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Mark Isherwood AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
Senedd Cymru  
Caerdydd  
CF99 1SN 

29 Mawrth 2022 

Annwyl Mr Isherwood 

Diolch am eich llythyr, dyddiedig 7 Chwefror, yn amlinellu cais y Pwyllgor am yr 
wybodaeth ddiweddaraf yngylch nifer o faterion a drafodwyd yn y gwrandawiad ar 26 
Ionawr, a oedd yn edrych ar rôl Uned Cyrff Cyhoeddus Llywodraeth Cymru. Rwy’n ateb 
yma hefyd eich llythyr dilynol, dyddiedig 25 Chwefror, ynghylch Adroddiadau Ariannol 
2020-21 Amgueddfa Cymru. 

Gwerthusiad o'r gwaith 
Byddaf yn rhoi gwybod i'r Pwyllgor am hynt y gwaith o werthuso'r gwaith sy'n 
gysylltiedig â chyrff hyd braich a gwaith yr Uned Cyrff Cyhoeddus fel rhan o'r broses 
hon yn ystod 2022-23.  Rwyf yn gwerthfawrogi pwysigrwydd gwerthuso mentrau 
newydd yn briodol ar ôl iddynt gael amser i ymsefydlu.  Byddaf yn ysgrifennu at y 
Pwyllgor i roi'r wybodaeth ddiweddaraf erbyn 30 Medi eleni. 

Cofrestr o Gyrff Cyhoeddus Datganoledig 
Diweddarwyd y Gofrestr o Gyrff Cyhoeddus Datganoledig yng Nghymru ar 31 Ionawr 
2022.  Bydd diweddariad pellach, yn seiliedig ar wybodaeth yn sgil proses y cyfrifon 
diwedd blwyddyn, yn cael ei gyhoeddi ar 30 Mehefin 2022 neu’n agos at y dyddiad 
hwnnw, ac yna caiff ei adolygu a'i ddiweddaru yn ôl yr angen o leiaf unwaith bob chwe 
mis.  Bydd y gofrestr lawn yn cael ei rhannu'n flynyddol â’r Swyddogion Cyfrifyddu 
Ychwanegol i adolygu a chadarnhau ei chywirdeb. Nid yw'r rhestr o gyrff yn newid yn 
aml iawn ond mae manylion cyswllt yn newid yn amlach, ac mae'n bwysig diweddaru'r 
holl fanylion hynny. 

Y berthynas rhwng yr Uned Cyrff Cyhoeddus a'r Timau Partneriaeth 
Rwy'n amgáu dogfen sy'n nodi'r berthynas rhwng yr Uned Cyrff Cyhoeddus a'r Timau 
Partneriaeth sy'n goruchwylio ein Cyrff Hyd Braich. Mae'r diagram hwn yn adlewyrchu, 
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cyn belled ag y bo modd, y newidiadau yn uwch-strwythurau Llywodraeth Cymru yr wyf 
yn eu cyflwyno o 1 Ebrill ac yr wyf yn ysgrifennu atoch ar wahân yn eu cylch. Efallai y 
bydd rhai newidiadau i'r diagram hwn wrth i'r newidiadau ymsefydlu. 

Mae’r Uned Cyrff Cyhoeddus yn rhan o Swyddfa newydd y Prif Swyddog Gweithredu ac 
yn atebol i’r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol.  Nid oes gan yr Uned gyfrifoldeb nac 
atebolrwydd uniongyrchol i'r Timau Partneriaeth, ac nid oes gan y Timau Partneriaeth 
gyfrifoldeb i’r Uned ychwaith. Nodir cyfrifoldebau a rolau penodol yr Uned a’r timau 
partneriaeth, a'r fframwaith cyffredinol y maent yn gweithredu ynddo, yn Cyflawni 
Gyda'n Gilydd: Cryfhau Trefniadau Nawdd Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyrff Hyd 
Braich, a gyhoeddwyd yn 2017, a'r Ddogfen Fframwaith sy'n cael ei hanfon i bob corff 
cyhoeddus gweithredol.  Rwy'n disgwyl, wrth gwrs, i bob rhan o Lywodraeth Cymru 
gydweithio'n adeiladol yn unol â'm gofynion fel Prif Swyddog Cyfrifyddu. 

Cynnydd o ran Cyflawni Nodau Amrywiaeth ac Allgáu 
Cafodd y pandemig Covid-19 effaith ddofn ar nifer y penodiadau a'r ailbenodiadau a 
wnaed yn 2020-21, sef y flwyddyn ddiweddaraf y mae setiau data llawn ar gael ar ei 
chyfer. Mewn cytundeb â'r Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus, ataliodd Llywodraeth 
Cymru gystadlaethau am gyfnod o chwe mis. Er mwyn caniatáu i Fyrddau barhau i 
weithredu'n effeithiol ac yn gyfreithlon, defnyddiwyd estyniadau drwy eithriad neu 
ailbenodi, sy'n golygu nad oedd llawer o newid i'r aelodaeth bresennol. Cafodd hyn 
effaith ar amrywiaeth penodiadau cyhoeddus ar gyfer 2020–21. Ar gyfer y cyfnod 
hwnnw, roedd cyfran y penodiadau a'r ailbenodiadau o gymunedau ethnig leiafrifol a 
phobl anabl ychydig yn llai na 5%. Roedd cyfran y menywod a benodwyd o’r newydd yn 
55% a chyfran y menywod a ailbenodwyd yn 45%.   

Amserlen ar gyfer Adolygiadau Pwrpasol 
Mae 52 o gyrff cyhoeddus yng Nghymru a allai fod yn destun Adolygiad Pwrpasol. 
Rydym yn gweithio i gytuno ar amserlen ar gyfer rhaglen o adolygiadau hyd at fis Mai 
2026, o ystyried yr adnoddau sydd ar gael yn Llywodraeth Cymru a'r cyrff hyd braich i 
wneud y gwaith.  Disgwylir i'r ymgynghoriad ar y rhaglen Adolygiadau Pwrpasol ddod i 
ben ym mis Ebrill 2022 a byddaf yn ysgrifennu at y Pwyllgor cyn gynted ag y bydd y 
trafodaethau hynny wedi'u cwblhau. 

Mae adolygiad sicrwydd wrthi’n cael ei gynnal ar y Canllawiau ar Adolygiadau Pwrpasol 
yng Nghymru.  Cawsant eu cyflwyno i'r Gymuned Ymarfer ar Ragoriaeth mewn 
Llywodraethiant, sef grŵp mewnol yn Llywodraeth Cymru o swyddogion arbenigol sy'n 
rhoi cyngor ac arweiniad ar faterion yn ymwneud â llywodraethiant, rheoleidd-dra, 
priodoldeb, a chydymffurfiaeth â gofynion ac egwyddorion Rheoli Arian Cyhoeddus 
Cymru. 

Gelwir yr adnodd asesu risg cysylltiedig yn Adnodd Defnyddiol i Asesu Risg (HART). 
Model yw hwn sy'n ystyried trefniadaeth, swyddogaethau a strwythurau sicrwydd a 
llywodraethiant pob sefydliad er mwyn gwerthuso'r ffactorau risg presennol.  
Cwblhawyd ymgynghoriad ar y defnydd o HART ym mis Mawrth 2022 a chaiff ei 
ddefnyddio ar gyfer pob corff hyd braich erbyn mis Chwefror 2023.  Y rheswm am hyn 
yw bod rhai cyrff cyhoeddus yn wynebu adolygiadau strategol ac adolygiadau eraill cyn 
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mis Rhagfyr 2022, sy'n golygu y byddai defnyddio’r model cyn hynny yn llai defnyddiol. 
Mae cyrff eraill wedi dweud bod ymrwymiadau eraill yn golygu na allant gwblhau 
asesiad model HART cyn diwedd 2022 na chymryd rhan mewn Adolygiad Pwrpasol yn 
y 12-18 mis nesaf. 

Adolygiad Pwrpasol o’r Amgueddfa Genedlaethol 
Cynhaliwyd y gweithdy cyntaf gydag uwch dîm gweithredol yr Amgueddfa ar 21 Mawrth 
2022. Cynhelir hyd at bedwar gweithdy i gytuno ar ddull a methodoleg yr Adolygiad: 
mae'r broses hon yn cymryd hyd at dri mis i'w chwblhau. 
 
Y cam nesaf yw creu'r Tîm Adolygu sy'n cynnwys dim mwy na phedwar o Aelodau 
Panel Annibynnol. Dyma ddechrau swyddogol yr Adolygiad Pwrpasol, a allai gymryd 
hyd at chwe mis i'w gwblhau o'r pwynt hwn. I ddechrau, bydd y Tîm Adolygu yn cynnal 
adolygiad desg ac yn trafod y cylch gorchwyl cyn gweithio ar gyfweliadau, gweithdai a 
meincnodi. Bydd yr Uned Cyrff Cyhoeddus yn cefnogi'r Tîm Adolygu drwy gydol y 
broses ac yn gweithredu fel cyfrwng ar gyfer yr holl gyfathrebu perthnasol.  Rydym yn 
disgwyl drafft cyntaf yr adroddiad ym mis Medi neu ddechrau mis Hydref a'r adroddiad 
terfynol erbyn dechrau mis Rhagfyr (yn dibynnu a fydd yr Adolygiad llawn yn dechrau’n 
gynnar). Cyhoeddir yr adroddiad yn dilyn gwaith craffu gan Banel Her Llywodraeth 
Cymru. 

Rwy’n gobeithio y bydd yr ymatebion hyn o gymorth i'r Pwyllgor o ran parhau â'i waith 
craffu yn y maes pwysig hwn. 

 
 

 
 
Dr Andrew Goodall 
Ysgrifennydd Parhaol/ Permanent Secretary 
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