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Annwyl John 
  

Rwy'n edrych ymlaen at fy sesiwn dystiolaeth mewn perthynas â chraffu ar y Bil 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) ar 11 Ionawr 2018. Cyn y sesiwn honno, 
efallai y byddai'n ddefnyddiol i'r Pwyllgor glywed fy marn i, a barn Llywodraeth Cymru, ar rai 
o brif elfennau'r Bil. 
 
Yn ddibynnol ar gael cyfle i astudio casgliadau'r Pwyllgor, mae'r Llywodraeth yn barod i 
gefnogi'r elfennau o'r Bil sy'n rhoi pwerau i'r Ombwdsmon dderbyn tystiolaeth lafar, ac 
ymchwilio i elfen gofal iechyd preifat triniaeth claf, pan fo hyn yn rhan o lwybr gofal iechyd 
cymysg, cyhoeddus a phreifat.  
 
Nid yw'r Llywodraeth yn mynegi barn am y tro ar ddwy brif elfen arall y Bil. O ran 
ymchwiliadau ar ei liwt ei hun, rwy'n edrych ymlaen at ddarllen asesiad y Pwyllgor o 
rinweddau ac anfanteision yr agwedd hon o'r Bil.  
 
Ni fydd y Llywodraeth chwaith yn mynegi barn am y tro ynghylch mabwysiadu polisi cwynion 
enghreifftiol ar draws y gwasanaethau cyhoeddus, ar sail canllawiau Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Bydd gen i ddiddordeb arbennig yn yr hyn y bydd 
comisiynwyr a rheoleiddwyr eraill, fel Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Arolygiaethau Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol yn ei ddweud wrth y Pwyllgor am y mater hwn.   
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Yn olaf, mae gen i bryderon ynghylch cywirdeb yr wybodaeth ariannol a osodwyd yn y 
Memorandwm Esboniadol a'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol. Er mwyn sicrhau bod digon o 
amser i edrych yn fanylach ar yr agwedd hon o'r Bil, rwy'n annhebygol o gyflwyno'r cynnig 
ariannol ar gyfer y Bil yn syth ar ôl trafodaeth Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar egwyddorion 
cyffredinol y Bil. 
 
Ar fater arall, rwy'n dweud yn glir nad Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 
yw'r ffordd i ymdrin â chwynion ynghylch y Gymraeg; mae'n iawn i hynny fod yn fater ar 
gyfer Bil y Gymraeg. Dyna farn yr Ombwdsmon hefyd. 
 
Byddaf yn adolygu'r dystiolaeth a gymerwyd gan y Pwyllgor wrth lunio barn y Llywodraeth ar 
elfennau o'r Bil lle na fynegwyd barn hyd yma, ac rwy'n edrych ymlaen at ymateb i 
gwestiynau'r Pwyllgor ar 11 Ionawr. 
 
Yn gywir 
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