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13 Rhagfyr 2022 
 
 

 

Annwyl Mr Isherwood 

 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 16 Tachwedd yn gofyn am gael gweld adroddiad interim 
y panel sy’n cynnal Adolygiad Teilwredig Amgueddfa Cymru. Er bod gwaith ar yr 
adroddiad interim yn cael ei wneud yn unol â’r amserlenni a gynlluniwyd, nid oedd erioed 
yn fwriad rhannu’r adroddiad y tu hwnt i’r tîm partneriaeth o fewn Llywodraeth Cymru a’r 
Amgueddfa ei hun. Bwriad yr adroddiad interim yw cael adborth ar ganfyddiadau’r panel 
hyd yma, a fydd wedyn yn cael eu bwydo i’r adroddiad terfynol. Bydd yr adroddiad terfynol 
yn cael ei gyhoeddi.  
 
Fe wnaethoch chi ofyn hefyd am ddiweddariad ar y Rhaglen o Adolygiadau Teilwredig. 
Mae’r gwaith o lunio’r rhaglen yn mynd rhagddo ac mae fy swyddogion wedi bod yn 
gweithio gyda thimau partneriaeth i lunio’r rhaglen ddrafft sydd wedi’i hamgáu gyda’r 
llythyr hwn. Fel yr eglurais yn fy llythyr ar 31 Hydref bydd yr adolygiadau yn 2023 yn dilyn 
dull seiliedig ar thema. Y bwriad yw dechrau ag adolygiad o Lywodraethiant (Ebrill-
Gorffennaf) ac yna adolygiad o Dâl y Bwrdd (Medi-Rhagfyr); fodd bynnag, caiff hyn ei 
adolygu a'i gadarnhau yn dilyn yr ymgynghoriad sy'n cael ei gynnal yn gynnar yn 2023. 
Mae'r atodiad yn cynnwys rhagor o fanylion am y themâu posibl hyn a fyddai’n fuddiol ar 
draws pob sector cyn adolygiadau unigol pellach. Mae'r dull hwn yn golygu y bydd modd 
i waith ar adolygiadau teilwredig gynnwys y canlynol hefyd: cytuno ar y canllawiau ar gyfer 
adolygiadau yn y dyfodol, sefydlu fframwaith ar gyfer aelodau’r panel adolygu, cynnal 
trafodaethau ag asiantaethau gwahanol i wneud y gorau o effeithlonrwydd adolygiadau, 
adolygu gwersi a ddysgwyd o Adolygiadau Teilwredig y Llyfrgell Genedlaethol a'r 
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Amgueddfa Genedlaethol a rhoi proses ar waith i asesu effaith argymhellion adolygiadau 
teilwredig.  
 

Rwy’n gobeithio bod yr ymatebion hyn yn ddefnyddiol i’r Pwyllgor yn ei waith. 
 
Yn gywir, 
 
 
 

 
 
 

 

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