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 18 Hydref 2017 
Annwyl Nick Ramsay 
 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Adolygiad o’r Adroddiad Llywodraethu 
 
Yn dilyn eich llythyr dyddiedig 20 Chwefror 2017 ynghylch yr uchod a’m hatebion dyddiedig 
20 Mawrth, rwyf bellach yn darparu ymateb llawn i’r broses gyfreithiol yn dilyn y tân gan bod 
y mater hwn bellach wedi dirwyn i ben.  
 
Roeddech yn holi a oedd yn bosibl inni gydweithio â’r Llyfrgell Genedlaethol i fynd ar drywydd 
ymgyfreitha o bosibl yn dilyn y tân. Roedd y Llyfrgell yn gweithio gyda’u cynghorwyr 
cyfreithiol ar y cychwyn ar yr ymchwiliad i’r tân, ac i benderfynu a oedd yn werth mynd ar ôl 
hawliadau yn erbyn unrhyw drydydd parti. Yna dywedwyd wrthym yn 2015 eu bod wedi 
cyrraedd pwynt ble y byddai angen cyllid ychwanegol arnynt er mwyn mynd ar ôl yr 
hawliadau hyn ymhellach. Ers hynny rydym wedi cydweithio â’r Llyfrgell a’u cynghorwyr 
cyfreithiol ar y materion hyn. Bu imi gymeradwyo gwariant ar ffïoedd cyfreithiol o hyd at 
£57,000 am y gwaith hwn, i fynd ar ôl hawliadau posbil yn erbyn tri parti a oedd yn rhan o’r 
broses, yn seiliedig ar strategaeth glir, a oedd yn ystyried barn y Cwnsler.  
 
Rydym bellach wedi cyrraedd pwynt ble yr wyf wedi penderfynu i beidio â mynd ar ôl unrhyw 
un o’r hawliadau posibl hyn ymhellach, yn seiliedig ar ddadansoddiad ym mhob achos o’r 
dadleuon cyfreithiol, y costau ychwanegol fyddai hyn yn ei olygu, a’r rhagolygon o ran bod yn 
llwyddiannus â’r hawliadau. Rwyf felly wedi cytuno i roi’r gorau i fynd ar ôl unrhyw hawliadau 
posibl, a gallaf hysbysu’r Pwyllgor bod y broses gyfreithiol wedi ei chwblhau.  
 
Cyfanswm y costau cyfreithiol oedd oddeutu £36,000. 
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