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Permanent Secretary 

Mark Isherwood AS 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd  
CF99 1SN 

31 Hydref 2022 

Annwyl Mr Isherwood 

Yn dilyn ein llythyrau blaenorol, dyma roi gwybod i chi ac i’r Pwyllgor bod y Gofrestr o 
Gyrff Cyhoeddus Datganoledig yng Nghymru wedi’i diweddaru ar 30 Mehefin 2022 yn 
dilyn adolygiad gan yr Uned Cyrff Cyhoeddus a chydweithwyr. Mae rhestr a diagram 
wedi’u diweddaru, sy’n dangos y berthynas rhwng yr Uned Cyrff Cyhoeddus a’r Timau 
Partneriaeth sy’n goruchwylio ein Cyrff Hyd Braich wedi’u hamgáu. Fel y nodais ym mis 
Mawrth, bydd y gofrestr yn cael ei hadolygu a’i diweddaru yn ôl yr angen, o leiaf unwaith 
bob chwe mis, a byddwn yn ceisio ychwanegu cyrff newydd cyn gynted ag y bydd yr Uned 
Cyrff Cyhoeddus yn cael gwybod eu bod wedi’u creu. 

Gwerthusiad o’r gwaith 
Mae gwerthusiad o’r gwaith yn ymwneud â chyrff hyd braich a gwaith yr Uned Cyrff 
Cyhoeddus wedi dechrau o dan arweiniad Liz Lalley, Cyfarwyddwr dros dro sy’n gweithio 
ar Ailgychwyn ac Adfer wedi COVID ar hyn o bryd. Mae cam cyntaf yr adolygiad wedi’i 
gwblhau ac rydym yn disgwyl yr adroddiad terfynol cyn bo hir.  

PAPA(6)-16-22 PTN2 - Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol ar yr uned cyrff cyhoeddus
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Cynnydd o ran Cyflawni Penodiadau Cyhoeddus a’r Strategaeth Amrywiaeth ar gyfer 
Penodiadau Cyhoeddus   
Yn 2021 - 2022, cynhaliwyd 32 o ymgyrchoedd rheoleiddiedig a arweiniodd at gyfanswm o 55 
o benodiadau. Yn dilyn lleihad yn amrywiaeth y penodiadau flwyddyn yn gynharach, yn 
arbennig oherwydd diffyg gweithgarwch recriwtio o ganlyniad i COVID-19, mae’n galonogol 
gweld bod y cyfraddau amrywiaeth ar gyfer y prif grwpiau â nodweddion gwarchodedig yn 
dychwelyd i’r tueddiadau blaenorol. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd 56.4% o benodiadau (ac 
eithrio ailbenodiadau) yn fenywod, roedd 16.4% yn bobl anabl a 10.9% o gymunedau ethnig 
lleiafrifol. Mae gweithgarwch recriwtio wedi parhau’n gyflym dros y chwe mis diwethaf, a hyd 
ddiwedd mis Medi roedd 24 ymgyrch wedi’u cwblhau neu ar y gweill. Mae hyn wedi cynnwys 
nifer o benodiadau pwysig sydd wedi denu gwrandawiad cyn penodi gan y Pwyllgor Senedd 
perthnasol gyda’r ymgeisydd a ffafrir. 
 
Mae’r Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant ar gyfer Penodiadau Cyhoeddus yn 
flaenoriaeth Weinidogol sy’n amlinellu gweledigaeth a chamau gweithredu gyda’r nod o wella 
amrywiaeth mewn arweinyddiaeth mewn bywyd cyhoeddus. Er bod COVID-19 wedi cael 
effaith niweidiol ar weithredu’r strategaeth, mae cynnydd wedi bod a bydd ffocws pendant ar 
gyflawni’r strategaeth dros y 12 mis nesaf a thu hwnt. Mae carfan o Uwch Aelodau Panel 
Annibynnol yn parhau i gefnogi panelau recriwtio. Mae Aelodau’n cynnig profiad a safbwyntiau 
amrywiol ac eang sy’n amhrisiadwy i’r broses recriwtio. 
 
Ym mis Ebrill eleni, cyflwynwyd cyfres o raglenni datblygu hyfforddiant. Mae’r hyfforddiant yn 
canolbwyntio ar amrywiaeth a chynhwysiant, arferion recriwtio teg a chynefino. Mae’r 
rhaglenni datblygu yn canolbwyntio ar bobl sydd bron â bod yn barod i arwain, ac arweinwyr 
cyhoeddus y dyfodol. Yn y lle cyntaf byddant yn canolbwyntio ar unigolion o gymunedau 
ethnig leiafrifol a phobl anabl. Bydd y rhaglenni yn cael eu gwerthuso yn y misoedd i ddod, 
gyda’r bwriad o gyflwyno rhagor yn ystod 2023 – 24.  
 

Amserlen ar gyfer Adolygiadau Teilwredig   
Bydd y drafft ar gyfer y Rhaglen Adolygiadau Teilwredig yn barod erbyn diwedd mis 
Tachwedd a bydd yn cynnwys ychydig o ddulliau gweithredu seiliedig ar thema, sy’n 
berthnasol i lawer o’n cyrff cyhoeddus.   
 

Bydd gweithdai i gefnogi HART (Pecyn Asesu Risg Defnyddiol), sef model sy’n ystyried 
risg weddilliol pob sefydliad, yn cychwyn ym mis Tachwedd. Mae sgôr risg y model HART 
yn caniatáu ystyried lefel yr ymgysylltu Partneriaeth yn ogystal â blaenoriaeth hynny yn y 
Rhaglen Adolygiadau Teilwredig.  Gan na fydd y model HART wedi’i roi ar waith yn llawn 
tan 2023, ni fydd sgoriau’n cael eu hystyried ar gyfer y rhaglen bresennol sy’n cael ei 
datblygu. 
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Adolygiad Teilwredig o’r Amgueddfa Genedlaethol 
Penodwyd pum aelod y panel Adolygu ym mis Awst, a chynhaliwyd cyfarfod ddiwedd mis 
Awst. Y Cadeirydd a benodwyd yw David Allen, cyn Gadeirydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch 
Cymru, yr Is-gadeirydd yw Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol, a’r aelodau yw Catherine Heaney, Cadeirydd Amgueddfa Genedlaethol 
Iwerddon, Laura Pye, Cyfarwyddwr, Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl a Syr Paul Silk, cyn-
Gadeirydd y Comisiwn ar Ddatganoli a chyn-Glerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru (fel yr oedd 
bryd hynny). Yn dilyn penodiad diweddar Efa Gruffudd Jones yn Gomisiynydd y Gymraeg mae 
hi wedi ymddiswyddo o'r panel ac mae Tegryn Jones, Prif Weithredwr Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cymryd ei lle.  
 

Mae Tîm yr Adolygiad Teilwredig yn rhoi cymorth ysgrifenyddol drwy gydol y broses ac yn 
gweithredu fel cyfrwng ar gyfer yr holl gyfathrebu perthnasol. Cawsom adroddiad cynnydd 
a oedd yn canolbwyntio ar y broses, ac yn cadarnhau'r themâu ar gyfer y cylch gwaith y 
cytunwyd arno fel a ganlyn: 
 

• Llywodraethiant corfforaethol, gan gynnwys diwylliant, perthnasoedd, cydymffurfiaeth ac 
atebolrwyddau. 

• Effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a darbodaeth.  

• Cyfleoedd ar gyfer twf, buddsoddiad a rhannu gwasanaethau. 

• Perfformiad a strwythurau. 

• Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. 

• Partneriaethau a chysylltiadau.  
 

Nododd y Panel y bydd adroddiad interim arall yn cael ei rannu erbyn y Nadolig a rhoddodd 
wybod y bydd yr adolygiad yn dod i ben erbyn 1 Mawrth 2023 fan bellaf, er ei fod yn gweithio 
at ddyddiad cwblhau cynharach, yn ddibynnol ar drefnu'r cyfweliadau angenrheidiol yn unol ag 
argaeledd aelodau'r Panel. Cyhoeddir yr adroddiad wedyn ar ôl i Banel Her Llywodraeth 
Cymru graffu arno.  
 
Rwy’n gobeithio y bydd yr ymatebion hyn o gymorth i’r Pwyllgor yn ei waith. 
 

Yn gywir, 
 
 
 

 
 
 

 

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