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Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 
 
 
 
 
 
 
Annwyl Jenny, 
 
Penodi Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru (2023-2030) 
 
Bydd penodi’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol nesaf yn benodiad pwysig gan 
Weinidogion Cymru, a gaiff bellach ei reoleiddio o dan y Cod Ymarfer ar Benodiadau 
Cyhoeddus. Hoffwn amlinellu ein cynlluniau ar gyfer y broses ddethol a cheisio eich barn ar 
p’un a fyddai’r Pwyllgor yn dymuno manteisio ar y cyfle i gael gwrandawiad cyn penodi 
gyda’r ymgeisydd a ffefrir, ai peidio. 
 
Heddiw, rwyf wedi ysgrifennu at Adam Price AS, Andrew RT Davies AS and Jane Dodds 
AS yn gofyn iddynt enwebu cynrychiolydd i eistedd ar y Panel Asesu Ymgynghorol a fydd 
yn rhoi cyngor i’r Prif Weinidog ynghylch y penodiad. Bydd y Panel Asesu Ymgynghorol yn 
cynnwys cynrychiolwyr o bob un o bleidiau gwleidyddol y Senedd, ac Uwch Aelod Panel 
Annibynnol. Caiff ei gadeirio gan Uwch Was Sifil. Fi fydd yr aelod ar y Panel Asesu 
Ymgynghorol a fydd yn cynrychioli Llafur Cymru. 
 
Yn ogystal â’r camau sifftio a chyfweld, ceir hefyd sesiwn rhanddeiliaid ar gyfer ymgeiswyr 
ar y rhestr fer, a fydd yn cynnwys unigolion o alumni Academi Arweinyddiaeth 
Cenedlaethau’r Dyfodol. Caiff yr Academi hon ei rhedeg gan swyddfa’r Comisiynydd ac 
mae’n dod ag amrywiaeth eang o bobl ynghyd o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r 
trydydd sector i ddatblygu eu gwybodaeth, eu harferion a’u harweinyddiaeth ar Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Bydd gofyn i’r ymgeiswyr ar y rhestr fer gynnal 
trafodaeth â rhanddeiliaid yr Academi yn ystod y sesiwn ar bwnc perthnasol a phwysig. 
Cytunir ar y pwnc yn nes at yr amser. 
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Mae Gweinidogion Cymru a’r Senedd wedi cytuno i gyflwyno proses graffu cyn penodi ar 
gyfer penodiadau pwysig er mwyn gwella ymhellach y craffu a’r tryloywder sy’n rhan o’r 
broses penodiadau cyhoeddus. Fel y Pwyllgor sydd â’r cyfrifoldeb penodol ar gyfer Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, bydd gennych yr opsiwn i gynnal 
gwrandawiad cyn penodi. Rwy’n ystyried y gwrandawiad cyn penodi yn ddefnydd ffurfiol o’r 
ddyletswydd i ymgynghori â’r Senedd. Byddwn yn ddiolchgar pe gallai’r Pwyllgor gadarnhau 
a yw’r aelodau’n dymuno cynnal gwrandawiad cyn penodi ai peidio. Ar sail ein hamserlen 
arfaethedig, disgwyliwn mai ym mis Tachwedd 2022 y caiff ei gynnal. 
 
Yn gywir, 
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