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7 Chwefror 2022 

Annwyl Ysgrifennydd Parhaol, 

Uned Cyrff Cyhoeddus Llywodraeth Cymru (PBU) 

Hoffwn ddiolch i chi a’ch swyddogion am ddod i gyfarfod y Pwyllgor ar 26 Ionawr. Rwyf wedi rhestru 
isod y camau gweithredu a’r sylwadau sy’n codi o'r cyfarfod: 

• Gwnaethoch ymrwymo i adrodd i'r Pwyllgor, gan ddarparu gwerthusiad o’r broses gyffredinol 
sy’n gysylltiedig â chyrff hyd braich, a gwaith yr Uned Cyrff Cyhoeddus fel rhan o'r broses 
honno, yn y flwyddyn ariannol nesaf. Edrychwn ymlaen at drafod y gwerthusiad hwnnw, a 
byddwn yn gofyn i chi roi tystiolaeth i ni mewn perthynas â’i gasgliadau. 

• Gwnaethoch gytuno i ddiweddaru’n fuan y gofrestr o gyrff cyhoeddus datganoledig – cofrestr 
nad yw wedi cael ei diweddaru ers mis Mehefin 2018. Nodwn fod y ddogfen hon wedi cael ei 
diweddaru ar 31 Ionawr 2022. Mae'r Aelodau'n croesawu eich ymrwymiad i sicrhau bod y 
ddogfen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd yn y dyfodol.  

• Mewn ymateb i gwestiwn am rôl noddi adrannau unigol, gwnaethoch ymrwymo i ddarparu 
diagram o’r berthynas rhwng yr Uned Cyrff Cyhoeddus a Thimau Partneriaeth ar draws 
adrannau Llywodraeth Cymru. Edrychaf ymlaen at gael y diagram hwnnw. 

• Gwnaethoch ymrwymo i roi’r ffigurau diweddaraf i’r Pwyllgor ynghylch y cynnydd a wnaed gan 
Lywodraeth Cymru o ran cyflawni’r pum nod amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer penodiadau 
cyhoeddus sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad, Adlewyrchu Cymru wrth Redeg Cymru. 
Edrychwn ymlaen at adolygu'r data a gasglwyd hyd yma, ac edrychwn ymlaen at eu trafod 
mewn sesiynau craffu yn y dyfodol.  

• Mae'r Pwyllgor yn awyddus i barhau i ystyried proses Llywodraeth Cymru o gynnal 
adolygiadau teilwredig, a hoffai drafod manylion y broses hon gyda chi mewn sesiwn graffu yn 
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y dyfodol. Nodwn fod Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi gwneud cais i fod yn rhan o’r 
broses o gynnal adolygiadau teilwredig. Fodd bynnag, mae’r Pwyllgor yn parhau i bryderu 
ynghylch y dull seiliedig ar risg sy’n cael ei ddefnyddio. Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi 
nodi y bydd yr Uned Cyrff Cyhoeddus yn drafftio amserlen sy’n cynnwys manylion yr holl 
adolygiadau teilwredig a gaiff eu cynnal mewn perthynas â chyrff hyd braich yng Nghymru 
dros dymor 5 mlynedd y Llywodraeth newydd. Mae’r Pwyllgor yn nodi na ddarparwyd yr 
amserlen hon fel rhan o bapur tystiolaeth Llywodraeth Cymru, ac rydym yn edrych ymlaen at 
gael yr amserlen honno maes o law, fel y gallwn ei hadolygu. 

Mewn trafodaeth breifat ynghylch y dystiolaeth a gafwyd, cytunodd yr Aelodau i ddychwelyd at y 
mater hwn gyda chi yn nhymor yr hydref 2022, ar ôl iddynt ystyried eich ymateb i’r pwyntiau uchod. 
Gyda hynny mewn golwg, byddwn yn ddiolchgar pe gallech ddarparu ymateb erbyn 31 Mawrth 2022.  

Diolch. 

Cofion 

 

Mark Isherwood AS 
Cadeirydd y Pwyllgor 

 

 

 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s120043/PAPAC6-06-21%20PTN1%20-%20Llythyr%20gan%20yr%20Ysgrifennydd%20Parhaol%20-%20w.pdf

