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28 Mehefin 2017 
Annwyl Nick, 
 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 11 Mai. Roedd adroddiad eich Pwyllgor ar y cymorth a 
ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i Kancoat yn argymell y dylwn sicrhau bod Cod y 
Gweinidogion yn ei gwneud hi’n ofynnol i ystyried gwrthdaro buddiannau tybiedig a bod 
canlyniad unrhyw ystyriaeth o'r fath yn cael ei ddogfennu'n llawn. 
  
O dan God y Gweinidogion, mae eisoes yn ofynnol i Ysgrifenyddion y Cabinet a 
Gweinidogion gymryd gofal arbennig dros benderfyniadau a allai o bosibl achosi gwrthdaro 
buddiannau yn deillio o'u cyfrifoldebau portffolio a buddiannau eu hetholaethau. Mae 
Ysgrifenyddion y Cabinet a Gweinidogion yn bersonol gyfrifol am eu gweithredoedd a'u 
hymddygiad a rhaid iddynt gyfiawnhau eu hymddygiad wrth y Cynulliad os oes angen. Os 
ydynt yn ystyried bod posibilrwydd o wrthdaro buddiannau, ceisir cyngor gan fy swyddfa i a 
phan fo atgyfeiriadau o'r fath yn cael eu gwneud, maent yn cael eu dogfennu, felly i'r perwyl 
hwn mae'r argymhelliad eisoes yn cael ei fodloni. Rwy'n ystyried y term posibilrwydd yn 
ddigon eang i ddal materion a allai, ym marn Ysgrifennydd y Cabinet, achosi canfyddiad o 
wrthdaro buddiannau.  
  
Byddaf yn ysgrifennu at Ysgrifenyddion y Cabinet a Gweinidogion yn gofyn iddynt ystyried 
penderfyniadau sy'n cael eu gwneud y tu allan i'w hetholaethau a allai fod o fudd cysylltiedig 
i'w hetholwyr hwythau ac os ystyrir bod y budd hwnnw yn ddigon sylweddol, dylid ei gyfeirio 
at fy swyddfa innau i gael cyngor ar sut i ymdrin â’r mater. 
 

Yn gywir, 
 

 
CARWYN JONES 
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