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16 Hydref 2017 

Annwyl Carl 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 13 Medi 2017, pan wnaethoch nodi ymateb 

Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar reoleiddio 

cymdeithasau tai. Trafododd y Pwyllgor yr ymateb hwnnw yn ei gyfarfod ar 25 

Medi. Croesawodd y Pwyllgor y ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn 14 o'r 

15 o argymhellion a wnaed yn yr adroddiad, a'r ffaith y bydd yn monitro’r cynnydd 

a wneir yn erbyn yr argymhellion hynny maes o law. Rydym yn gobeithio y bydd 

canfyddiadau ein hymchwiliad hefyd yn ddefnyddiol o ran y gwaith craffu a fydd 

yn cael ei wneud ar y Bil arfaethedig i ddiwygio'r rheolaethau rheoliadol ar gyfer 

landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru. 

Fodd bynnag, mae'r Pwyllgor yn pryderu bod Llywodraeth Cymru ond wedi derbyn 

yn rhannol argymhelliad 1 yn yr adroddiad, sy'n argymell y dylai tîm rheoleiddio 

Llywodraeth Cymru gael ei recriwtio'n allanol fel mater o drefn.   

Rydym yn nodi y bydd Llywodraeth Cymru, wrth dderbyn ein hargymhelliad yn 

rhannol, yn parhau â'r dull gweithredu cyfredol. Ar hyn o bryd, nid yw'r 

Llywodraeth fel arfer yn hysbysebu nac yn recriwtio'n allanol. Yn hytrach, mae'n 

recriwtio'n fewnol yn y man cyntaf, ac os nad yw'n bosibl llenwi'r swydd wag o dan 

sylw, yna gwneir achos arbennig am yr hawl i recriwtio'n allanol. Dyma'r union 

drefn y mae'r Pwyllgor wedi argymell ei newid. O ganlyniad, nid yw'r Pwyllgor o'r 

farn bod ei argymhelliad wedi'i dderbynnid hyd yn oed yn rhannol. 



 

Rydym wedi codi pryderon ehangach ynghylch y drefn o dderbyn argymhellion y 

Pwyllgorau yn rhannol mewn gohebiaeth i'r Ysgrifennydd Parhaol, ac rwyf wedi 

atodi copi o'r ohebiaeth honno i'r llythyr hwn. 

Hyderaf y byddwch yn ystyried y materion hyn, ac edrychaf ymlaen at glywed 

gennych yn fuan. 

 

Yn gywir, 

 

Nick Ramsay AC 

Cadeirydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


