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Annwyl Nick, 

ADRODDIAD Y PWYLLGOR CYFRIFON CYHOEDDUS 
Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Graffu ar 
Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2017-18 

Yn dilyn fy llythyr ar 10 Ionawr gydag ymateb i’r adroddiad uchod, cynghorais Llywodraeth 
Cymru i dderbyn y trydydd argymhelliad, ac y byddwn yn mynd â’r mater hwn ymlaen i'r 
Pwyllgor cyn diwedd mis Mawrth 2019. 

Rwyf wedi ystyried adolygiad annibynnol Grant Thornton, a'r dystiolaeth a ddarparwyd gan 
y Cadeirydd Dros Dro a'r Prif Weithredwr i PAC ar 11 Chwefror 2019. Rwy'n hyderus bod yr 
adolygiad annibynnol o Lywodraethu Pren wedi darparu dadansoddiad trylwyr a 
chynhwysfawr o'r materion. Felly, nid wyf yn gweld angen am adolygiad pellach, a chredaf y 
dylai Cyfoeth Naturiol Cymru ganolbwyntio ar weithredu'r mesurau angenrheidiol er mwyn 
ymateb i'r materion a godwyd.   

Rwy'n cael cyfarfodydd rheolaidd gyda Phrif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru a’r 
Cadeirydd Interim, ac mae fy swyddogion yn cael cyfarfodydd Pwyllgor Nawdd chwarterol 
gyda thîm Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae cynnal y ddau fath yma o gyfarfod yn 
caniatáu trafod parhaus, yn ogystal â monitro cynnydd wrth fynd i'r afael â pherfformiad a 
phroblemau.  

Mae’r ddau ohonom yn ymwybodol bod yr adolygiad annibynnol wedi codi rhai materion, 
sy’n faterion rydych chi wedi cydnabod na fydd yn cael eu datrys dros nos. Rwy'n cytuno â 
chi fod angen i ni roi'r lle a’r gefnogaeth sydd eu hangen ar y Prif Weithredwr a'r Cadeirydd 
Dros Dro i fynd i'r afael â'r materion hyn.   
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Yn ystod y drafodaeth PAC gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, dywedoch eich bod yn credu bod 
angen gwneud newidiadau diwylliannol o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru. Credaf ein bod ni’n 
cytuno o ran ein hyder yn y Cadeirydd Dros Dro, ac yn y Prif Weithredwr, i barhau i wneud 
newidiadau mawr i arweinyddiaeth y sefydliad. Fe ddylai hyn, yn ei dro, gael effaith 
gadarnhaol ar y sefydliad. 
 
Rwy'n deall y bydd y PAC yn cymryd tystiolaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru nesaf ar 9 
Rhagfyr 2019. Diolchaf i'r Pwyllgor am alluogi Cyfoeth Naturiol Cymru i roi camau yn eu lle 
ar gyfer yr hyn maent wedi ei ddarganfod. 
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