
Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Broses Gaffael Llywodraeth Cymru a’r 
Camau a Gymerwyd Ganddi i Waredu Hen Westy River Lodge, 
Llangollen.  
 
Rydym yn croesawu canfyddiadau’r adroddiad ac yn cynnig yr ymateb 
canlynol i’r un ar hugain o argymhellion sydd wedi’u cynnwys ynddo.  
 
Argymhelliad 1:  
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu’i phrosesau i leihau’r 
risg bod rhuthr i wario arian cyn diwedd blwyddyn ariannol yn llesteirio 
ymdrechion i sicrhau gwerth am arian. Rhaid i’r sail resymegol dros unrhyw 
wariant ariannol, yn cynnwys gwariant ar ddiwedd blwyddyn ariannol, fod yn 
gadarn o ran sicrhau gwerth am arian. 
 
Ymateb: Derbyn.   
 
Mae prosesau Llywodraeth Cymru i fonitro gwariant ar waith drwy gydol y 
flwyddyn ariannol. Cynhelir cyfarfodydd misol dan arweiniad y Cyfarwyddwr 
Cyllid a Chaffael ac a fynychir gan Benaethiaid Cyllid adrannau er mwyn 
monitro gwariant a herio a chraffu ar ragolygon. Nod y cyfarfodydd hyn yw 
sicrhau bod penderfyniadau gwariant yn cael eu gwneud er mwyn ceisio 
sicrhau gwerth am arian. Yn ystod chwarter olaf y flwyddyn ariannol, cynyddir 
nifer y cyfarfodydd hyn i un yr wythnos er mwyn sicrhau bod y gwariant 
blynyddol cyffredinol yn cadw o fewn terfynau gwariant gan ddefnyddio 
trefniadau hyblygrwydd diwedd blwyddyn. 
 
 
Argymhelliad 2:  
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi rhestr o’r pwerau 
ariannol dirprwyedig y cytunwyd arnynt o fewn cylch gwaith bob Gweinidog, er 
mwyn tryloywder. 
 
Ymateb: Derbyn yr Egwyddor.   
 
Mae pob Cyfarwyddwr Cyffredinol yn gyfrifol am gytuno ar gyfres o drefniadau 
gyda’u Gweinidog(ion) ar gyfer gwneud penderfyniadau sy’n gysylltiedig â 
gwaith eu cyfarwyddiaeth a’i gwariant. Mae’r trefniadau hyn, o anghenraid, yn 
amrywio o’r naill bortffolio i’r llall – gan adlewyrchu’r gwahanol flaenoriaethau 
sy’n gysylltiedig â bodloni amcanion y Rhaglen Lywodraethu a’r hyblygrwydd 
sy’n ofynnol yn ystod cyfnodau o gyfyngiadau ariannol.  Byddwn yn llunio 
fframwaith trosfwaol er mwyn galluogi Cyfarwyddwyr Cyffredinol i ddod i 
gytundeb â’u Gweinidog(ion) perthnasol ar eu trefniadau a fydd yn rhoi sylw 
dyledus i’r egwyddor Carltona. Byddwn yn cyhoeddi'r fframwaith a gytunir ar 
ein gwefan erbyn mis Hydref. 
 
 
Argymhelliad 3: 



Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod unrhyw Weinidog 
newydd yn cael ei friffio'n glir ynglŷn â’r cynlluniau dirprwyo sydd wedi cael eu 
sefydlu’n flaenorol yn ei adran. 
 
Ymateb: Derbyn. 
 
Byddwn yn adolygu ein gweithdrefnau ar gyfer briffio Gweinidogion newydd ar 
unwaith er mwyn sicrhau y byddant yn ymwybodol o’r trefniadau a gytunwyd 
rhwng y Gweinidog blaenorol a’r Cyfarwyddwr Cyffredinol cyfrifol. 
 
 
Argymhelliad 4:  
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn arfer polisi cyson wrth gaffael 
tir neu eiddo gyda meddiant gwag. Rhaid i delerau meddiannaeth gael eu 
pennu cyn prynu’r eiddo. 
 
Ymateb: Derbyn. 
 
Fe rheol, nid yw Llywodraeth Cymru yn caffael eiddo neu safleoedd lle ceir 
ansicrwydd ynglŷn â statws meddiannydd yr eiddo. Mae gweithwyr 
proffesiynol perthnasol ym maes eiddo a Gwasanaethau Cyfreithiol yn cael eu 
cynnwys yn y gwaith yn gynnar yn y broses er mwyn pennu penawdau’r 
telerau a gytunir gan gynnwys egluro statws cyfreithiol unrhyw feddiannydd.  
 
Os yw’n ofynnol cael meddiant gwag ar eiddo sydd wedi’i feddiannu ac sy’n 
destun meddiannaeth a bod rhaid talu er mwyn sicrhau meddiant gwag, bydd 
y pris prynu yn adlewyrchu’r gost hon.  
 
Ar gyfer cynlluniau ffordd mawr, mae cydweithwyr Trafnidiaeth yn defnyddio 
pwerau Gorchymyn Prynu Gorfodol (CPO) ac yn cyflwyno Hysbysiadau Trin a 
Mynediad perthnasol. Yn ymarferol, golyga hyn y bydd y tir yn cael ei 
feddiannu o ddiwrnod gwaith cyntaf y cynllun ond trosglwyddir y tir yn 
gyfreithiol yn ddiweddarach pan fo telerau digolledu wedi’u cytuno. Mae gan 
unrhyw unigolion sydd â buddiant cymwys yn y tir sy’n destun Gorchymyn 
Prynu Priodol, yn cael cyfle i drafod telerau digolledu gyda’r awdurdod sy’n 
caffael. 
 
Efallai y bydd achosion lle mae’r broses caffael yn digwydd cyn y Gorchymyn 
Prynu Gorfodol - mae’r rhain yn eiddo sydd wedi’i "ddifetha" gan gynnig ar 
gyfer cynllun ffordd. Yn yr achosion cymharol brin hyn, cynhelir archwiliadau 
cyn cwblhau ar ddiwrnod y cwblhau cyfreithiol (naill ai yn bersonol neu drwy 
un o’n hasiantau prisio) er mwyn sicrhau meddiant gwag ac os oes unrhyw 
amheuon, caiff y broses gwblhau ei hoedi neu ei hatal tan y bydd meddiant 
gwag wedi’i sicrhau. 
 
 
Argymhelliad 5:  
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau, o dan amgylchiadau 
lle mae swyddogion cyfreithiol a swyddogion polisi yn anghytuno ynglŷn â 
phenderfyniad (yn cynnwys penderfyniadau sydd wedi cael eu dirprwyo gan 



Weinidog i swyddogion), y dylai’r Gweinidog gael gwybod am anghytuno o’r 
fath cyn y caiff unrhyw benderfyniad terfynol ei wneud. 
 
Ymateb: Derbyn 
O dan amgylchiadau lle mae swyddogion cyfreithiol a swyddogion polisi yn 
anghytuno ynglŷn â phenderfyniad, fel arfer byddem yn disgwyl i’r sefyllfa hon 
gael ei datrys drwy ei throsglwyddo i uwch reolwr neu, yn y pen draw, yr 
Ysgrifennydd Parhaol er mwyn datrys y sefyllfa cyn cyflwyno cyngor i’r 
Gweinidog priodol. Byddwn yn adolygu ein canllawiau ar gyflwyno cyngor i 
Weinidogion er mwyn adlewyrchu’r sefyllfa hon erbyn mis Hydref. 
 

  
Argymhelliad 6:  
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu’i pholisïau Adnoddau 
Dynol o ran defnyddio cyfrifon e-bost i sicrhau ei bod mor glir â phosibl bob 
amser pa sefydliad y mae swyddog yn ei gynrychioli. 
 
Ymateb: Derbyn.  
 
Mae Polisi Diogelwch Llywodraeth Cymru yn nodi’n glir na chaiff staff 
ddefnyddio eu cyfeiriad e-bost swyddogol ar gyfer materion nad ydynt yn 
gysylltiedig â gwaith Llywodraeth Cymru oni bai ei fod yn fater cyfyngedig ac, 
fel arfer, yn fater brys. Byddwn yn pwysleisio’r canllaw hwn i staff. 
 
 
Argymhelliad 7:  
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu’i phrosesau mewnol, 
fel bod uwch reolwyr, lle caiff pryderon eu mynegi am wrthdaro buddiannau 
posibl mewn perthynas ag aelod o'r staff, yn ceisio eglurhad penodol i ddweud 
pam y credir bod y gwrthdaro buddiannau posibl yn cael ei reoli’n effeithiol. 
Rydym o’r farn y dylai digonolrwydd yr eglurhad hwnnw gael ei brofi’n 
annibynnol wedyn, y tu hwnt i gadwyn rheolaeth linell yr aelod o staff. 
 
Ymateb: Derbyn.  
 
Mae polisi Trafodion Ariannol a Gwrthdaro Buddiannau Llywodraeth Cymru yn 
ei gwneud yn ofynnol i bob aelod staff hysbysu ei reolwr llinell o unrhyw 
wrthdaro buddiannau posibl a thrafod unrhyw gamau a gynigir er mwyn mynd 
i’r afael â hyn cyn gynted ag y bo achos yn codi. Yn dilyn y drafodaeth honno, 
mae’n rhaid i’r unigolyn gwblhau Ffurflen Gwrthdaro Buddiannau Busnes a 
Gwrthdaro Buddiannau Posibl eraill a chrynhoi’r camau ar gyfer lliniaru lle y 
bo’n briodol. Bydd y Dirprwy Gyfarwyddwr wedyn yn ystyried a ddylid 
cymeradwyo bod yr unigolyn yn parhau â’r gweithgarwch.   
 
Mae’n ofynnol i unrhyw un sy’n cael caniatâd i wneud gweithgarwch sy’n creu 
gwrthdaro posibl gwblhau’r Ffurflen Gwrthdaro Buddiannau Busnes a 
Gwrthdaro Buddiannau Posibl eraill bob deuddeg mis er mwyn cael 
cymeradwyaeth i barhau â’r gweithgarwch yn barhaus. Rhaid cael trafodaeth 
ar bob achlysur o ran a yw’n briodol caniatáu i’r unigolyn barhau ac unrhyw 
gamau lliniaru angenrheidiol. Mae’n rhaid i unigolion hefyd hysbysu eu 



rheolwr llinell newydd a gofyn am ganiatâd i barhau â’r gweithgarwch os ydynt 
yn symud i swydd newydd. Y rheswm am hyn yw bod gweithgarwch y gellid ei 
ganiatáu mewn un maes busnes yn annerbyniol mewn maes busnes arall.  
Unwaith y mae’r Dirprwy Reolwr wedi cymeradwyo datganiad, dylid ei gadw 
ynghyd ag unrhyw ddogfennau ategol eraill ar ffeil gofrestredig sy’n 
gysylltiedig â holl ddatganiadau’r Adran sy’n cyflogi’r unigolyn.   
 
Ar hyn o bryd, nid yw’n ofynnol i reolwr annibynnol ystyried y sefyllfa ond 
byddwn yn ystyried erbyn mis Hydref a fyddai hyn yn briodol o bosibl mewn 
achosion arwyddocaol lle mynegir pryderon. 
 
 
Argymhelliad 8:  
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu’i pholisïau Adnoddau 
Dynol i sicrhau bod swyddogion yn cael eu hannog i beidio â gwasanaethu ar 
fyrddau allanol, oni bai fod ganddynt ganiatâd ysgrifenedig gan eu 
Cyfarwyddwr yn dweud y credir y byddai er budd pennaf Llywodraeth Cymru 
iddynt wasanaethu felly. Rydym yn rhagweld y gallai fod eithriadau i bolisi o’r 
fath (i alluogi - er enghraifft - gwasanaethu ar gorff llywodraethu ysgol). 
 
Ymateb: Derbyn.  
 
Yn gyffredinol, ni ragwelir y bydd unigolion sy’n gwirfoddoli yn gwneud hynny 
fel aelodau bwrdd oni bai eu bod, er enghraifft, yn aelodau o gorff 
llywodraethu ysgol. Fodd bynnag, mewn achosion lle rhagwelir gweithgarwch 
o’r fath byddai’r gofynion arferol ar gyfer cwblhau Ffurflen Gwrthdaro 
Buddiannau Busnes a Gwrthdaro Buddiannau Posibl eraill yn berthnasol. Mae 
hyn yn cynnwys mesurau lliniaru yn erbyn achos o wrthdaro buddiannau.         
 
Ym mis Rhagfyr 2012, adolygodd y Prif Swyddog Cyfrifyddu y canllawiau 
sydd ar gael i staff ynghylch bod yn aelodau o fyrddau allanol. Yna 
cyflwynodd ganllawiau gweithdrefnol y mae’n rhaid eu dilyn mewn perthynas 
â bod yn aelod o fwrdd lle nad yw hynny ar sail wirfoddol ond, er enghraifft, 
drwy wahoddiad neu oherwydd bod gan unigolyn swydd benodol yn 
Llywodraeth Cymru. Pan fo sefyllfaoedd o’r fath yn codi, mae’n rhaid i’r 
unigolyn lunio a chyflwyno achos busnes i’w ystyried gan reolwyr llinell o ran a 
yw derbyn yr aelodaeth er budd Llywodraeth Cymru. Caiff achosion busnes 
o’r fath a’r ymatebion iddynt eu cadw gyda Chofrestr Buddiannau’r Adran.    
 
Lle y cytunir ei fod er budd Llywodraeth Cymru i fod yn aelod o fwrdd, caiff 
cytundeb ei lunio ar bapur gyda’r bwrdd neu’r pwyllgor allanol ar rôl y 
swyddog Llywodraeth Cymru dan sylw, ac yn benodol, cyfyngiadau’r rôl 
honno. 
 
 
Argymhelliad 9:  
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu, yn flynyddol, a yw’n 
dal er budd pennaf Llywodraeth Cymru i aelodau o staff unigol barhau i 
wasanaethu ar fyrddau cwmnïau allanol. 
 



Ymateb: Derbyn.  
 
Mae hyn eisoes yn ofynnol dan y gweithdrefnau ar gyfer datgan buddiannau y 
cyfeirir atynt yn yr ymateb i argymhelliad 7 uchod ac ar gyfer cyflwyno 
achosion busnes mewn ymateb i argymhelliad 8 uchod. 
 
Argymhelliad 10:  
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn datblygu cronfa ddata ganolog 
i storio gwybodaeth am fuddiannau cofrestredig y swyddogion i gyd, a bod 
camau’n cael eu cymryd i liniaru’r potensial o wrthdaro rhwng buddiannau. 
Dylai cronfa ddata o’r fath fod ar gael i’r cyhoedd. 
 
Ymateb: Derbyn.  
 
Fel y nodir yn yr ymateb i argymhelliad 7, mae gofyniad yn bodoli i gofnodi’n 
adrannol pob datganiad o wrthdaro buddiannau posibl. Byddwn yn nodi’n glir 
yn ein Polisi Trafodion Ariannol a Gwrthdaro Buddiannau y byddwn yn sicrhau 
bod gwybodaeth am holl aelodau staff Llywodraeth Cymru sy’n aelodau o 
fyrddau allanol ar gael i’r cyhoedd. Bydd hyn yn cynnwys aelodaeth er budd 
Llywodraeth Cymru, ac sydd wedi’i hawdurdodi felly, ac aelodaeth breifat, ac 
eithrio achosion sy’n ymwneud â materion fel aelodaeth o gorff llywodraethu 
ysgol neu drefniadau tebyg. Byddwn yn gwneud y newidiadau hyn erbyn 
diwedd mis Hydref. 
 
 
Argymhelliad 11:  
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu ei phrosesau i sicrhau 
bod y gwaith o gynhyrchu adroddiad mewnol yn dilyn trefn yr un mor gadarn 
â’r drefn a ddilynir wrth gynhyrchu adroddiad allanol. 
 
Ymateb: Derbyn. 
 
Byddwn yn parhau i ymdrechu er mwyn sicrhau bod ein prosesau ar gyfer 
adroddiadau mewnol yn gyson â’r safonau y mae’n ei mabwysiadu mewn 
perthynas ag adroddiadau allanol.    
 
 
Argymhelliad 12: 
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu’i systemau i ymdrin â 
gohebiaeth Weinidogol, fel nad yw’r sawl y gwneir cwyn amdano na'i reolwr 
llinell yn ymateb i bryderon ynglŷn â gwrthdaro buddiannau (neu ymddygiad 
swyddog). 
 
Ymateb: Derbyn. 
 
Byddwn yn diwygio ein gweithdrefnau erbyn mis Hydref fel bod unrhyw 
ohebiaeth Weinidogol sy’n codi pryderon am wrthdaro buddiannau/ymddygiad 
swyddog yn cael ei ddyrannu i’r Cyfarwyddwr Cyffredinol perthnasol. Bydd yn 
penderfynu ar y ffordd fwyaf priodol o ymdrin â’r ohebiaeth. Os mai’r 



Cyfarwyddwr Cyffredinol yw testun pryderon yr ohebiaeth, bydd yn cael ei 
dyrannu i’r Ysgrifennydd Parhaol. 
 
 
Argymhelliad 13: 
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn egluro’n gyhoeddus sut yr 
ymdrinnir â gohebiaeth gan Aelodau Cynulliad, yn enwedig os yw Aelod 
Cynulliad wedi ysgrifennu gohebiaeth dro ar ôl tro am fater neilltuol. 
 
Ymateb: Derbyn. 
 
Rydym wedi cyhoeddi nodyn ar wefan Llywodraeth Cymru yn disgrifio ein 
gweithdrefnau ar gyfer ymdrin â gohebiaeth gan Aelodau Cynulliad a 
chynrychiolwyr etholedig eraill. Gellir dod o hyd iddo yn:  
 
http://wales.gov.uk/about/cabinet/writingtoministers/correspondence-from-
elected-reps/?lang=cy 
 
 
 
Argymhelliad 14: 
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu’i chonfensiwn, i 
alluogi Gweinidogion i gael gweld papurau a ystyriwyd gan eu rhagflaenwyr. 
 
Ymateb: Derbyn. 
 
Un o gonfensiynau sefydledig Llywodraeth y DU yw nad oes modd i 
Weinidogion y weinyddiaeth gyfredol weld dogfennau gweinyddiaeth flaenorol 
plaid wleidyddol wahanol fel arfer. Fodd bynnag, byddwn yn adolygu hyn 
gyda’n cydweithwyr yn llywodraeth y DU.   
 
 
Argymhelliad 15: 
Rydym yn argymell bod gweision sifil Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod 
Gweinidogion yn cael eu briffio’n llawn wrth iddynt ddod i'w swydd ar bob 
agwedd o'u portffolio newydd, yn cynnwys gohebiaeth sydd ar y gweill a 
gohebiaeth nad yw wedi'i chwblhau. Rydym o’r farn y dylai hyn gynnwys 
ceisio adborth gan Weinidogion am effeithiolrwydd briffio o’r fath. 
 
Ymateb: Derbyn. 
 
Pan fyddant yn dechrau yn eu swyddi, caiff Gweinidogion eu briffio’n llawn 
gan y Cyfarwyddwr/wyr Cyffredinol priodol. Byddwn yn adolygu ein 
gweithdrefnau ar gyfer briffio Gweinidogion newydd ar unwaith er mwyn 
sicrhau eu bod yn ymwybodol o bob agwedd bwysig a dadleuol o’u portffolio 
newydd, yn cynnwys gohebiaeth sydd ar y gweill a gohebiaeth nad yw wedi’i 
chwblhau. Byddwn yn ceisio cael adborth ganddynt ar ansawdd y briffio. 
 
 
Argymhelliad 16: 

http://wales.gov.uk/about/cabinet/writingtoministers/correspondence-from-elected-reps/?lang=cy
http://wales.gov.uk/about/cabinet/writingtoministers/correspondence-from-elected-reps/?lang=cy


Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn egluro’n gyhoeddus y broses 
yr eir drwyddi i ddatgan bod ased yn un dros ben. 
 
Ymateb: Derbyn. 
 
Mae yna nifer o wahanol adrannau sy’n dal eiddo yn Llywodraeth Cymru. 
Byddwn yn adolygu’r broses a fabwysiadwyd ar gyfer datgan ased fel un dros 
ben er mwyn sicrhau y defnyddir dull cyson ar draws y sefydliad a byddwn yn 
cyhoeddi’r dull hwn ar wefan Llywodraeth Cymru.  
 
 
Argymhelliad 17: 
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu'i systemau er mwyn 
galluogi unrhyw ddatblygiad prosiect neu bolisi tymor hir i gynnwys cyfleoedd 
ar gyfer arfarniadau opsiynau (i ystyried gwerth am arian), adolygiadau gan 
gymheiriaid ac ailasesu. 
 
Ymateb: Derbyn. 
ses gaffael L 
Mae trin a rheoli rhaglenni a phrosiectau yn dda ac effeithiol yn hanfodol er 
mwyn cyflawni amcanion y llywodraeth yn llwyddiannus. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi sefydlu Canolfan Sicrwydd Integredig i ddarparu sicrwydd a 
hyder cyflawni i Brif Berchennog Cyfrifol rhaglen neu brosiect. Mae’r Ganolfan 
Sicrwydd Integredig wedi’i hachredu gan Swyddfa’r Cabinet er mwyn cyflawni 
adolygiadau sicrwydd fel Porth Swyddfa Masnach y Llywodraeth, er mwyn 
darparu gwybodaeth amser real i’r Prif Berchennog Cyfrifol fel y gellir cymryd 
camau i fynd i’r afael â materion byw ac ailgyfeirio’r rhaglen neu’r prosiect i 
allu cyflawni’n llwyddiannus. 
 
Mae’r broses yn archwilio rhaglenni a phrosiectau ar bwyntiau penderfynu 
allweddol yn eu cylch oes. Mae’n edrych ymlaen er mwyn rhoi sicrwydd y 
gallant symud ymlaen yn llwyddiannus i’r cam nesaf. Mae’n orfodol i holl 
brosiectau a rhaglenni Llywodraeth Cymru gael eu hasesu ac i’r holl raglenni 
a phrosiectau risg ganolig a risg uchel gael rhyw fath o sicrwydd annibynnol. 
Mae’r adolygiad yn rhoi dadansoddiad annibynnol o raglen neu brosiect, ond 
yn sylfaenol, mae’n ceisio ateb y cwestiynau canlynol: 
 

 Oes yna achos cryf dros newid?; 

 Ydy’r dewis a argymhellir yn sicrhau’r gwerth cyhoeddus gorau?; 

 Oes modd cyflawni’r fargen ac a yw’n ddeniadol i’r farchnad?; 

 Ydy’r cynnig gwario yn fforddiadwy? 

 Sut bydd y cynnig yn cael ei gyflawni’n llwyddiannus? 
 
Mae’r broses yn sicrhau hefyd bod pob agwedd lywodraethu yn gadarn ac ar 
waith a bod y buddiannau a nodwyd yn debygol o gael eu gwireddu.  
 
 
Argymhelliad 18: 
Rydym yn argymell bod adrannau Llywodraeth Cymru yn adolygu’u systemau 
i alluogi cynnal adolygiadau effeithiol gan gymheiriaid o’r holl drefniadau prynu 



perthnasol, gan ystyried y system yn yr adran Busnes, Menter, Trafnidiaeth a 
Gwyddoniaeth. 
 
Ymateb: Derbyn. 
 
Cynhelir archwiliad o rôl y timau gweithrediadau adrannol ar ôl cwblhau 
adolygiad yr Ysgrifennydd Parhaol o’r cymhlethdodau. Disgwylir iddo gael ei 
gwblhau erbyn mis Hydref. Bydd y trefniadau llywodraethu a rheoli sydd ar 
waith ar gyfer yr holl bryniadau perthnasol yn cael eu hystyried gan gynnwys 
yn opsiwn i gyflwyno adolygiadau gan gymheiriaid tebyg i’r rhai sydd ar waith 
yn Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth. 
 
 
Argymhelliad 19: 
Rydym yn argymell, os bydd Llywodraeth Cymru yn uno â chorff arall yn y 
dyfodol, ei bod yn pennu pwrpas clir, ar sail tystiolaeth gadarn, i’r uno, ac y 
ceir law yn llaw â hynny gyfathrebu a chyfarwyddyd cyson i’r staff yn ystod y 
cyfnod o newid, a bod hynny’n unol â datganiadau cyhoeddus Gweinidogion. 
 
Ymateb: Derbyn. 
 
Byddai gofyn datblygu achos busnes fel cam cyntaf ar gyfer unrhyw gynnig o’r 
math hwn. Yn Llywodraeth Cymru, rydym yn defnyddio’r Model Pum Achos er 
mwyn darparu’r fframwaith a’r adnoddau i’n galluogi i wneud penderfyniadau 
effeithiol. Mae hyn yn golygu y gellir cwmpasu a chynllunio’r cynnig yn gadarn 
a thrylwyr. Mae angen ystyried yr achos strategol, economaidd, masnachol, 
ariannol a rheoli ar gyfer datblygu’r cynnig ac mae’n dilyn arferion gorau 
Trysorlys Ei Mawrhydi. 
 
Wrth ddatblygu unrhyw gynnig, byddwn yn datblygu cynllun cyfathrebu er 
mwyn cyfathrebu â defnyddwyr, staff a rhanddeiliaid gydol y broses uno er 
mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt, helpu i gynllunio’r gwaith uno a’i 
roi ar waith a sicrhau nad oes effaith yn niweidiol ar wasanaethau a ddarperir 
ar hyn o bryd.    
 
 
Argymhelliad 20: 
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn nodi’n gyhoeddus beth yw’r 
sail resymegol drosfwaol er pennu a yw papurau briffio yn Wybodaeth i 
Weinidogion (MB) ynteu'n Ffolderi Cyflwyno (SF). 
 
Ymateb: Derbyn. 
 
Byddwn yn cyhoeddi’r sail resymegol ar wefan Llywodraeth Cymru. Fodd 
bynnag, mae’r broses ar gyfer darparu cyngor Gweinidogol yn cael ei 
hadolygu ar hyn o bryd fel rhan o Adolygiad Cymhlethdod yr Ysgrifennydd 
Parhaol. Byddwn yn rhoi’r argymhelliad hwn ar waith unwaith y bydd yr 
adolygiad wedi’i gwblhau ym mis Hydref a byddwn yn ystyried canfyddiadau’r 
adroddiad hwn fel rhan o’r adolygiad.  
 



 
Argymhelliad 21: 
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu pa mor effeithiol yw 
Uned Fusnes y Llywodraeth yn gwella ansawdd a chywirdeb papurau briffio 
drwy gynnal arolygon o farn Gweinidogion a chyflwyno adolygiadau 
rhyngadrannol gan gymheiriaid.  
 
Ymateb: Derbyn. 
 
Mae Uned Fusnes y Llywodraeth yn rhan o Adran yr Economi, Gwyddoniaeth 
a Thrafnidiaeth ac nid yw’n gwasanaethu Llywodraeth Cymru yn ei 
chyfanrwydd. Mae llawer o waith wedi’i wneud gan yr Adran i wella ansawdd 
Cyflwyniadau Gweinidogol ers cyfnod y rhai a oedd yn gysylltiedig â’r River 
Lodge y cyfeirir atynt yn yr Adroddiad. Caiff yr holl gyflwyniadau eu 
cymeradwyo’n ariannol ac mewn perthynas â goblygiadau llywodraethu ac ni 
chânt eu cyflwyno tan eu bod wedi’u cymeradwyo gan reolwyr yn y maes 
polisi. At hynny, a lle y bo angen, mae Swyddfa’r Cyfarwyddwr Cyffredinol yn 
adolygu deunydd drafft er mwyn sicrhau ansawdd, cysondeb a chywirdeb. 
 
Mae’r prosesau ar gyfer briffiau a chyflwyniadau Gweinidogol yn cael eu 
hystyried ar hyn o bryd fel rhan o adolygiad yr Ysgrifennydd Parhaol o 
gymhlethdod a disgwylir i’r elfen hon gael ei chwblhau erbyn mis Hydref. 

lywodraeth Cymru 
Proses gaffael Llywodraeth Cymru 
a’r camau a gymerwyd ganddi i 
waredu hen Westy River Lodge, 
Llangollen a’r camau a gymerwyd ganddi i 
waredu hen Westy River Lodge, 
Llangollen 


