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Annwyl Russell 

 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Awst. Rwy'n ddiolchgar ichi am eich diddordeb yn y 

comisiwn ac am eich barn. Yn naturiol, roedd yn flin gennyf glywed eich pryderon am y 
comisiwn.  

 
 
Cyfeiriad strategol a chynnydd  

 
Rwy'n deall eich rhwystredigaeth os oeddech yn disgwyl papur cwmpasu o fewn 3 mis a'ch 

siom oherwydd hynny. Rwy'n ymwybodol nad oedd y Cadeirydd wedi'i benodi pan 
ymddangosodd ger eich bron ym mis Mehefin 2018. Ni allaf siarad ar ran y Cadeirydd wrth 
reswm ond sgwn i pa mor fanwl y gallai fod wedi cynllunio pethau ar y pryd.  

 
Yn dilyn fy nhrafodaethau â'r Cadeirydd, rwyf wastad wedi disgwyl mai Adroddiad Blynyddol 

fyddai allbwn cyntaf y comisiwn.  Rwy'n credu bod blwyddyn yn amser rhesymol i gomisiwn 
newydd sydd â chylch gwaith eang baratoi ei adroddiad cyntaf. Fel chithe, rwy'n disgwyl 
ymlaen yn fawr at weld ei gyhoeddi ym mis Tachwedd.  

 
O ran allbynnau eraill, rwyf wedi cael ar ddeall y bydd y comisiwn yn cynhyrchu papurau ar 
bynciau penodol cyn cyhoeddi'r adroddiad ar gyflwr y genedl tua Tachwedd 2021. Byddai 

hynny'n cyd-fynd ag argymhelliad eich pwyllgor. Rwyf am ofyn am gadarnhad o'r dyddiad 
hwnnw.  
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Tryloywder a hygyrchedd i'r cyhoedd  

 
Mae'r Cadeirydd fel finne yn cydnabod bod tryloywder a hygyrchedd i'r cyhoedd yn hanfodol 

i'r comisiwn allu gwneud ei waith yn llwyddiannus. Mae'r Cadeirydd a'r comisiynwyr wedi 
bod yn cydweithio â rhanddeiliaid a byddantyn para i wneud hynny. Mae'r Cadeirydd a 

finne'n cydnabod hefyd fod gwefan dda yn ffynhonnell wybodaeth bwysig i'r cyhoedd. Rwyf 
wedi cael ar ddeall i'r comisiwn ddechrau ar ei gynlluniau i wella'r wefan hyd yn oed cyn 
eich gwrandawiad gyda'r Cadeirydd ar 11 Gorffennaf. Rwy'n llwyr dderbyn y dylai'r 

comisiwn ddarparu mwy o wybodaeth ar ei wefan. Gwna i'n siŵr bod y dogfennau rydych yn 
eu henwi'n cael eu cyhoeddi cyn gynted â phosibl.  

 
Mae'n bolisi gan Lywodraeth Cymru bod paneli cynghori, fel y comisiwn, yn defnyddio 
gwefan Llywodraeth Cymru i gyfathrebu ar-lein. Er enghraifft, mae'r Comisiwn ar 

Gyfiawnder yng Nghymru yn gwneud. Mae hyn yn arbed costau mawr i bwrs y wlad ac nid 
yw yn fy marn i yn peryglu annibyniaeth y comisiwn.  

 
 
Adnoddau  

 
Mae'n bolisi gan Lywodraeth Cymru bod paneli cynghori, fel y comisiwn, yn cael eu cefnogi 

gan swyddogion Llywodraeth Cymru. Mae'r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru yn cael 
ei wasanaethu fel hyn. Mae holl weision sifil Llywodraeth Cymru wedi'u rhwymo gan God 
Gwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru i wneud eu dyletswydd â gwrthrychedd, gonestrwydd, 

hygrededd a didueddrwydd, a chyda didueddrwydd gwleidyddol yn arbennig, pa beth 
bynnag eu rôl. O ganlyniad, nid oes gennyf unrhyw bryderon ynghylch annibyniaeth y 

swyddogion sy'n cefnogi'r comisiwn na'u rheolwyr. Mae polisïau a phrosesau Adnoddau 
Dynol Llywodraeth Cymru yn effeithio ar bob gwas sifil ac yn gyfrwng i swyddogion fynegi'u 
gofidiau os bydd angen.  

 
Rwy'n cytuno bod angen adnoddau digonol ar y comisiwn. Mae oedi wedi bod o ran 

recriwtio staff ar gyfer y comisiwn oherwydd y paratoadau ar gyfer Brexit ac ad-drefnu 
mewnol yn Llywodraeth Cymru ond mae camau  wedi'u cymryd bellach.  
 

Rwy'n cytuno hefyd y bydd angen mwy o adnoddau ymchwil ar y comisiwn iddo allu 
gwneud ei raglen waith. Roedd angen peth amser ar y comisiwn i ystyried ei ofynion cyn 

bod adnoddau'n cael eu neilltuo. Gan fod y comisiwn wedi cael amser i ystyried erbyn hyn, 
rwy'n disgwyl dod i gytundeb gyda'r Cadeirydd ynghylch y lefel briodol o adnoddau.  
 

 
Y Camau Nesaf  

 
Diolch am fy atgoffa bod y pwyllgor eisoes wedi argymell ehangu cylch gwaith y comisiwn i 
gynnwys cyflenwi tir ar gyfer datblygiadau tai o bwys strategol. Ers ichi wneud yr 

argymhelliad hwnnw, rydym wedi sefydlu Is-adran Tir y Sector Cyhoeddus o fewn 
Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn helpu i gyflawni un o amcanion clir Prif Weinidog Cymru i 

flaenoriaethu trefniadau tir at ddibenion cyhoeddus i helpu i ateb y galw o ran tai ac i 
gyflawni blaenoriaethau ehangach y llywodraeth. Rydym yn bwriadu datblygu dull newydd 
lle y byddwn yn ceisio defnyddio asedau cyhoeddus i sicrhau budd cymunedol ar draws ein 

rhaglen lywodraethu.  
 

 
 
 

 



Credaf fod y Comisiwn yn gallu cyfrannu at waith y sector tai ac rwy’n bwriadu ehangu ei 

gylch gwaith i gynnwys y canlynol: 
 

 darparu’r seilwaith strategol sydd ei angen i helpu i gyflenwi tai; 

 dulliau newydd o adeiladu tai; a 

 modelau newydd o ariannu a chyflenwi tai. 

 
Byddwn yn adolygu cwmpas a chylch gwaith y comisiwn cyn etholiad y Cynulliad 

Cenedlaethol yn 2021. Rwy'n credu mai dyna fyddai'r amser priodol i ystyried a ddylid rhoi 
sail statudol i'r comisiwn.  
 

Rwy'n sicr bod y comisiwn o ddifrif ynghylch ei gyfrifoldebau mewn cysylltiad â Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Bydd meddwl yn yr hirdymor, integreiddio, cyfranogiad, 

cydweithredu ac atal i gyd yn hanfodol wrth gynllunio seilwaith ar gyfer y dyfodol.  
 
Byddaf yn hysbysebu swydd y Cadeirydd cyn hir a bydd fy swyddogion mewn cysylltiad i 

drefnu gwrandawiad cyn penodi ar gyfer yr ymgeisydd y byddaf yn ei ffafrio. Rwy'n edrych 
ymlaen at glywed eich barn. 

 
Mae hwn yn gomisiwn pwysig ac mae ganddo gylch gwaith anodd. Testun siom i fi yw nad 
ydych eto'n teimlo'n hyderus yn y comisiwn ond rwy'n ddiolchgar ichi am fynegi'ch pryderon. 

Rwy'n derbyn y bu yna broblemau dechreuol ond rwy'n hyderus y gallwn eu trechu trwy 
weithio gyda'n gilydd.  

 
 
Yn gywir  

 

 
 
 

Julie James AC / AM 

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
Minister for Housing and Local Government  

 


