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28 Ebrill 2022 
 
Annwyl Delyth, 
 
Diolch am eich gohebiaeth ynghylch Amgueddfa Cymru. 
 
Yr wyf yn ymwybodol o'r erthygl yr ydych yn sôn amdani, ac am sylwadau Archwilydd 
Cyffredinol Cymru.  
 
Ar hyn o bryd mae Uned Cyrff Cyhoeddus Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag 
Amgueddfa Cymru a chyda'r tîm partneriaeth i gwblhau cylch gorchwyl yr Adolygiad 
Pwrpasol – byddaf yn gofyn i gydweithwyr rannu'r cylch gorchwyl terfynol gyda chi cyn 
gynted ag y byddant ar gael. Deallaf fod yr Uned Cyrff Cyhoeddus yn gobeithio cwblhau'r 
Adolygiad erbyn Hydref 2022. 
 
Ni chafwyd unrhyw adolygiadau mewnol o Amgueddfa Cymru a gomisiynwyd gan 
Lywodraeth Cymru yn y cyfnod a amlygwyd yn eich llythyr.  Cynhaliwyd ymchwiliad 
annibynnol yn 2021 mewn ymateb i fater personél cyfrinachol – mae hyn wedi dod i ben ac 
rwy'n ymwybodol o'r canfyddiadau.  
 
Mae fy swyddogion a minnau'n parhau i weithio'n agos gyda'r Uwch Weithredwr a chyda 
Bwrdd Amgueddfa Cymru i fynd i'r afael â'r pryderon a godwyd gan Archwilydd Cyffredinol 
Cymru. Byddwn yn hapus i gwrdd â chi i drafod hynt y mater hwn pe bai hynny'n 
ddefnyddiol. 
 
Yn gywir, 
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