


Pwyllgor Cyllid Senedd Cymru  

Craffu Blynyddol ar Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - 
Tachwedd 2022 

Argymhellion a Chasgliadau 
Argymhelliad 1:   

Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Ombwdsmon yn rhoi rhagor o wybodaeth am gwynion 
nosocomaidd, gan gynnwys; pryd mae’n disgwyl dechrau cael cwynion; pryd y rhagwelir y 
bydd cwynion yn cael eu cyflwyno; a’r adnoddau sy’n cael eu neilltuo i’r maes hwn o fewn ei 
swyddfa.  

Ymateb:   

Mae data Iechyd Cyhoeddus Cymru yn nodi bod mwy nag 20,000 o heintiau Covid a gafwyd 
yn yr ysbyty wedi’u cofnodi ers dechrau’r pandemig.  Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y 
bydd ymchwiliadau yn cymryd dwy flynedd, bod gofyn i holl sefydliadau’r GIG adrodd ar eu 
cynydd ac y bydd adroddiad dysgu cenedlaethol interim yn cael ei gynhyrchu a’i gyhoeddi 
erbyn diwedd mis Mawrth 2023.  

Ein profiad hyd yma yw ein bod, ar 31 Rhagfyr 2022, wedi derbyn 17 o gwynion yn ymwneud 
â Covid Nosocomiaidd.  Gan fod y Rhaglen COVID-19 Nosocomiaidd Cenedlaethol i fod i 
redeg am ddwy flynedd (h.y. tan haf 2024).  Er ein bod yn disgwyl yn gyffredinol i gwynion 
gael eu codi gyda’r Ombwdsmon yn brydlon ar ôl ymateb terfynol y Bwrdd Iechyd, yn unol â 
thelerau Deddf OGCC 2019, yn gyffredinol mae’n rhaid i achwynwyr wneud eu cwyn i’m 
swyddfa o fewn blwyddyn i ddod yn ymwybodol o’r digwyddiadau y cwynir amdanynt.  Gan 
dybio bod y Rhaglen wedi’i chwblhau erbyn haf 2024, byddem yn disgwyl felly i’r mwyafrif o 
unrhyw gwynion Covid Nosocomiaidd ein cyrraedd dros y 2 flynedd nesaf.  Byddai’r cwynion 
hyn wedyn yn cael eu hasesu a’u hymchwilio fel y bo’n briodol.   Ar y sail honno, mae’n 
debygol y byddwn yn gwneud gwaith ar gwynion Covid Nosocomiaidd yn ystod y 
blynyddoedd ariannol 2022/23, 2023/24, 2024/25 a, lle mae angen ymchwilio i’r rhain, gallai 
gwaith barhau i 2025/26. 

Nododd fy Amcangyfrif a gyflwynwyd ein bod yn rhagweld 800 o ymholiadau a fydd yn 
symud ymlaen i 400 o gwynion dros y 2 flynedd nesaf.   Mae gan Fyrddau Iechyd lawer o 
waith i’w wneud o hyd ar achosion o’r fath, a gall achwynwyr ddod at yr Ombwdsmon 
unwaith y byddant wedi cael eu hymateb gan y Bwrdd Iechyd perthnasol, a allai fod unrhyw 
bryd yn y ddwy flynedd nesaf.   

Fel y bydd y Pwyllgor yn cofio, roedd fy Amcangyfrif cychwynnol yn gofyn am gyllid ar gyfer 
2 aelod o staff ychwanegol i’n helpu i reoli pwysau llwyth gwaith, yn arbennig y cynnydd 
mewn gwaith achos y disgwylir iddo ddeillio o gwynion Covid Nosocomiaidd.  Nid allai’r 
Pwyllgor gefnogi hyn, gan olygu nad oes unrhyw adnoddau penodol ar gael ar gyfer y gwaith 
ychwanegol hwn.  

Er mwyn rheoli’r llwyth gwaith hwn a allai fod yn drwm, bydd fy swyddfa’n asesu cwynion i 
sicrhau mai dim ond achosion lle mae’n ymddangos bod methiant gwasanaeth ac 
anghyfiawnder difrifol wedi digwydd a phan nad oes unrhyw ateb arall ar gael i’r achwynydd, 
sy’n cael eu hymchwilio.  Rydym yn datblygu negeseuon clir ar gyfer ein gwefan ac i fyrddau 
iechyd eu darparu i achwynwyr fel eu bod yn cael gwybod yn glir pa achosion fydd yn cael 
eu derbyn i’w hymchwilio gan fy swyddfa.  Yn ogystal, byddwn yn defnyddio’r pwerau sydd 
ar gael i OGCC o dan y Ddeddf 2019 i sicrhau bod gwersi’n cael eu dysgu’n gyflym, os oes 



tystiolaeth o gamweinyddu systemig neu fethiant gwasanaeth, er mwyn gwella ansawdd yr 
adolygiadau sy’n cael eu cynnal o dan Fframwaith y GIG gan fyrddau iechyd unigol. Gellir 
gwneud hyn, er enghraifft, drwy ddefnyddio fframwaith ein rhwydwaith cyswllt Safonau 
Cwynion gyda byrddau iechyd i roi adborth ar unrhyw arfer da a gwael a welwn a phan fo’n 
briodol, drwy ddefnyddio fy mhŵer ymchwilio ar Fy Liwt Fy Hun i unioni anghyfiawnder eang 
os oes tystiolaeth o fethiant systemig yn y gwasanaeth. 

Byddwn yn parhau i adolygu hyn ac yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor ar ôl 
diwedd y flwyddyn ariannol yn ein Hadroddiad Blynyddol, ond ar hyn o bryd yr amcangyfrif o 
achosion a gynhwyswyd yn yr Amcangyfrif a gyflwynwyd yw fy amcangyfrif gorau o hyd.   

 

Argymhelliad 2: Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Ombwdsmon yn rhoi rhagor o 
wybodaeth am yr ailstrwythuro sydd wedi’i wneud. 

Ymateb: 

Fel y nodais yn ystod gwaith craffu’r Pwyllgor, rydym wedi bod yn gweithio i gynyddu nifer y 
staff sy’n ymwneud â’n busnes craidd o asesu ac ymchwilio i gwynion.  Bu dau newid bach 
i’n strwythur staff yn ystod y misoedd diwethaf – mae un yn newid parhaus, a’r llall yn newid 
arbrofol sydd i’w adolygu’n fuan. 

Y newid parhaus oedd ail-benodi pedair swydd Swyddog Ymchwilio a Gwella yn 
Swyddogion Ymchwilio, sy'n golygu nad ydynt bellach yn neilltuo tua 20% o'u hamser i 
weithio â chyrff cyhoeddus i wella ymdrin â chwynion a dysgu o gwynion.  Mae'r gwaith 
gwella hwn bellach yn cael ei wneud gan ein staff Safonau Cwynion, ac mae'r amser a 
ryddheir yn cael ei gyfeirio at waith asesu cwynion ac ymchwilio i gwynion. 

Mae’r ail newid yn un dros dro, i roi’r cyfle i mi adolygu ac asesu pa mor dda y mae’r newid 
yn gweithio cyn gwneud unrhyw newid parhaus.  Yn flaenorol, roedd ein strwythur staff yn 
cynnwys tair swydd Rheolwr Ymchwilio.  Pan gafodd un o'r Rheolwyr hyn ddyrchafiad yn 
rhywle arall, manteisiais ar y cyfle i gyfuno timau, creu swydd Rheolwr Ymchwilio 
Cynorthwyol (dros dro) a rhyddhau balans y gyllideb ar gyfer staff gwaith achos.  Byddaf yn 
adolygu’r trefniant hwn yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf ac yna’n penderfynu a ddylid 
gwneud hyn yn barhaol, dychwelyd i drefniadau blaenorol neu gyflwyno dull arall.   

 

Argymhelliad 3: Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Ombwdsmon yn rhoi gwybodaeth am 
unrhyw gynlluniau a allai fod ganddi yn y dyfodol i liniaru pwysau llwyth gwaith.  

Ymateb: 

Roedd yr Amcangyfrif gwreiddiol yn cynnwys buddsoddiad cyfyngedig i'n helpu i reoli 
niferoedd cynyddol o gwynion.  Ni allai'r Pwyllgor gefnogi'r buddsoddiad hwn mewn dau 
aelod ychwanegol o staff a datblygu gwefan newydd i roi mwy o gymorth ac arweiniad i 
ddarpar achwynwyr yn y pwynt cyswllt cyntaf, yn ogystal â chamau cyntaf tuag at system 
rheoli achosion gwell.  Er ein bod yn deall y penderfyniad, mae hynny’n cyfyngu ar sgôp y 
swyddfa i reoli a lliniaru llwythi gwaith.   

Serch hynny, byddaf i a’m cydweithwyr yn gweithio, i’r graddau y mae adnoddau’n caniatáu, 
ar nifer o feysydd gwaith a fydd, gobeithio, yn ein helpu i fynd i’r afael â’r pwysau cynyddol ar 
fy swyddfa.  Mae’r rhain yn cynnwys:  



• Gwaith i wella ein gwefan fel ei bod yn gliriach ynghylch cwynion na fyddwn yn eu 
hystyried, ac yn well o ran cyfeirio cwynion o’r fath at y dewis arall mwyaf addas 

• Datblygu ein gwaith ymhellach i sicrhau ein bod yn asesu achosion yn gyson, fel ein 
bod yn gallu canolbwyntio adnoddau ar gyflawni canlyniadau teg a chymesur i 
achwynwyr a sicrhau mai dim ond y cwynion mwyaf difrifol yr ymchwilir yn llawn 
iddynt  

• Parhau i ddatblygu ein cefnogaeth i staff a chynnal disgwyliadau uchel o'n staff 
• Gweithio i gyfarparu ein staff gyda’r offer i wneud y gwaith – gan gynnwys gwneud 

gwelliannau i’n system rheoli achosion neu ei disodli, yn amodol ar gyllid  
• Adolygu, gyda chymorth allanol, ein prosesau a’n harferion gwaith gyda golwg ar 

gynyddu effeithlonrwydd a gwella profiadau defnyddwyr gwasanaeth 
• Gweithio â chyrff eirioli a chynghori i gefnogi gwell defnydd o’n gwasanaeth a mwy o 

allu i gael canlyniadau cadarnhaol heb ein cyfranogiad.  

 

Argymhelliad 4: Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Ombwdsmon yn rhoi gwybodaeth am 
ganlyniad yr adolygiad gwireddu buddiannau ynghylch y defnydd cyntaf o’r pwerau i’r 
Ombwdsmon gynnal ymchwiliad ar ei liwt ei hun o dan Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus (Cymru) 2019.  

Ymateb: 

Mae gennym Gynllun Gwireddu Buddiannau manwl a baratowyd fel rhan o'r Ymchwiliad ac 
Adroddiad ar ein Liwt ein Hunain.   Wrth gwrs, natur rôl yr Ombwdsmon yw nad ydym mewn 
sefyllfa i wneud newidiadau ein hunain, ond yn hytrach i argymell ac annog eraill i wneud 
newid cadarnhaol.   

Y buddiannau a nodir yn y cynllun yw: 

• Gwell penderfyniadau gan swyddogion digartrefedd ledled Cymru 
• Hyfforddiant a ddarperir i swyddogion digartrefedd i wella ymchwiliadau a 

phenderfyniadau  
• Swyddogion wedi’u grymuso i gyfaddef i gamgymeriadau a chywiro penderfyniadau 

amhriodol heb fod angen adolygiad ffurfiol 
• Gwell cyfathrebu â defnyddwyr gwasanaeth 
• Ystyriaeth agored o Hawliau Dynol a chydraddoldeb gan swyddogion digartrefedd 

drwy ddefnyddio fframwaith penderfynu cydraddoldeb a hawliau dynol 
• Gwell hygyrchedd at wasanaethau digartrefedd a mynediad i gyfiawnder  
• Mynediad amserol i wasanaethau cyfieithu 
• Gwell cydweithio rhwng awdurdodau lleol 
• Gwell cydweithio rhwng awdurdodau lleol, rhanddeiliaid a phartneriaid e.e. prosiect 

Daliwch Sylw  
• Gwell cysondeb ledled Cymru o ran penderfyniadau adolygu  
• Gwell ymgysylltu rhwng awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd parti  
• Adolygu a diweddaru Deddf Tai Cymru a'r Cod Canllawiau cysylltiedig  
• Dogfennaeth adolygu safonol ym mhob un o'r 22 awdurdod lleol 
• Penodi Rheoleiddiwr Tai yng Nghymru  

Mae’r Cynllun Gwireddu Buddiannau (CGB) yn amlinellu'r buddiannau hirdymor disgwyliedig 
o'r ymchwiliad Adolygiad Digartrefedd.  Mae gwireddu'r rhan fwyaf o fuddiannau yr 
adroddiad Adolygiad Digartrefedd yn dibynnu ar ddata wedi'i ddiweddaru sy'n ymwneud â 
nifer yr adolygiadau y gofynnwyd amdanynt a nifer y penderfyniadau a wrth-drowyd yn ystod 



adolygiad, ac ar ganiatáu amser i awdurdodau lleol wella eu perfformiad.  Bydd swyddfa’r 
Ombwdsmon yn gweithio ag awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector i gael data wedi’i 
ddiweddaru i allu gwneud cymariaethau mesuradwy. 

Gwnaeth Adolygiad Digartrefedd argymhellion hynod benodol a mesuradwy i'r 3 awdurdod 
yr ymchwiliwyd iddynt, sef Cyngor Caerdydd, Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam.  Mae'n falch gennym adrodd bod y 3 awdurdod yr ymchwiliwyd iddynt wedi 
cydymffurfio â'r argymhellion a wnaed yn yr Adroddiad Adolygiad Digartrefedd.  Mae 
gwelliannau wedi’u gwneud o ran adolygiadau rheolaidd o waith achos i fonitro gwaith achos 
a nodi anghenion hyfforddi, mwy o ddefnydd o ddulliau cyfathrebu amgen (e.e. WhatsApp) i 
wella cyfathrebu â defnyddwyr gwasanaeth, adolygiadau o daflenni ffeithiau a gohebiaeth i 
sicrhau eu bod ar gael mewn fformatau hygyrch, mwy o gydweithio â sefydliadau trydydd 
sector, hyfforddiant ar gyfer staff asesu ac adolygu mewn perthynas ag hyfforddiant 
Amgylchedd sy’n Ystyriol o Gyflwr Seicolegol (PIE) a hyfforddiant cydraddoldeb a hawliau 
dynol.   

Hefyd, gwahoddodd Adolygiad Digartrefedd yr 19 awdurdod na fu’n destun ymchwiliad a 
Llywodraeth Cymru i ystyried ein canfyddiadau a’n hargymhellion.  Rydym wedi cymryd 
camau pellach ar hyn, i sefydlu pa gamau sydd wedi’u cymryd ganddynt yn dilyn cyhoeddi’r 
Adroddiad Adolygiad Digartrefedd. 

Mae 17 o’r 19 awdurdod lleol wedi ymateb.  Mae pob un wedi gwneud rhai newidiadau ac 
wedi nodi bod gwaith gwella pellach ar y gweill, er eu bod wedi pwysleisio bod 
gwasanaethau digartrefedd yn parhau i fod dan bwysau difrifol.  Rydym yn pwyso ar y 2 
awdurdod lleol arall i ymateb. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi adlewyrchu canfyddiadau’r Adolygiad Digartrefedd yn ei 
Chynllun Gweithredu Rhoi diwedd ar ddigartrefedd ac wrth ddiwygio gwasanaethau 
digartrefedd.  Bydd rôl y Rheolwr Cysylltiadau, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru yn ystod 
y pandemig, yn parhau i weithio ag awdurdodau lleol i gryfhau gweithio mewn partneriaeth 
ac i gefnogi a gwella’r broses o ddarparu gwasanaethau.  Nid yw Llywodraeth Cymru yn 
ystyried penodi rheoleiddiwr tai gan ei bod o’r farn y byddai’n peryglu cynyddu 
cymhlethdodau llywodraethu a chostau gweinyddol ac na fyddai o reidrwydd yn gwella’r 
cyflenwad tai nac achosion digartrefedd.  

Y gwir nod yma, wrth gwrs, yw nid yn unig gwelliant gweithdrefnol ond gwelliant gwirioneddol 
wrth ymdrin ag adolygiadau ac apeliadau digartrefedd.  Bydd fy staff yn parhau i weithio ag 
awdurdodau lleol ac elusennau digartrefedd i nodi maint y newid.  Bydd hyn yn cynnwys 
adolygu'r data diweddaraf ar asesiadau ac adolygiadau digartrefedd gyda mewnbwn gan 
Shelter y bu i'w ddata lywio'r dewis o adolygiadau digartrefedd fel testun ein hymchwiliad ar 
Ein Liwt Ein Hunain.   Byddwn yn rhoi diweddariad ar y gwaith hwn yn ein Hadroddiad 
Blynyddol. 

Mae Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol unigol wedi pwysleisio'r pwysau sylweddol ar 
wasanaethau digartrefedd ac wedi dweud bod y pwysau hwn yn arwain at gynnydd arafach.  
Er y gall hyn fod yn anochel, byddwn yn parhau i annog a hyrwyddo gweithrediad y 
newidiadau a'r gwelliannau a nodwyd gennym a byddwn yn ceisio mesur y buddion trwy 
gasglu data meintiol ac adborth ansoddol.   

 

Argymhelliad 5: Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Ombwdsmon yn rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i’r Pwyllgor am y gwaith sy’n cael ei wneud gyda chymdeithasau tai mewn 
perthynas ag ymuno â’r Awdurdod Safonau Cwynion. 



Ymateb: 

Mae cofnodion Llywodraeth Cymru yn dangos bod 35 o brif gymdeithasau tai yng Nghymru, 
heb gynnwys y rhai a ystyrir yn ‘de minimis’.  Mae’r adnoddau sydd ar gael i ni i gymhwyso 
safonau cwynion a chefnogi sefydliadau i wella prosesau ymdrin â chwynion yn gyfyngedig, 
ac felly rydym yn blaenoriaethu’r sefydliadau lle gallwn gael yr effaith fwyaf.  Caiff hyn ei 
arwain gan faint y gymdeithas dai a nifer y cwynion a wneir amdanynt i'r Ombwdsmon.   

Dechreuodd yr Awdurdod Safonau Cwynion (CSA) ymgysylltu â chyfran gychwynnol o 8 
Cymdeithas Tai yn haf 2021 yn dilyn ein gwaith ag Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd.  
Lansiwyd Safonau Cwynion ar gyfer y Cymdeithasau Tai hyn yn swyddogol ym mis Hydref 
2021, ac roedd angen cydymffurfio o fis Ebrill 2022.  Lansiwyd Safonau Cwynion gyda 6 o 
Gymdeithasau Tai arall ym mis Ebrill 2022, ac roedd angen cydymffurfio o fis Hydref 2022.  
Mae ymgysylltiad â 5 Cymdeithas Tai arall yn parhau gyda’r bwriad o’i lansio’n swyddogol yn 
haf 2023. Yna byddwn yn bwrw ymlaen â 5 cymdeithas dai arall gyda’r bwriad o sicrhau eu 
bod yn cydymffurfio â’r safonau yn gynnar yn 2024.  Bryd hynny, bydd 24 o'r 35 o 
gymdeithasau tai yn dod o dan y safonau. Y rhai sy'n cael eu cwmpasu yw’r cymdeithasau 
tai mwyaf a'r rhai sy'n cynhyrchu'r mwyafrif o gwynion. 

Yn ogystal â chefnogi gwelliant mewn prosesau ymdrin â chwynion, byddwn yn parhau i 
ddarparu hyfforddiant a chymorth i staff cymdeithasau tai.  Yn ystod 2023 byddwn yn 
cyhoeddi, am y tro cyntaf, data cwynion yn chwarterol am gymdeithasau tai ar gyfer y 
sefydliadau hynny sy’n ddarostyngedig i’r safonau. 

 

Argymhelliad 6: Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Ombwdsmon yn parhau i fesur cost y 
pwerau newydd yn Neddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 a’r data 
amdanynt yn yr Adroddiad Blynyddol i lywio’r adolygiad statudol o’r Ddeddf yn 2024. 

Ymateb: 

Cytuno.  Byddwn yn parhau i gyhoeddi manylion y costau hyn yn ein Hadroddiad a Chyfrifon 
Blynyddol. 

 

Argymhelliad 7: Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Ombwdsmon yn cynnwys tystiolaeth o’r 
manteision osgoi costau sy’n deillio o Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
(Cymru) 2019 yn Adroddiadau Blynyddol a Chyfrifon ac Amcangyfrifon y dyfodol.  Dylai hyn 
gynnwys tystiolaeth ychwanegol o arbedion effeithlonrwydd a gwelliannau sy’n deillio o’r 
ddeddfwriaeth, fel rhan o’r wybodaeth a gyflwynir yn y dyfodol 

Ymateb: 

Cytuno.  Byddwn yn parhau â'n gwaith ar gostau a buddion, gan gynnwys osgoi costau, a 
byddwn yn cynnwys crynodebau o'r gwaith hwn yn ein Hadroddiad a Chyfrifon Blynyddol a’n 
Hamcangyfrif. 

 

Argymhelliad 8: Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Ombwdsmon yn dychwelyd y cyllid heb 
ei wario ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol o 2022-23 i Gronfa Gyfunol Cymru ac yn 
addasu’r llinell sylfaen ar gyfer 2023-24 yn unol â hynny.  

 



Ymateb: 

Cytuno.  Mae Cyllideb Atodol wedi'i pharatoi a'i chyflwyno i'r Pwyllgor i gyflawni hyn ym 
mlwyddyn ariannol 2022-23.  Addaswyd ffigurau 2023-24 yn yr Amcangyfrif diwygiedig y 
craffwyd arno ym mis Tachwedd 2022. 

 

Argymhelliad 9: Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Ombwdsmon yn rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf am yr adolygiad adeiladau unwaith y bydd wedi’i gwblhau.   

Ymateb: 

Yn dilyn ein hadolygiad o ofynion adeiladau, rydym nawr yn bwriadu lleoli ein 
gweithgareddau ar lawr gwaelod ein swyddfeydd presennol, gyda'r bwriad o adael lle gwag 
ar y llawr cyntaf a'r ail lawr.  Mae mân newidiadau wedi'u cynllunio i'r llawr gwaelod y 
flwyddyn ariannol hon i hwyluso'r newid hwn.  Mae'r lle gwag ar y llawr cyntaf a'r ail yn cael 
ei farchnata ar hyn o bryd.  Fel y soniwyd yn ystod y gwrandawiad craffu, mae arbedion yn 
dibynnu ar sicrhau tenantiaid eraill ar gyfer y llawr cyntaf a'r ail lawr.   

 

Argymhelliad 10: Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Ombwdsmon yn rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf am yr achos Cod Ymddygiad sy’n ceisio caniatâd i apelio, wrth i ragor o 
wybodaeth ddod i law.   

Ymateb: 

Nid oes llawer o newyddion pellach am hyn ers fy llythyr at y Pwyllgor ym mis Hydref.  
Roedd y cais am ganiatâd i apelio i fod wedi bod ym mis Hydref, ond gofynnodd yr 
ymgeisydd i'r llys ohirio ystyried y cais. Nid ydym wedi clywed eto pryd y cynhelir y 
gwrandawiad nawr.  Byddaf yn rhoi gwybod i’r Pwyllgor pan fyddwn yn clywed mwy. 

 

 

Casgliad 1: Mae’r Pwyllgor yn croesawu ymrwymiad yr Ombwdsmon i sicrhau bod y 
mwyafrif o’r aelodau ar y Panel Cynghori yn annibynnol ar aelodau’r Pwyllgor Archwilio a 
Sicrwydd Risg.  

Ymateb: 

I ddiweddaru, rwyf bellach wedi gwneud penodiadau pellach i'r Panel Ymgynghorol a'r 
Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg.  Mae pob penodiad newydd naill ai i'r Pwyllgor Archwilio 
a Sicrhau Risg neu i'r Panel Ymgynghorol (yn hytrach na'r ddau).  Mae hyn yn golygu ein 
bod wedi mynd ymhellach i wella annibyniaeth y Panel Ymgynghorol, ac yn wir y Pwyllgor 
Archwilio a Sicrhau Risg, nag a oedd yn ofynnol gan argymhellion y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus fel rhan o’i waith craffu ar gyfrifon (Mawrth 2019).  Gyda’r penodiadau hyn, mae 
mwyafrif o’r aelodau ar y Panel Ymgynghorol yn annibynnol ar aelodau’r Pwyllgor Archwilio 
a Sicrhau Risg. 

 

Casgliad 2: Mae’r Pwyllgor yn nodi’r manylion yn y ddogfen ddiwygiedig, sef “Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru:  Amcangyfrif 2023-24”, ac mae o’r farn bod yr 



Amcangyfrif yn dderbyniol.  Yn amodol ar y sylwadau a’r argymhellion yn yr adroddiad hwn, 
mae’r Pwyllgor yn cefnogi’r cais cyffredinol am adnoddau. 

Ymateb: 

Rwy’n ddiolchgar am gefnogaeth barhaus y Pwyllgor.  Rwyf wedi ymateb i bob un o 
argymhellion y Pwyllgor yma a byddaf hefyd yn sicrhau bod yr argymhellion yn cael eu 
hystyried a’u hadlewyrchu yn ein Hadroddiad a Chyfrifon Blynyddol / Amcangyfrifon yn y 
dyfodol, fel y bo’n briodol. 

 




