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Annwyl Nick, 

Craffu ar Waith y Gweinidog ar Ymarferion Caffael ynghylch Cymorth 

Cyflogadwyedd 

Cynhaliodd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau sesiwn graffu yng nghwmni Gweinidog 

yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ddydd Mercher 12 Chwefror 2019, gan ofyn i’r 

Gweinidog a’i swyddogion am fethiannau yn y broses gaffael ar gyfer Cymorth Gwaith 

Cymru, sef contract gwerth £500 miliwn. Yn benodol, roedd y Pwyllgor am gael eglurder 

gan Lywodraeth Cymru ynghylch gwybodaeth a rannwyd yn ystod ein sesiwn graffu 

flynyddol ar y gyllideb ar 9 Ionawr, ac yn natganiad ysgrifenedig y Gweinidog ar Gymorth 

Cyflogadwyedd ar 30 Ionawr. 

Er bod y Pwyllgor yn croesawu gonestrwydd y Gweinidog a’i swyddogion wrth ateb 

cwestiynau’r Aelodau ar 12 Chwefror, roeddem yn bryderus iawn am fethiant y ddau 

ymarfer caffael ar gyfer Cymorth Gwaith Cymru, ac i ba raddau y dysgwyd gwersi ers i’r 

ymarfer caffael cyntaf gael ei atal. Daeth i’r amlwg bod y methiannau caffael hyn bellach yn 

cael eu hadolygu ar y lefel uchaf o fewn Llywodraeth Cymru. Mae trawsgrifiad o’r sesiwn ar 

gael yma, ac mae’n ddealladwy pam fod y cyfryngau wedi dangos cryn ddiddordeb yn y 

mater hwn.  

Rwyf wedi rhoi gwybod i’r Gweinidog ei bod yn briodol i ni gyfeirio’r mater at y Pwyllgor 

Cyfrifon Cyhoeddus ar y cam hwn, o ystyried eich swyddogaethau mewn perthynas â 
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chraffu ar wariant cyhoeddus, a gwaith blaenorol gan eich pwyllgor ac Archwilydd 

Cyffredinol Cymru ar gaffael cyhoeddus. Felly, rwy’n ysgrifennu atoch fel Cadeirydd y 

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i dynnu eich sylw at y dystiolaeth a gafwyd gennym. 

Pe bai Swyddfa Archwilio Cymru neu’ch Pwyllgor yn dewis ymchwilio i’r mater hwn 

ymhellach, byddem wrth gwrs yn croesawu cael y wybodaeth ddiweddaraf am ganlyniad y 

gwaith hwnnw, o ystyried cylch gwaith Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau o ran 

cyflogaeth a sgiliau.  

Mae copi o’r llythyr hwn wedi’i anfon at Archwilydd Cyffredinol Cymru a Gweinidog yr 

Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, er gwybodaeth iddynt. 

 

Cofion gorau 
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Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru 
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