
 
Adroddiad i’r:    Pwyllgor Safonau  
 
Dyddiad y Cyfarfod:   4 Rhagfyr  2015 
 
Aelod / Swyddog Arweiniol:  Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau 

Cyfreithiol a Democrataidd  
 
Awdur yr Adroddiad:   Lisa Jones - Dirprwy Swyddog Monitro.  
 
Teitl:  Drafft o Fesur Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus (Cymru)  
 

 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  

 
Rhoi copi o ddrafft Mesur Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i’r 
Aelodau a chael sylwadau gan y Pwyllgor er mwyn llunio ymateb. 
 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 

Galluogi Aelodau i ystyried y cynigion ac i gyfrannu at y broses ymgynghori ffurfiol. 
  
3. Beth yw'r Argymhellion? 
 
Nid oes unrhyw argymhellion ffurfiol gan y Swyddog Monitro, yn hytrach bydd ymateb 
ar y cyd i’w gael gan y Pwyllgor Safonau a'r Cyngor ehangach. 
 
4. Manylion yr Adroddiad 
 
Mewn cyfarfod diweddar o'r Pwyllgor Safonau, cyflwynwyd eitem ar Adroddiad 
Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2014/15 ac o fewn yr 
eitem hon cyfeiriwyd at y posibilrwydd o ymestyn pwerau i'r Ombwdsmon yng 
Nghymru.  Er mwyn atgoffa, dywedodd yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cymru newydd, Nick Bennett y canlynol:  
 
“Agwedd arall sydd wedi derbyn fy sylw wrth ddechrau fy rôl fel Ombwdsmon yw 
ystyried a oes angen adolygu Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
gan ei fod bellach yn ddeg oed. Cymerais y cyfle fel rhan o fy 'nghyfnod cynefino' fel 
Ombwdsmon i ganfod sut mae arfer gorau yn edrych fel ymysg fy nghyd 
ombwdsmyn, yn enwedig o fewn y DU ond hefyd ymhellach i ffwrdd. Ar ôl ystyried yr 
hyn yr wyf wedi’i ddarganfod, penderfynais, er bod Deddf Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn parhau i fod yn uchel ei pharch yn y gymuned 
ombwdsmon, mae perygl y byddai Cymru'n cael ei adael ar ôl o ran datblygiadau sy'n 
digwydd mewn cenhedloedd a gwledydd eraill. Ar ben hynny, rwyf yn credu ei bod yn 
bwysig profi dyfodol y Ddeddf er mwyn fy ngalluogi i yn ogystal ag fy olynwyr i allu 
ymateb i'r heriau y gwyddwn y bydd Cymru’n ei wynebu gyda'r gymdeithas sy'n 
heneiddio yn y dyfodol. 
 



Gan adeiladu ar waith yr Ombwdsmon blaenorol, Peter Tyndall, yr wyf felly yn 
cyflwyno nifer o gynigion i Gynulliad Cenedlaethol Cymru mewn perthynas â 
meysydd lle rwy'n credu y gallai'r Ddeddf bresennol gael ei ymestyn a'i gryfhau. 
Roeddwn yn eithriadol o falch bod Pwyllgor Cyllid y Cynulliad wedi cytuno i gynnal 
ymchwiliad i'r posibilrwydd o ymestyn pwerau Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru. Roeddwn wrth fy modd bod cynifer o sefydliadau rhanddeiliaid 
wedi cymryd yr amser a'r drafferth i ddarparu tystiolaeth. Roedd hyn yn amrywio o 
gyrff mewn awdurdodaeth a’r sefydliadau sy'n eu cynrychioli, y Comisiynwyr yng 
Nghymru, yn ogystal â chydweithiwr Ombwdsmyn mewn rhannau eraill o'r Deyrnas 
Unedig ac arbenigwyr academaidd yn y maes. Ar yr adeg yr oeddwn yn ysgrifennu 
hwn roeddem yn aros am benderfyniad y Pwyllgor Cyllid ynghylch a ddylid argymell 
cyflwyno Mesur mewn perthynas â phwerau Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru.” 

 
Mae Mesur o'r fath bellach wedi’i gyflwyno ac wedi’i atodi fel atodiad 1, mae'r llythyr 
ymgynghori wedi’i atodi fel atodiad 2 ac er gwybodaeth i'r aelodau mae cyfraniad 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gynharach yn y broses hefyd ynghlwm a all 
fod o ddiddordeb fel Atodiad 3.  
 
Ar 21 Hydref 2015, cyhoeddodd Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
(CCC) ymgynghoriad yn ceisio barn unigolion a sefydliadau ar y cynigion yn y drafft o 
Fesur Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), a fwriedir i gryfhau pwerau 
Gwasanaethau Cyhoeddus Ombwdsmon Cymru. Yn dilyn ymlaen o’r argymhellion a 
gyflwynwyd yn adroddiad Mai 2015, mae cynigion y Pwyllgor Cyllid ar y drafft o’r 
Mesur yn cynnwys rhoi pwerau i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i: 

 Gychwyn ei ymchwiliadau ei hun ac i dderbyn cwynion ar lafar. 

 Ymdrin â chwynion ar draws gwasanaethau cyhoeddus. 

 Ymestyn awdurdodaeth yr Ombwdsmon i gynnwys darparwyr gofal iechyd 

preifat (mewn rhai amgylchiadau). 

Daw'r ymgynghoriad i ben ar 18 Awst 2016.  

O ran Pwyllgorau Safonau yn uniongyrchol, gall effaith y cynigion olygu y byddai’r 
Mesur yn golygu mwy fyth o ddibyniaeth ar y Swyddog Monitro a Phwyllgorau 
Safonau i orfodi'r Cod Ymddygiad, a llai o ddibyniaeth ar swyddfa Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru o ystyried y diffyg neu gyfeiriad annigonol 
penodol at y Cod Ymddygiad Aelodau a rôl Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru.   Efallai yr hoffai'r Aelodau ddarllen Atodiad 3 a'r sylwadau ar 
god ymddygiad aelodau. 
 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
Nid yw'r penderfyniad yn effeithio yn uniongyrchol neu'n cyfrannu at flaenoriaethau’r 
Cyngor, fodd bynnag, gall unrhyw bwerau a phenderfyniadau OGCC fod â’r potensial 
i effeithio ryw fath ar ddarparu gwasanaethau. 
 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 

Does dim goblygiadau i wasanaethau eraill o ganlyniad i’r adroddiad hwn.   



 
7. Pa ymgynghori a wnaed? 
 
Dyma’r ymgynghoriad cyntaf o fewn y Cyngor, ond bydd pob aelod yn cael y cyfle i 
gyfrannu drwy'r Swyddog Monitro er mwyn i ymatebion gael eu casglu a'u cyflwyno o 
fewn yr amserlen.  
 
8. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid.  
 
Heb ei angen; nid oes unrhyw gostau ychwanegol yn gysylltiedig yn uniongyrchol â’r 
broses benodol hon.  
 
9. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
Nid oes unrhyw risgiau wedi’u nodi.  
 
10.   Pŵer i wneud y Penderfyniad: 
  
 Deddf Llywodraeth Leol 2000  
 
 


