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N Ramsay, AC 
Cadeirydd, y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

21 Ebrill 2020 

Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines 

Bydd y Pwyllgor wedi gweld y Datganiad Ysgrifenedig a ryddhawyd gan y Prif Weinidog 

heddiw ynghylch digwyddiadau yn sgil marwolaeth drasig Carl Sargeant. Dywed y Prif 

Weinidog yn ei Ddatganiad y gwnaeth ef wahodd Syr Brendan Barber i siarad â’r bobl 

berthnasol i weld a fyddai’n bosibl dod o hyd i ffordd ymlaen. O ganlyniad, mae Syr 

Brendan wedi gwneud dau argymhelliad i’r Prif Weinidog: sef na ddylai’r Ymchwiliad 

Annibynnol fynd rhagddo, ac y dylai Llywodraeth Cymru dalu’r costau cyfreithiol 

rhesymol sydd gan y teulu Sargeant yn weddill. Mae’r Prif Weinidog wedi penderfynu 

derbyn a gweithredu’r ddau argymhelliad. 

Cyffyrddodd y Pwyllgor ag agweddau ar y digwyddiadau hyn, ac yn benodol yr 

ymchwiliad cysylltiedig i honiadau o ryddhau gwybodaeth yn answyddogol, pan oeddwn 

i a’m cydweithwyr yn rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor yn yr hydref y llynedd ar y cyfrifon 

blynyddol. Roeddwn felly’n credu ei bod yn briodol ysgrifennu atoch yn ffurfiol ynglŷn â’r 

materion hyn.  

Yn unol ag argymhelliad Syr Brendan, mae’r Prif Weinidog wedi cytuno y dylai 

Llywodraeth Cymru dalu’r costau cyfreithiol sydd gan y teulu yn weddill. Mae’r 

rhesymau dros gredu bod budd cyhoeddus i’r cam eithriadol hwn yn cael eu crynhoi yn 

ymateb y Prif Weinidog i Syr Brendan, sydd ynghlwm â’r Datganiad. A minnau’n Brif 

Swyddog Cyfrifyddu Llywodraeth Cymru rwyf wrth gwrs wedi bod yn ymwneud yn agos 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee 
PAC(5)-11-20 PTN5
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â chynghori’r Prif Weinidog ar y mater hwn. Mae’r camau a nodir yn llythyr y Prif 

Weinidog yn gyson â’r cyngor a roddais. 

 

Byddaf wrth gwrs yn ymateb i unrhyw gwestiynau sydd gan y Pwyllgor ynglŷn â’r taliad 

neu unrhyw agwedd arall ar y digwyddiadau hyn, naill ai’n ysgrifenedig neu mewn 

sesiwn dystiolaeth. 

 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Archwilydd Cyffredinol Cymru. 
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