
 

 

 

14 Awst 2019 

 

Annwyl Julie 

 

Ar 11 Gorffennaf cynhaliodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Cymru ei sesiwn 

graffu blynyddol gyntaf ar waith Cadeirydd Comisiynydd Seilwaith Cenedlaethol Cymru, 

John Lloyd Jones.  

 

Efallai y byddwch yn cofio'r adroddiad a gyhoeddodd y Pwyllgor ym mis Ionawr 2017 

ynghylch sefydlu'r Comisiwn. Nododd yr adroddiad y byddai sefydlu corff gyda chylch 

gwaith a chyfrifoldeb y Comisiwn yn her sylweddol.  

 

Yn dilyn y sesiwn hon nid yw'r Pwyllgor yn argyhoeddedig bod y Comisiwn yn cwrdd â'r 

her honno ar hyn o bryd. Rwy'n ysgrifennu i rannu pryderon ynghylch cyfeiriad strategol a 

chynnydd, tryloywder a hygyrchedd y cyhoedd, a lefel adnoddau'r Comisiwn. Fel y nodwyd 

yn yr adroddiad mae'r her yn un sylweddol ond mae'n gyraeddadwy, os eir i'r afael â'r 

materion hyn. 

 

Cyfeiriad strategol a chynnydd 

Yn dilyn ein sesiwn graffu roedd y Pwyllgor yn bryderus iawn ynghylch cyfeiriad strategol y 

Comisiwn. Er ein bod yn falch o weld comisiynwyr wedi'u penodi, ymddengys mai ychydig 

iawn arall sydd wedi'i gynhyrchu na'i gyflawni.  

 

Yn ein gwaith craffu cyn penodi, nododd y Cadeirydd uchelgais i gyhoeddi papur cwmpasu 

o fewn tri mis. Cyfaddefodd y Cadeirydd, ac mae'r Pwyllgor yn derbyn, fod hon yn 

amserlen optimistaidd. Fodd bynnag, ymddengys nawr y bydd yn fis Tachwedd 2019 cyn 

inni weld unrhyw gyhoeddiad gan y Comisiwn. Yna mae'r Comisiwn yn bwriadu cyhoeddi 

papur cyflwr y genedl erbyn 2022, bedair blynedd ar ôl creu'r Comisiwn. Teimlai'r Pwyllgor 

fod diffyg uchelgais yn hyn o beth. 

 

Cydnabu’r Cadeirydd a Ceri Doyle, y comisiynydd a ddaeth gydag ef, gylch gwaith eang 

iawn y Comisiwn. Mae cylch gwaith mor eang yn ei gwneud hi'n hanfodol bod y Cadeirydd 

yn nodi uchelgais strategol gref i'r sefydliad ac yn ei chadw ar y trywydd iawn.  
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Ar hyn o bryd nid yw'r Pwyllgor yn hyderus bod yr uchelgais yn cael ei chyflawni. Mae'r 

Pwyllgor yn aros yn eiddgar am gyhoeddi'r adroddiad blynyddol ym mis Tachwedd a 

manylion am y cynnydd a'r cynlluniau y bydd yn eu darparu. 

 

Tryloywder a hygyrchedd y cyhoedd 

Cyn y cyfarfod roedd y Pwyllgor yn pryderu nad oedd y Comisiwn wedi cyhoeddi cylch 

gorchwyl na chofrestr o fuddiannau comisiynwyr. Yn ystod y sesiwn rhoddwyd sicrwydd i'r 

Pwyllgor fod y dogfennau hyn yn bodoli. Dywedodd y Cadeirydd y byddai'r cyhoedd yn 

cael y dogfennau hyn pe byddent yn gofyn amdanynt. Mae'r Pwyllgor o'r farn nad yw hyn 

yn ddigon da, ni ddylai'r cyfrifoldeb fod ar y cyhoedd i ofyn am y wybodaeth hon - dylai fod 

ar gael am ddim ar wefan y Comisiwn.  

 

Roedd gan y Pwyllgor bryderon ehangach hefyd ynghylch hygyrchedd y Comisiwn a'i 

wefan. Ar hyn o bryd mae'r wefan yn cael ei chynnal fel is-adran o wefan Llywodraeth 

Cymru ac ychydig iawn o gynnwys sydd arni. Cafodd y Pwyllgor ei synnu, a’i siomi, gan y 

diffyg brys ymddangosiadol gan y Comisiwn ynghylch gosod dogfennau allweddol fel 

cofrestr o fuddiannau ar-lein a datblygu cynnwys sy’n wynebu’r cyhoedd ar gyfer y wefan 

sy’n egluro rôl, nodau ac amcanion y Comisiwn.  

 

Mae'r Pwyllgor o'r farn bod angen i'r Cadeirydd sicrhau bod y Comisiwn yn dryloyw ac yn 

hygyrch i'r cyhoedd. Man cychwyn ar gyfer hyn fyddai creu gwefan annibynnol sy'n 

cynnwys o leiaf y cylch gorchwyl, y gofrestr o fuddiannau comisiynwyr a blaenraglen waith. 

 

Adnoddau  

Ymddengys yn glir bod y materion a nodwyd wedi'u gwaethygu gan ddiffyg staff. Roedd y 

Pwyllgor yn falch o glywed bod dau aelod newydd o staff, gan gynnwys arbenigwr 

cyfathrebu, wedi'u penodi yn ystod y mis diwethaf. Fodd bynnag, byddem wedi disgwyl i'r 

penodiadau hyn gael eu gwneud yn gynharach o lawer. 

 

Mae'r Pwyllgor yn gobeithio y bydd y staff newydd yn helpu'r Comisiwn i ddod yn fwy 

tryloyw a chyflymu ei raglen waith.  

 

Wedi dweud hynny dylai'r penodiadau hyn fod wedi cael eu gwneud yn gynharach o lawer. 

Wrth i'r Comisiwn ddatblygu bydd angen recriwtio mwy o staff, yn enwedig ymchwilwyr. 

Gobaith y Pwyllgor yw y byddwch chi, fel y gweinidog sy'n gyfrifol, a'r Cadeirydd yn sicrhau 

bod gan y Comisiwn adnoddau priodol yn y dyfodol er mwyn sicrhau y gellir cyflawni ei 

raglen waith ar frys.  

 

Yn ein hadroddiad cychwynnol ar sefydlu'r Comisiwn, pwysleisiodd y Pwyllgor 

bwysigrwydd annibyniaeth y corff rhag dylanwad y llywodraeth. Ar hyn o bryd mae staff y 

Comisiwn yn cael eu rheoli gan weision sifil Llywodraeth Cymru. Er bod Adrian Davies, 

swyddog y Comisiwn a aeth gyda'r Cadeirydd i'r sesiwn, wedi sicrhau'r Pwyllgor bod ei 

reolwr llinell yn Llywodraeth Cymru yn deall pwysigrwydd annibyniaeth ei rôl ac yn cefnogi 



 

 

hyn, mae'r Pwyllgor yn pryderu y gallai'r strwythur rheoli llinell hwn achosi gwrthdaro yn y 

dyfodol pe na bai'r ddealltwriaeth honno yno. 

 

Mae gan y Pwyllgor ddiddordeb hefyd yn yr opsiynau/llwybrau i staff y Comisiwn fynegi 

pryderon ynghylch gweithrediad neu strwythurau'r Comisiwn. Ymddengys mai'r llwybr 

amlwg fyddai gyda'u rheolwr llinell Llywodraeth Cymru ond unwaith eto byddai hyn yn creu 

gwrthdaro o ran buddiannau.  

 

Er mwyn cyflawni ei ddiben rhaid i'r Comisiwn fod yn annibynnol ac yn rhydd o ddylanwad 

gwleidyddol. Er mwyn sicrhau bod y Comisiwn yn gweithredu'n iawn mae angen llwybr 

annibynnol ar staff ar gyfer pryderon. Mae'r Pwyllgor yn pryderu nad yw'r gofynion hyn yn 

cael eu bodloni ar hyn o bryd ac y gallai hyn amharu ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y 

Comisiwn. 

 

Y camau nesaf 

Mae'r Pwyllgor wedi nodi o'r blaen bod angen cadeirydd ar gorff sydd â chylch gwaith 

tymor hir iawn y mae ei benodiad yn mynd y tu hwnt i flwyddyn. Mae'r Pwyllgor yn 

croesawu eich gwaith i benodi Cadeirydd hirdymor. Gan fod proses recriwtio ar fin 

cychwyn, teimlai'r Pwyllgor y byddai'n ddoeth cofnodi rhai o'r rhinweddau y byddem yn 

disgwyl eu gweld yn y sawl a benodir yn yr hirdymor. 

 

Yn ystod y sesiwn graffu cyn penodi nesaf, bydd y Pwyllgor yn disgwyl i'r ymgeisydd a 

ffefrir allu dangos: 

 

• Dealltwriaeth glir o egwyddorion, nodau ac amcanion economaidd Llywodraeth 

Cymru. 

• Dealltwriaeth gadarn o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

• Hanes o ddarparu atebion arloesol a chreadigol i broblemau cymhleth mewn modd 

deinamig. 

• Bydd gwybodaeth am seilwaith Cymru, cyfleoedd i ddatblygu a'r cyfyngiadau y 

mae'n eu gosod/y bydd diffyg datblygiad yn eu gosod ar Gymru. 

Hoffwn hefyd achub ar y cyfle hwn i'ch atgoffa o argymhellion allweddol y Pwyllgor o'r 

adroddiad “Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru” a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2017: 

 

• Cred y Pwyllgor y byddai buddion gwirioneddol i sefydlu'r Comisiwn Seilwaith 

Cenedlaethol ar sail statudol. Er nad oes angen i hyn oedi ei sefydlu, rydym yn glir, 

os caiff ei sefydlu ar sail anstatudol, y dylid rhagdybio y bydd deddfwriaeth yn dilyn 

ar adeg addas. 

• Mae'r Pwyllgor yn deall y dymuniad i beidio â gorlwytho corff newydd, ond credwn y 

dylid ehangu'r cylch gorchwyl arfaethedig i gynnwys y cyflenwad o dir ar gyfer 

datblygiadau tai sy'n arwyddocaol yn strategol a seilwaith ategol cysylltiedig ynghyd 

â'r seilwaith economaidd ac amgylcheddol. 



 

 

• Bwriad Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yw trawsnewid meddylfryd cyrff 

cyhoeddus yng Nghymru. Cred y Pwyllgor y dylai'r cyfrifoldebau hyn gael eu 

cynnwys yn y sefydliad o'r cychwyn cyntaf, i hyrwyddo cydweithredu â chyrff 

cyhoeddus eraill, ymgysylltu â'r cyhoedd yng Nghymru ac annibyniaeth ar y 

Llywodraeth. 

 

Mae gan Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru y dasg ddifrifol a hanfodol o ddatblygu'r 

seilwaith a fydd yn sail i economi Cymru a chefnogi poblogaeth Cymru yn y tymor canolig 

i'r tymor hir. Er mwyn sicrhau bod y Comisiwn yn cyflawni ei dasg bydd y Pwyllgor yn 

trafod materion yr ymdrinnir â hwy yn y llythyr hwn a'r argymhellion a nodwyd yn adroddiad 

2017 gyda'r ymgeisydd o'ch dewis yn ei sesiwn graffu cyn penodi.  

 

 

Yn gywir, 

 

Russell George AC 
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