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

 

 

 

 

 

7 Rhagfyr 2022 

Annwyl Gadeirydd, 

Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus i Benodiadau Cyhoeddus 

Mae’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus yn cynnal ymchwiliad i benodiadau 
cyhoeddus. Yn ei ymgynghoriad ar graffu ar weinyddiaeth gyhoeddus yn hydref 2021, cafodd y 
Pwyllgor dystiolaeth a argymhellodd gynnal ymchwiliad yn y maes hwn. Barnwyd bod y mater hwn yn 
un sydd heb gael sylw digonol ers i’r Senedd gael ei sefydlu. 

Ceir manylion ein cylch gorchwyl cytunedig ar gyfer yr ymchwiliad yn Atodiad A. Fodd bynnag, rydym 
yn ymwybodol y gallai pryderon am y broses penodiadau cyhoeddus fynd y tu hwnt i'r cylch gorchwyl 
hwnnw. Gan hynny, byddem yn croesawu safbwyntiau a phrofiadau eich pwyllgorau ar y materion a 
restrir ac ar unrhyw faterion eraill sydd, yn eich barn chi, yn berthnasol i’n gwaith. 

Rwy’n edrych ymlaen at glywed gennych ac yn gofyn yn garedig am i ymatebion gyrraedd erbyn 
dydd Gwener 27 Ionawr 2023.  

Yn gywir, 

 

 

Mark Isherwood AS 
Cadeirydd y Pwyllgor 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 
Gweinyddiaeth Gyhoeddus  
— 
Public Accounts and Public 
Administration Committee 

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   

https://busnes.senedd.cymru/documents/s120661/SPA01%20Yr%20Athro%20Leighton%20Andrews%20Prifysgol%20Caerdydd%20Saesneg%20yn%20unig.pdf


 

 
 
 

 

Atodiad A 

Mae’r Pwyllgor yn cynnal ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o ymdrin â’r broses ar gyfer 
penodiadau cyhoeddus, gan gynnwys meysydd y gellid eu gwella i gynyddu amrywiaeth y 
penodiadau cyhoeddus a wneir gan Weinidogion Cymru. Mae’r materion i’w hystyried yn cynnwys y 
canlynol: 

 Rôl yr Uned Cyrff Cyhoeddus ac effeithiolrwydd ei pherthynas â byrddau cyrff cyhoeddus 
o ran sicrhau llywodraethu da a threfniadau penodi cyhoeddus effeithiol. Mae hyn yn 
cynnwys unrhyw gymorth parhaus i aelodau byrddau. 

 Barn y cyrff corfforaethol hynny sy'n cael penodiadau cyhoeddus am y broses penodiadau 
cyhoeddus. 

 Rôl Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus. 

 Beth yw’r prif rwystrau i gynyddu amrywiaeth ymgeiswyr ar gyfer penodiadau cyhoeddus 
yng Nghymru? Sut mae'r rhain yn amrywio yn ôl ffactorau, gan gynnwys yn ôl: 

o  Oedran 
o  Rhyw 
o  Ethnigrwydd 
o  Anabledd  

 Pa mor effeithiol yw dulliau cyfredol Llywodraeth Cymru ar gyfer annog a chynyddu 
amrywiaeth yr ymgeiswyr? 

 Ym mha ffordd y gellir gwella'r broses penodiadau cyhoeddus i gyflawni hyn? 

 Sut y gall Llywodraeth Cymru greu proses penodiadau cyhoeddus fwy tryloyw ac agored? 

 A oes enghreifftiau o arfer gorau mewn mannau eraill yn y DU ac yn rhyngwladol y dylai 
Cymru ddysgu oddi wrthynt?  

 


