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31 Mawrth 2022 
 
 
Annwyl Mr Isherwood, 
    

STRWYTHUR UWCH-REOLI LLYWODRAETH CYMRU 

 

Hoffwn hysbysu’r Pwyllgor fy mod yn sefydlu strwythur Grŵp newydd ar gyfer y 

sefydliad o 1 Ebrill a fydd yn cynnwys rhai newidiadau i rolau a chyfrifoldebau'r 

Cyfarwyddwyr Cyffredinol a'r Swyddogion Cyfrifyddu Ychwanegol cysylltiedig.   

 

Gobeithiaf y bydd y strwythur yr wyf yn ei gyflwyno yn caniatáu i wasanaeth sifil 

Llywodraeth Cymru ddarparu cymorth mwy uniongyrchol ar lefel uchel iawn i’r portffolios 

Gweinidogol ac i gyflawni’r Rhaglen Lywodraethu. Bydd hefyd yn darparu set fwy 

cytbwys o gyfrifoldebau i Gyfarwyddwyr Cyffredinol ac yn hwyluso trefniadau ar gyfer 

gweithio ar draws y llywodraeth yn well. Rwyf wedi trafod y cynigion hyn gyda'r Prif 

Weinidog ac, er ei fod yn cydnabod mai mater imi fel yr Ysgrifennydd Parhaol yw hwn, 

mae'n cefnogi'r newidiadau. 

 

Rwy'n amgáu siart gyda'r llythyr hwn sy'n dangos y swyddogaethau a fydd yn cyd-fynd 

â phob Grŵp newydd ac, yn yr achosion hynny lle y mae hyn yn hysbys ar hyn o bryd, 

yr unigolion a fydd yn cyflawni rolau’r Cyfarwyddwyr Cyffredinol newydd. 

 

Byddaf yn dynodi deiliaid pob swydd Cyfarwyddwr Cyffredinol yn Swyddog Cyfrifyddu 

Ychwanegol. Gobeithiaf y bydd y trefniadau newydd o gymorth i bob un ohonynt 

gyflawni'r rolau hynny mor effeithiol â phosibl ac, wrth imi roi’r dirprwyaethau diwygiedig, 

byddaf yn manteisio ar y cyfle i atgoffa pob un pa mor bwysig ydyw iddynt weithio mewn 
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modd cadarnhaol ac adeiladol gyda'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth 

Gyhoeddus. 

 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 
 

 
 
Dr Andrew Goodall 
Ysgrifennydd Parhaol/ Permanent Secretary 
Llywodraeth Cymru/ Welsh Government  
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