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30 Ionawr 2023 

 

Annwyl Mr Isherwood, 

 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 9 Ionawr 2023. Rwy’n rhannu eich pryderon ynghylch 
yr oedi cyn cynnal ymgynghoriad rhaglen yr Adolygiad Teilwredig. Yn fy llythyr dyddiedig 
29 Mawrth 2022, dywedais y byddai’r ymgynghoriad yn cael ei gwblhau erbyn mis Ebrill, 
ac eglurais hefyd y cynnydd yr oeddem yn ei wneud o ran cwblhau Canllawiau’r Adolygiad 
Teilwredig ar gyfer Cymru. Roedd yn siom imi na wnaethom gwblhau’r un ohonynt yn 
llwyr yn 2022. Digwyddodd hyn oherwydd amryw o faterion yn ymwneud â lefelau staffio 
yn yr Uned Cyrff Cyhoeddus a’r amser a gymerodd i sicrhau bod yr Adolygiad Teilwredig 
o’r Amgueddfa yn weithredol.  
 
Rwy’n cryfhau’r trefniadau llywodraethu mewn perthynas â gwaith cyrff cyhoeddus, sef 
cam a gaiff ei arwain gan y Prif Swyddog Gweithredu, Tim Moss. Bydd hyn yn golygu bod 
rhaglen yr Adolygiad Teilwredig a’r Canllawiau ar gyfer Cymru yn cael eu goruchwylio’n 
barhaus, er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cwblhau’n llwyr. 

    
Rwy’n gobeithio bod yr ymateb hwn o gymorth i waith y Pwyllgor. 

 

Yn gywir, 
 
 
 

 

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