
Rwy'n ysgrifennu i geisio am eich barn ar sut y dylai'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth 
Gyhoeddus fynd i’r afael ag elfen gweinyddiaeth gyhoeddus ei gylch gorchwyl. 

Dyma'r tro cyntaf i'r Senedd gael pwyllgor yn arbennig ar gyfer gweinyddiaeth gyhoeddus. Mae'r 
Pwyllgor bellach yn gyfrifol am gynnal gwaith craffu ar faterion sy'n ymwneud â pheirianwaith 
llywodraeth, gan gynnwys ansawdd a safonau gweinyddu a ddarperir gan wasanaeth sifil Llywodraeth 
Cymru, a chyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru. At hynny –  fel ei ragflaenydd – mae’n gyfrifol am 
gynnal gwaith craffu ar gyfrifon cyhoeddus.  

Er mwyn ein helpu i ystyried sut y dylem gyflawni'r rhan hon o'n cylch gorchwyl, a’r hyn y dylem eu 
blaenoriaethu, byddem yn falch o gael eich barn ar y canlynol: 

 egwyddorion ac arfer gorau ar gyfer cynnal gwaith craffu ar weinyddiaeth gyhoeddus;

 pa wybodaeth a thystiolaeth y bydd eu hangen ar y pwyllgor er mwyn cynnal

goruchwyliaeth effeithiol o weinyddiaeth gyhoeddus; a

 materion blaenoriaeth efallai yr hoffem eu hystyried.

Yn gywir, 

Mark Isherwood AS, Cadeirydd y Pwyllgor 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg / We welcome correspondence in Welsh or English. 

Sut i ymateb 
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Annwyl gyfaill 

Craffu ar weinyddiaeth gyhoeddus 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddCCGG@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddCCGG 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddPAPA@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddPAPA 
0300 200 6565 



Mae'r Pwyllgor yn croesawu ymatebion yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

Ni ddylai’r dystiolaeth fod yn hwy na phum ochr tudalen A4. Dylid rhifo’r paragraffau, a dylai’r 
dystiolaeth ganolbwyntio ar y materion uchod.  

Os ydych chi eisiau cyflwyno tystiolaeth, cyflwynwch un ddogfen (dogfen Word fyddai orau) gydag 
unrhyw dablau, taenlenni ac atodiadau wedi'u hymgorffori ym mhapur eich cyflwyniad i 
seneddarchwilio@senedd.cymru.  

Mae canllawiau pellach ar baratoi tystiolaeth ysgrifenedig i’w cael ar y wefan y Senedd . 

Ar hyn o bryd, mae staff y Senedd yn gweithio gartref yn bennaf. O ganlyniad, mae’n bosibl na chaiff 
gohebiaeth sylw amserol, oni bai ei fod yn ohebiaeth trwy ddull electronig. Hyderaf eich bod yn deall 
yr amgylchiadau. 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r wybodaeth yw 9am, ddydd Gwener 3 Rhagfyr 2021. Mae’n bosibl y 
bydd y Pwyllgor eisiau clywed tystiolaeth lafar gan ymatebwyr yn gynnar yn nhymor y gwanwyn. 

Datgelu gwybodaeth 

Cyn cyflwyno gwybodaeth i'r Pwyllgor, gwnewch yn siŵr eich bod wedi ystyried y polisi'r Senedd ar 
ddatgelu gwybodaeth. Fel arall, gellir gofyn am gopi caled o'r polisi hwn trwy gysylltu â'r Clerc, Fay 
Bowen (0300 200 6565) neu SeneddPAPA@senedd.cymru. 

mailto:seneddarchwilio@senedd.cymru
https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/pwyllgorau/cymryd-rhan-mewn-pwyllgor/paratoi-tystiolaeth-ysgrifenedig-neu-ddigidol/
https://senedd.cymru/cymorth/preifatrwydd/hysbysiad-preifatrwydd-pwyllgorau-r-senedd/
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I'w anfon at restr wedi'i thargedu o randdeiliaid, a'i chyhoeddi ar dudalennau’r Pwyllgor ar y we. 

Rhestr ddrafft o randdeiliaid: 

• Yr Athro Steve Martin (Prifysgol Caerdydd), Cyfarwyddwr, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

• Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

• Archwilio Cymru

• Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

• Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

• Dr Stephen Greasley (Prifysgol Caerwysg), Dr Dion Curry (Prifysgol Abertawe) a Dr Nick
Dickinson (Prifysgol Rhydychen), Cyd-gynullwyr, Grŵp Arbenigol Gweinyddiaeth Gyhoeddus a
Pholisi Cyhoeddus, y Gymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol

• Dr Karin Bottom (Prifysgol Birmingham), Cadeirydd, Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus, Cyd-
gyngor y Brifysgol

• Dr Russ Glennon (Prifysgol Fetropolitan Manceinion), Cadeirydd, Grŵp Diddordeb Arbennig
Rheolaeth Gyhoeddus a Llywodraethu, Academi Rheolaeth Prydain

• Dr Helen Foster, Adran Cyfrifeg, Cyllid ac Economeg, Prifysgol Ulster

• Emma Norris, Cyfarwyddwr Ymchwil, y Sefydliad Llywodraeth

• Comisiynydd Plant Cymru

• Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

• Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

• Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

• Comisiynydd y Gymraeg

https://www.wcpp.org.uk/cy/ynghylch/pobl/staff/
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