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Annwyl Nick, 

 

Llywodraeth Cymru yn ariannu Kancoat Ltd 

Oherwydd bod yr Archwilydd Cyffredinol i ffwrdd o'r swyddfa ar hyn o bryd, rwy'n ysgrifennu yn ei 

absenoldeb i roi cyngor i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch ymatebion Llywodraeth Cymru i'r 

argymhellion a nodwyd yn adroddiad diweddar y Pwyllgor ar Lywodraeth Cymru yn ariannu 

Kancoat Ltd.   

Rwy’n falch o weld bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn yn llawn 10 o'r 11 o argymhellion a wnaed 

gan y Pwyllgor, ac mae wedi nodi'r amserlenni ar gyfer cymryd camau gweithredu priodol yn erbyn 

pob un o'r rhain.  

Rydym hefyd wedi cael copi o ganllawiau ychwanegol Llywodraeth Cymru ar asesu risg, y cyfeirir 

atynt yn ei hymateb i Argymhelliad 6. Mae'n siŵr y bydd y canllawiau yn rhan o waith archwilio'r 

Archwilydd Cyffredinol yn y dyfodol, ac felly cawn gyfleoedd i fyfyrio ar eu heffeithiolrwydd. 

Fel y mae'r Pwyllgor yn ymwybodol, mae'r Archwilydd wedi dechrau archwiliad gwerth am arian 

ehangach yn ddiweddar o ran sut mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth ariannol i fusnesau 

yng Nghymru. Bydd yr archwiliad yn gyfle i ystyried cynnydd Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu a 

chyhoeddi canllawiau cliriach ar gyfer ‘cyllid busnes ad-daladwy’.  Nodaf hefyd fwriad Llywodraeth 

Cymru i adolygu ei dull o ddarparu cymorth ariannol i fusnesau yng Nghymru fel rhan o ddatblygu'r 

‘Strategaeth Ffyniannus a Diogel’ newydd y mae'n bwriadu ei chyhoeddi yn ddiweddarach eleni. 

Byddwn yn rhoi sylw i'r adolygiad hwn fel rhan o'r cyd-destun ehangach i'n harchwiliad gwerth am 

arian. 

Mewn ymateb i Argymhelliad 7 ‘bod y Prif Weinidog yn sicrhau bod y Cod Gweinidogol yn ei 

gwneud yn ofynnol ystyried gwrthdaro canfyddedig o ran buddiannau a bod canlyniad ystyriaeth o'r 

fath yn cael ei ddogfennu'n llawn ac yn ffurfiol’, nodwn fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn yr 

argymhelliad hwn mewn egwyddor yn unig.  Mae Llywodraeth Cymru yn honni yn ei hymateb bod 

paragraffau 1.3 a 4.4 o God y Gweinidogion yn darparu diogelwch digonol yng nghyd-destun enw 

da Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, roedd y Pwyllgor wedi canfod, yn achos Kancoat, nad oedd 

y mesurau diogelu presennol hyn yn ddigon cadarn o ystyried absenoldeb unrhyw dystiolaeth 

ddogfennol i ategu sut roedd y Gweinidog ar y pryd wedi ystyried y canfyddiad o unrhyw wrthdaro 

buddiannau.  
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Rydym o'r farn y byddai tystiolaeth o'r fath, pe bai ar gael i Lywodraeth Cymru, wedi bod yn 

ddigonol wrth wrthbrofi awgrymiadau dilynol yn y cyfryngau bod ymddygiad y Gweinidog ar y pryd 

yn groes i God y Gweinidogion. Felly rydym yn awgrymu efallai y bydd y Pwyllgor am bwyso am 

ragor o sicrwydd gan Lywodraeth Cymru ynghylch ymdrin â gwrthdaro canfyddedig yn y dyfodol a 

allai godi y tu hwnt i ffin wirioneddol etholaeth Gweinidog. 

Gobeithiaf fod y sylwadau hyn yn ddefnyddiol i’r Pwyllgor. 

Yn gywir, 

 

 

 

MIKE USHER 

Arweinydd Sector - Iechyd a Llywodraeth Ganolog 




