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8 Chwefror 2018 

Datgelu'r iawndal sy'n daladwy i gyfarwyddwyr a chyn-gyfarwyddwyr 

Annwyl Amanda 

Diolch am eich llythyr ar 26 Ionawr 2018, sy'n nodi'ch ymateb i'r materion a 

godwyd yn fy llythyr dyddiedig 18 Rhagfyr 2018.  Ceisiais eglurhad a gwybodaeth 

mewn perthynas â thaliadau i uwch-weithredwyr am golli eu swyddi.   Roedd hyn 

yn dilyn tystiolaeth a roddwyd gennych i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn ystod ei 

ymchwiliad i Reoleiddio Cymdeithasau Tai. 

 

Yn eich ymateb, rydych yn nodi'r rhesymau dros y symiau gwahanol a adroddwyd 

yn daladwy i gyfarwyddwyr am golli eu swyddi yn 2014-15 fel y'u nodwyd yn y 

cyfrifon am y flwyddyn honno ac yn y cyfrifon ar gyfer 2015-16.  Rydych yn nodi 

bod y taliadau'n ymwneud â phenderfyniad i leihau maint y Tîm Gweithredol a'u 

bod wedi'u gwneud yn unol â hawl cytundebol y staff.   

 

Rwy'n deall bod safonau cyfrifyddu yn ei gwneud yn ofynnol, pan fo ffigurau a 

adroddir ar gyfer y flwyddyn flaenorol yn cael eu hailddatgan (neu eu diwygio), 

bod hyn wedi'i nodi'n glir yn y cyfrifon. Hefyd, mae safonau cyfrifyddu yn mynnu 

bod y cyfrifon yn cynnwys esboniadau ar gyfer diwygiadau.  Gellid dadlau nad 

oedd y cynnydd yng ngwerth y taliadau i gyfarwyddwyr am golli eu swyddi yn 

2014-15 (o £35,000 i £406,000) yn sylweddol yng nghyd-destun cyfanswm 



 

gwariant Grŵp Gwalia am y flwyddyn honno.  Fodd bynnag, o gofio sensitifrwydd 

y taliadau a diddordeb posibl y cyhoedd ynddynt, byddwn wedi disgwyl i 

ddatgeliadau priodol gael eu gwneud yng nghyfrifon 2015-16 Grŵp Gwalia.  Fodd 

bynnag, nid ydym wedi nodi unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â'r ailddatganiad 

yn y cyfrifon hynny. 

 

Rydych hefyd yn nodi'r sefyllfa mewn perthynas â'r taliad i'r Athro Williams, Prif 

Weithredwr blaenorol Grŵp Gwalia.  Fel rwy'n deall, mae safonau cyfrifyddu yn ei 

gwneud yn ofynnol i sefydliadau gydnabod rhwymedigaethau yn eu cyfrifon, a 

gwneud y datgeliadau cysylltiedig, pan fydd ganddynt rwymedigaeth bresennol i 

weithredu neu berfformio mewn ffordd benodol.   

 

Rydych yn nodi, fel y cytunwyd rhwng y cynghorwyr cyfreithiol priodol, y talwyd y 

taliad diswyddo i'r Athro Williams ar 15 Ebrill 2016.   Nid yw'n glir o'r wybodaeth 

rydych wedi'i darparu o ba ddyddiad yr oedd gan Grŵp Gwalia rwymedigaeth i'r 

Athro Williams ac felly, p'un a ddylai'r taliad diswyddo gael ei gynnwys a'i ddatgelu 

yn y cyfrifon ar gyfer 2015-16 neu 2016-17.  Cyn belled ag y gallwn weld, ni 

ddatgelwyd y taliad yng nghyfrifon 2015-16 Grŵp Gwalia.  Rydych yn cadarnhau - 

gan nad oedd yr Athro Williams yn gyfarwyddwr y Grŵp Pobl - na chafodd y taliad 

ei ddatgelu yn ei gyfrifon ar gyfer 2016-17 ychwaith.   

 

Croesawaf eich cadarnhad eich bod yn gwerthfawrogi tryloywder.  Gan roi o'r 

neilltu unrhyw ofynion cyfrifyddu technegol mewn perthynas â pha flwyddyn y 

cydnabuwyd a datgelwyd y swm a oedd yn daladwy i'r Athro Williams, byddai'n 

amlwg yn anfoddhaol ac yn ddiffygiol o ran tryloywder pe na bai'r taliad diswyddo 

yn cael ei ddatgelu yng nghyfrifon Grŵp Gwalia na'r Grŵp Pobl.   

 

Mae eich llythyr yn nodi, i ymateb i'm llythyr, eich bod wedi siarad â'ch archwilydd 

allanol, Mazars.  Rydych yn nodi eich bod yn siomedig nad yw cyfrifon y Grŵp Pobl 

ar gyfer 2016-17 o yn cynnwys datgeliad mewn perthynas â'r taliad i'r Athro 

Williams.  Er bod y Bwrdd yn gyfrifol yn y pen draw, y Grŵp Gweithredol sy'n 

paratoi'r cyfrifon.  Drwy wneud hynny, rhaid iddo sicrhau bod y cyfrifon yn unol â'r 



 

gyfraith a'r rheoliadau perthnasol, ac yn cynnwys yr holl ddatgeliadau priodol.  Nid 

cyfrifoldeb yr archwilydd allanol ydyw.  

 

Croesawaf eich penderfyniad i ddiwygio ac ail-gyhoeddi cyfrifon 2016-17 ar gyfer 

y Grŵp Pobl fel eu bod yn cynnwys gwybodaeth am y taliad i'r Athro Williams.  

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod bod y broses ddyledus wedi'i dilyn 

yn hyn o beth.  Byddwn hefyd yn croesawu eich sicrwydd bod camau priodol 

wedi'u cymryd i sicrhau bod gwybodaeth ddigonol a phriodol yn cael ei chynnwys 

yn y cyfrifon am daliadau sensitif yn y dyfodol, fel y rhai ar gyfer colli swyddi, a 

thrwy hynny sicrhau tryloywder [a galluogi gwaith craffu]. 
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