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Annwyl Russell 
 
 
Rwyf yn falch o’ch hysbysu mai’r ymgeisydd yr wyf yn ei ffafrio ar gyfer swydd Cadeirydd 

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru yw Mr John Lloyd Jones OBE, FRAgS, Hon FLI. 
Yn amodol ar adroddiad boddhaol cyn penodi, rwy’n bwriadu penodi Mr Jones am flwyddyn.   
 
Roedd safon yr ymgeiswyr a gynigiodd am y swydd hon trwy’r broses penodiadau 
cyhoeddus yn uchel, ac rwyf am ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser i roi eu henwau ger 
bron. Rwyf wedi penderfynu penodi’r Cadeirydd am gyfnod dros-dro o flwyddyn er mwyn 
iddo allu canolbwyntio ar sefydlu’r Comisiwn.   
 
Mae gan Mr Jones gymwysterau gwych, a bydd yn cynnig sefydlogrwydd a dibynadwyedd 
wrth imi ail-asesu’r sgiliau a’r wybodaeth bwysicaf ar gyfer y Comisiwn yn y tymor hwy. 
Mae’n Gadeirydd profiadol, gyda gwybodaeth eang ac amrywiol am y sectorau cyhoeddus a 
phreifat.  Cyn bwysiced hefyd, mae ganddo’r gallu a’r sgiliau i greu bwrdd a’i gael i weithio’n 
gyflym.  Mae gan Mr Jones hanes o fod yn arweinydd ac rwy’n hyderus y bydd yn gallu 
sefydlu comisiwn sy’n gallu aseseu anghenion seilwaith yn llwyddiannus a llunio’n 
strategaeth fuddsoddi hirdymor.    
 
Rwy’n edrych ymlaen at dderbyn yr adroddiad o’ch gwrandawiad cyn penodi.  
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