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Annwyl Nick 
 
Ysgrifennais atoch ar 21 Tachwedd 2016 er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r 
Pwyllgor am ganlyniadau’r camau a gymerwyd gan reolwyr mewn perthynas â’r taliad 
ofer o £1.25m a gofnodwyd yng Nghyfrifon Blynyddol 2015-16. 
 
Byddwch yn cofio bod aelodau staff y panel gwerthuso ac aelodau staff y gadwyn reoli 
(a oedd yn gyfrifol am sicrhau bod y broses gaffael hon yn cael ei rhedeg yn unol â’r 
safonau a ddisgwylid) wedi cael eu cyfweld yn ffurfiol gan y Dirprwy Gyfarwyddwr, 
Adnoddau Dynol, a’r Cyfarwyddwr Llywodraethu, yn unol â chyngor y gyfraith 
cyflogaeth, i weld a ddylid dechrau cymryd camau pellach, ar sail unigol, yn unol â 
pholisïau a gweithdrefnau Adnoddau Dynol Llywodraeth Cymru. 
 
Mae’r broses hon bellach wedi ei chwblhau a nodwyd nifer o fethiannau ar y cyd yn 
ogystal â methiannau gan unigolion. Mae’r rhain yn ymwneud yn bennaf â diffygion o 
ran rheoli gwybodaeth a goruchwylio. Roedd y rhain yn y pen draw wedi gwanychu 
sefyllfa Llywodraeth Cymru, nid yn unig yng nghanfyddiad y cyhoedd o ran pa mor 
drylwyr a thryloyw yw’r broses gaffael, ond i bwynt lle bu’n rhaid i Lywodraeth Cymru 
amddiffyn ei hun yn yr achos cyfreithiol a ddilynodd. Bydd y Pwyllgor yn dymuno nodi 
nad oes unrhyw dystiolaeth bod unrhyw un wedi ennill yn bersonol o’r ymarfer caffael. 
 
Er y byddwch yn deall na allaf roi sylwadau ar faterion sy’n ymwneud ag aelodau unigol 
o staff, gallaf roi gwybod i’r Pwyllgor bod camau ffurfiol yn cael eu cymryd gan reolwyr 
mewn perthynas ag aelodau perthnasol o staff yn unol â chyngor y gyfraith cyflogaeth.  
 
Yn gywir,  
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