr da a 
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phroffesiynol, gan ddweud eu bod yn darparu canlyniadau rhagorol am brisiau 
cystadleuol. 

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal buddsoddiad 
Arbed drwy gyfrwng grantiau awdurdodau lleol; darparwyd y gwasanaeth tebyg 
blaenorol, a ddefnyddiodd gronfeydd Ewropeaidd (Arbed 2) gan ddau gontractwr, gan 
gynnwys Melin Homes, a daeth i ben ym mis Mehefin 2016. Ers hynny, nid yw’r prif 
gontractwyr nac unrhyw isgontractwyr a ddefnyddiwyd drwy’r cynlluniau blaenorol wedi 
codi unrhyw faterion na phryderon am golli swyddi o fewn eu cwmnïau eu hunain neu’r 
gadwyn gyflenwi ehangach. 

 

Materion sgorio 

Mynegodd Melin Homes bryderon am y sgorio a ddefnyddiwyd yn ei lythyr gwreiddiol. 
Yn sgil hynny, cynhaliodd swyddogion Llywodraeth Cymru ymarfer sgorio annibynnol a 
daeth i’r casgliad bod y sgoriau wedi’u dyfarnu’n deg ac nad oedd “gwall amlwg” yn y 
sgorio. 
 
Yn sgil hynny, anghytunodd Melin ymhellach ynglŷn â’r sgoriau a ddyfarnwyd; gan 
ddatgan nifer o feysydd lle mae’n honni y dylai ei sgoriau wedi bod yn uwch. Eto, 
adolygwyd y rhain yn fanwl ond ni nodwyd unrhyw wallau. Nid yw ac ni allai caffael fyth 
fod yn wyddoniaeth gwbl gywir.  Mae gwerthuso tendrau yn ymwneud â defnyddio elfen 
o grebwyll ac mae paneli caffael yn cael eu creu i gydbwyso safbwyntiau unigol. Mae 
posibilrwydd cyson y gallai gwahanol baneli, sydd wedi’u cyfansoddi’n wahanol, ddod i 
benderfyniadau rhywfaint yn wahanol. Fel gydag unrhyw broses benderfynu yn y sector 
cyhoeddus, nid yw’r ffaith bod anghytuno yn tanseilio cadernid a chywirdeb y broses 
neu’r penderfyniad ei hun. 
 
Mewn termau cyfreithiol, mae achosion sy’n cynnwys caffael yn dangos bod 
gwerthuswyr yn caniatáu “lwfans o werthfawrogiad” ac ni fydd y ffaith y gellir caniatáu 
rhywfaint o anghytuno am sgôr yn arwain at ymyrraeth llys, heblaw bod “gwall amlwg” - 
sef camgymeriad amlwg neu benderfyniad y tu allan i gwmpas marciau y gallai 
gwerthuswyr rhesymol fod wedi’u dyfarnu. 
 
Ar ôl adolygu’r sgorio a derbyn cyngor cyfreithiol, mae’r Gwasanaeth Caffael 
Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru yn credu na fu gwall amlwg. 
 
Fel rhan o’r broses diwydrwydd dyladwy, adolygodd gwerthuswr annibynnol o 
wasanaeth caffael Llywodraeth Cymru y maes pryder gwreiddiol a godwyd gan Melin 
Homes a chytunodd â’r sgoriau a roddwyd gan y panel gwerthuso. 
 

Triniaeth gyfartal – cyfranogiad yr Ymddiriedolaeth Garbon a’r Ymddiriedolaeth Arbed 
Ynni mewn elfennau blaenorol o Arbed 2 

Mynegodd Melin Homes bryderon hefyd fod yr Ymddiriedolaeth Garbon, sy’n is-
gontractwr i Everwarm “was provided by Welsh Government with an application to 
assist in the development of its tender”. 

Ar ôl ymchwiliadau a cheisiadau pellach i gyfreithwyr Melin Homes am ragor o fanylion 
am yr honiad hwn, nid yw wedi bod yn bosibl pennu union fanylion yr honiad hwn. 

Dyma fanylion gwaith yr Ymddiriedolaeth Garbon gyda Llywodraeth Cymru a’r 
cynlluniau Arbed hyd yma. 

Mae’r Ymddiriedolaeth Garbon wedi ei defnyddio fel ymgynghorydd mewn perthynas â 
gweithgarwch o dan gynlluniau blaenorol Arbed. Yn 2015, defnyddiwyd yr 
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Ymddiriedolaeth Garbon i i gynorthwyo awdurdodau lleol i wella eu cynigion ar gyfer 
cynllun Arbed seiliedig ar grant awdurdodau lleol, a oedd yn gweithredu law yn llaw â’r 
cynllun seiliedig ar Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr oedd Melin Homes yn 
cyfrannu at ei darparu. 

Cynigiodd yr Ymddiriedolaeth Garbon gyngor i awdurdodau lleol i nodi ardaloedd tlodi 
tanwydd a datblygu cynlluniau mewn ffordd a fyddai’n denu cyllid rhwymedigaeth cwmni 
ynni (ECO). Er bod y meini prawf ar gyfer sicrhau cyllid rhwymedigaeth cwmni ynni ar 
gael yn eang i’r cyhoedd, mae gallu a chapasiti awdurdodau lleol yn amrywio sy’n 
arwain at gynigion anghyflawn neu wedi’u targedau’n anghywir ar gyfer cyllid. 
Rhoddodd yr Ymddiriedolaeth Garbon gefnogaeth i greu cynigion o well ansawdd i 
Lywodraeth Cymru, gan ddefnyddio dulliau adnabyddus o nodi tlodi tanwydd a helpu i 
sicrhau dosbarthiad mwy cyfartal o gynlluniau Arbed o ansawdd ledled Cymru, gan 
ddenu mwy o gronfeydd ECO. 

Nid oedd hyn yn gysylltiedig â’r tendr ar gyfer cynllun Arbed 3 ac felly nid oedd yn 
golygu bod yr Ymddiriedolaeth Garbon â buddiannau oedd yn gwrthdaro na’i bod yn 
cael mantais annheg. 

Yn fwy diweddar, arweiniodd yr Ymddiriedolaeth Garbon weithdai cynghori i 
awdurdodau lleol ym mis Ionawr 2017, ar ran Llywodraeth Cymru, i gynorthwyo cynllun 
grant Arbed awdurdodau lleol ar gyfer 2017-18. Y nod oedd adolygu’r broses o 
ddarparu rhaglenni ôl-osod tai seiliedig ar ardal yng Nghymru er mwyn sicrhau bod pob 
cynllun yn y dyfodol o ansawdd uchel ac yn briodol ar gyfer yr adeiladau a’u preswylwyr. 
Amcanion y sesiwn oedd: 

 Deall y prosiectau ôl-osod tai a oedd ar y gweill gan awdurdodau lleol; 

 Adolygu’r meini prawf ar gyfer y ffurflen gais a’r broses gynnig; 

 Nodi gwersi sydd wedi’u dysgu o’r broses o roi’r cynlluniau ar waith; 

 Nodi gwersi sydd wedi’u dysgu o’r cyfnod ar ôl cwblhau. 

Rôl yr Ymddiriedolaeth Garbon oedd rhannu’r hyn a ddysgwyd o gynlluniau blaenorol 
gydag awdurdodau lleol i wella ansawdd cynigion. Nid oedd hyn yn rhoi mynediad 
ffafriol i’r Ymddiriedolaeth Garbon i unrhyw ddeunydd sy’n gysylltiedig ag Arbed 3, nac 
yn gysylltiedig â’r tendr ar gyfer cynllun Arbed 3. 

Cwblhau ymchwiliadau a Bwriad i Ddyfarnu 

Ar ôl cwblhau’r ymchwiliadau, drafftiodd cyfreithwyr Llywodraeth Cymru lythyr ymateb, 
a’i anfon at gyfreithwyr Melin Homes ar 30 Ebrill 2018. Yn unol â chytundeb blaenorol i 
beidio ag ymrwymo i gontract â’r cynigydd llwyddiannus am 48 awr ar ôl darparu 
ymateb ffurfiol i’r cynigydd aflwyddiannus, nododd y llythyr fwriad Llywodraeth Cymru i 
ymrwymo i gontract ar ddyddiad ar neu ar ôl 3 Mai 2018. Nododd y llythyr hefyd fod y 
Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a swyddogion polisi Llywodraeth Cymru yn fodlon 
bod lefel briodol o ddiwydrwydd dyladwy wedi’i chynnal a bod pryderon Melin Homes yn 
annigonol i oedi dyfarnu’r contract ymhellach. 
 
Hyderaf y bydd y llythyr hwn a manylion y broses gaffael mewn perthynas â chontract 
Arbed 3 yn taflu rhywfaint o oleuni ar y mater ac yn egluro’r gwaith trylwyr a wnaed wrth 
ddyfarnu’r contract pwysig hwn. 
 
Yn gywir, 
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Mark Drakeford AM/AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid  
Cabinet Secretary for Finance 
 


