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Annwyl Mr Ramsay 

 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Rhagfyr 2017 yn ymateb i'm cynnig i ddiwygio'r 

ffordd mae Llywodraeth Cymru yn ymateb i argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor yn ei 

adroddiadau, fel a nodwyd yn fy llythyr dyddiedig 8 Tachwedd 2017. Rwy'n falch bod y 

Pwyllgor yn ystyried bod y cynigion hyn yn adeiladol ac yn gadarnhaol. Ar y sail hon, 

rwyf wedi gofyn i Uned Llywodraethu Corfforaethol Llywodraeth Cymru ddiweddaru'r 

canllawiau perthnasol i swyddogion, ynghyd â thempled y llythyr ymateb a thempled yr 

atodiad sy'n gysylltiedig â'r ymateb ffurfiol i argymhellion a geir yn adroddiadau'r 

Pwyllgor. Rwy'n disgwyl y bydd y canllawiau diwygiedig hyn, ynghyd â'r templedi, ar 

gael i swyddogion cyn hir, ac erbyn diwedd mis Ionawr 2018 fan bellaf. Bydd hyn yn 

caniatáu i'r newid hwn gael ei roi ar waith yn sydyn. 

 

I gadarnhau'r dull yr ydym yn bwriadu ei ddilyn, wedi hynny byddwn yn: 

 defnyddio "derbyn" neu "wrthod" fel ymateb i'r argymhellion ac ni fyddwn yn 

defnyddio "yn rhannol" neu "mewn egwyddor" mwyach wrth dderbyn argymhellion 

 egluro ein rhesymeg dros wrthod argymhelliad, lle y bo hynny'n berthnasol  

 trin argymhellion lle'r ydym yn cytuno â bwriad y Pwyllgor fel rhai a "dderbyniwyd" 

ond nodi os ydym o'r farn bod ffordd fwy effeithiol o gyflawni'r bwriad hwn, gan 

egluro ein rhesymau dros ffafrio dull gwahanol.  
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O ran sgyrsiau anffurfiol ynglŷn â geirio argymhellion sy'n dal i fod ar ffurf drafft, rwy'n 

cydnabod yn llawn fod angen i'r Pwyllgor fod yn annibynnol ac yn dryloyw. Rwy'n cytuno 

hefyd na ddylid cynnal y cyfryw drafodaethau yn ddiofyn, felly, ond gallai fod yn 

adeiladol ac yn gynhyrchiol, i'r naill ochr a'r llall, gael trafodaethau o'r fath o bryd i'w 

gilydd. Byddaf yn dibynnu ar ddisgresiwn fy swyddogion i fanteisio ar gysylltiad o'r fath 

dim ond pan fo'n briodol gwneud hynny. 

 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Prif Weinidog a Chlerc y Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus.  
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