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04 Chwefror 2019 
 
 
Mr N Ramsay 
Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
 
By email: SeneddPAC@Assembly.Wales 
 
 
Annwyl Nick, 
 
Fel y gofynnwyd yn eich adroddiad ar 26 Tachwedd 2018, rwyf nawr yn anfon 
canfyddiadau ac argymhellion yr adolygiad annibynnol o'n gweithrediadau coedwigaeth 
masnachol ac ymateb a chamau gweithredu CNC. Edrychaf ymlaen at drafod hyn gyda chi 
a'ch cydweithwyr pan fyddwn yn cyfarfod yr wythnos nesaf. 
 
Er mwyn gosod hyn yn ei gyd-destun, ar ôl i’n Hadroddiad Blynyddol a’n Cyfrifon gael eu 
hamodi yr haf diwethaf ac ymholiad dilynol eich Pwyllgor, ymrwymais i gynnal adolygiad o 
weithrediadau coedwigaeth masnachol CNC. Ym mis Awst 2018 penodais Grant Thornton 
i gynnal adolygiad annibynnol ac anfonais y cylch gorchwyl ichi (wedi’i atodi). 
Mae'n galonogol bod ein staff yn fodlon cymryd rhan yn yr adolygiad. O ganlyniad, mae'r 
adroddiad yn un pellgyrhaeddol ac yn rhoi darlun llawn inni o berfformiad y maes busnes 
hwn. Er bod y canfyddiadau yn amhleserus i’w darllen, maent hefyd yn offeryn pwerus ar 
gyfer newid. Rydym eisoes wedi cymryd camau gweithredu, gan adeiladu ar y gwaith a 
wnaethom wrth ymateb i ymchwiliadau blaenorol Swyddfa Archwilio Cymru a'ch 
adroddiadau, er mwyn mynd i'r afael â'r holl faterion a nodwyd gan Grant Thornton.  
 
Byddwch yn gweld ein hymateb a'n camau gweithredu ochr yn ochr â'r canfyddiadau a'r 
argymhellion. Rydym eisoes yn gwneud cynnydd da ac yn gweithio'n gyflym.  

• Rydym wedi amlinellu safonau Llywodraethu Gwerthiant Pren newydd, a fydd yn cynnwys 

pob maes yn argymhellion Grant Thornton. Ar hyn o bryd rydym yn hyfforddi staff ar y 

gweithdrefnau newydd hyn, cyn eu cwblhau’n derfynol erbyn diwedd mis Mawrth. Yn y 

dyfodol bydd y rhain yn cael eu hadolygu’n flynyddol. 

• O fis Rhagfyr 2018 ymlaen rydym wedi cyflwyno amodau a thelerau newydd i’r holl 

gontractau newydd.  

• Mae’r holl staff yn cael hyfforddiant Cyfraith Gyhoeddus ac mae’r timau perthnasol wedi eu 

hyfforddi hefyd ym maes Cymorth Gwladwriaethol. 

• Er na ddaeth Grant Thornton o hyd i unrhyw dwyll, fe wnaethant amlygu y gallem fod yn 

agored i berygl twyll. Am y rheswm hwn, rydym wedi cychwyn ymchwiliadau pellach mewn 

nifer o feysydd.    
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Mae’r gwaith hwn yn cael ei yrru yn ei flaen gan Dîm Prosiect, dan arweiniad ein Pennaeth 
Caffael, sy’n gweithio’n llawn amser ar y mater, gyda chymorth o bob rhan o’r busnes, a 
chan Grant Thornton. Rydym yn adrodd yn rheolaidd i’r Bwrdd ac i ARAC, ac mae’r gwaith 
yn cael ei oruchwylio gan is-grŵp gorchwyl a gorffen newydd y Bwrdd, dan gadeiryddiaeth 
Syr David Henshaw.  
 
Ochr yn ochr â'r gwaith hwn, mae llawer o newidiadau eraill ar y gweill yn CNC a fydd yn 
gwella gwaith ein timau coedwigaeth. Ar 1 Ebrill, byddwn yn trosglwyddo i fodel gweithredu 
newydd ar gyfer y sefydliad cyfan. Bydd hyn yn creu timau cadarn, seiliedig ar le, gydag 
arweinyddiaeth glir ac a fydd yn canolbwyntio ar ymgysylltu â'r gymuned a chwsmeriaid. 
Byddant yn cael eu cefnogi gan dimau polisi canolog arbenigol a fydd yn gosod safonau ac 
yn sicrhau cysondeb. Mae dwy rôl newydd wedi eu creu a fydd yn effeithio'n uniongyrchol 
ar ein gwaith coedwigaeth: Pennaeth Masnachol a Phennaeth Stiwardiaeth Tir. Rydym 
wrthi'n recriwtio ar gyfer y ddwy swydd hyn.  
 
Yn olaf, mae ein perthynas â’r diwydiant pren yn hynod bwysig inni ac rydym yn sylweddoli 
fod gennym waith i’w wneud i adennill ymddiriedaeth ac ailosod y berthynas hon. 
Gwnaethom ddechrau’r broses hon yn ein cyfarfod cyswllt cwsmeriaid pren blynyddol ar 
28 Ionawr, ac yno rhoddais y newyddion diweddaraf iddynt ar y cynnydd mewn perthynas 
ag adolygiad Grant Thornton a’r newidiadau yr ydym yn eu gwneud. 
Byddaf yn falch o ateb eich cwestiynau ynghylch yr adroddiad hwn pan fyddwn yn 
cyflwyno tystiolaeth ar 11 Chwefror. Edrychaf ymlaen at eich gweld bryd hynny. 
 
 
Yr eiddoch yn gywir, 
 
 

 
 
Clare Pillman 
Prif Weithredwr, Cyfoeth Naturiol Cymru 
Chief Executive, Natural Resources Wales 


