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Annwyl Mick
Yn ystod fy sesiwn dystiolaeth ynglŷn â chraffu ar Fil Ombwdsmon Gwasanaethau
Cyhoeddus (Cymru) y Pwyllgor Cyllid ar 15 Ionawr 2018 ysgrifennais i'r Pwyllgor ynghylch y
pŵer sydd yn y Bil i wneud diwygiadau canlyniadol, ac i ofyn a oes angen y geiriau "neu’n
hwylus” a geir yn adran 78.
Wedi cael amser i ystyried, a gan mai mater i Weinidogion Cymru fydd gweithredu'r Bil
Pwyllgor hwn, rwyf o'r farn bod y drafft presennol yn cynnig yr hyblygrwydd sydd ei ddirfawr
angen. Bydd cynnwys y geiriau "neu’n hwylus” yn golygu bod modd gwneud darpariaeth a
allai fod yn ddefnyddiol neu o fudd ymarferol, ond a allai fethu prawf ‘rheidrwydd' llym.
Enghraifft o'r math o ddarpariaethau a allai ddod o dan y categori hwn yw darpariaethau
trosiannol, ac felly hefyd ddarpariaethau sy'n ceisio symleiddio neu egluro'r effaith a gaiff
deddfiadau eraill yng ngoleuni'r newidiadau a wnaed gan y Bil. Mae'r Llywodraeth yn
ystyried ei bod yn bwysig cadw'r hyblygrwydd i wneud darpariaeth o'r math hwn.
Mae'n werth cadw mewn cof hefyd fod y pŵer i wneud y cyfryw ddarpariaeth yn cael ei
gyfyngu gan y geiriau sy'n ymddangos ar ddiwedd adran 78(1), hy gellir gwneud y
ddarpariaeth yn unig at ddibenion rhoi effaith lawn i ddarpariaethau'r Bil, o ganlyniad i roi
effaith lawn i ddarpariaethau’r Bil neu er mwyn rhoi effaith lawn i ddarpariaethau’r Bil.
Pan ymddangosais gerbron y Pwyllgor, mynegais bryderon am adran 78 o’r Bil fel y’i
drafftiwyd ar hyn o bryd. Roeddwn am fod yn gwbl eglur y bydd y Llywodraeth yn dilyn y
ddadl ar y mater hwn yn ofalus ac efallai y bydd angen iddi gyflwyno diwygiad, yn hwyrach
yn ystod hynt y Bil, os bydd yn symud y tu hwnt i gyfnod un. Diben unrhyw ddiwygiad o’r
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fath fyddai egluro bod y pŵer yn adran 78 yn ymestyn i ddiwygio deddfwriaeth sylfaenol, yn
y ffordd a ddarperir gan Ddeddf 2005.
Mae un mater arall yr hoffwn dynnu eich sylw ato, ac yr hoffwn ymddiheuro amdano. Wrth
adolygu'r trawsgrifiad rwyf wedi sylwi bod yna wall ffeithiol yn y dystiolaeth a roddais. Mae
gan yr Ombwdsmon derfyn amser o flwyddyn ar ymchwiliadau i gŵynion ar hyn o bryd, nid
dwy flynedd fel a nodwyd gennyf yn fy nhystiolaeth, ac fel a gofnodwyd ym mharagraff 49
o'r trawsgrifiad.
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