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9 Ionawr 2023 

Annwyl Dr Goodall, 

Rhaglen Adolygiad Pwrpasol Llywodraeth Cymru 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 13 Rhagfyr 2022 yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am raglen 
Adolygiad Pwrpasol Llywodraeth Cymru, a’r adolygiad o Amgueddfa Genedlaethol Cymru.  

Mae’r Pwyllgor yn nodi bod y llythyr yn cadarnhau y bydd y rhaglen Adolygiad Pwrpasol yn cael ei 
rhannu i gwmpasu cyfres o adolygiadau thematig, gan ganolbwyntio ar lywodraethiant rhwng mis 
Ebrill a mis Gorffennaf 2023, a chanolbwyntio ar Daliadau’r Bwrdd rhwng mis Medi a mis Rhagfyr 
2023. Mae’r rhaglen hefyd yn destun ymgynghoriad sydd “yn digwydd yn gynnar yn 2023”.  

Mae hyn yn cyferbynnu â thystiolaeth a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i’r Pwyllgor ar 29 Mawrth 
2022, a oedd yn nodi bod ymgynghoriad ar y rhaglen i fod i ddod i ben ym mis Ebrill 2022. Mae’r 
oedi sylweddol wrth gwblhau’r rhaglen ar gyfer Adolygiad Pwrpasol yn peri pryder i ni a gofynnwn i 
chi roi eglurhad am y rhesymau dros y newid hwn yn yr amserlen. 

Mewn perthynas ag Amgueddfa Cymru, mae eich llythyr yn nodi na fyddwch yn rhannu’r adroddiad 
interim ar yr Adolygiad Pwrpasol â’r Pwyllgor, er gwaethaf pryderon y Pwyllgor a’r Archwilydd 
Cyffredinol ynghylch trefniadau llywodraethu’r Amgueddfa.  

Fodd bynnag, nodwn mewn llythyr ar wahân a anfonwyd atom ar 31 Hydref 2022, y bydd yr 
adolygiad llawn yn cael ei gwblhau erbyn 1 Mawrth 2023, gydag adroddiad yn cael ei gyhoeddi “ar ôl 
gwaith craffu gan Banel Her Llywodraeth Cymru”. Edrychwn ymlaen at gael copi o’r adroddiad hwnnw 
pan fydd ar gael.  
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