Ein Cyf:

NB/MM

Gofynnwch Nick Bennett
am:
01656 641152

Dyddiad:

7 Mehefin 2019

Marilyn.morgan
@ombudsman-wales.org.uk

Uned Ymadael â’r UE a Strategaeth
Yr Adran Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
Llywodraeth Cymru
Ebost Unig:
Environmental.Governance@gov.wales

Annwyl Gweinidog
Cyfeiriaf at y ddogfen ymgynghori a gyhoeddwyd ar 18 Mawrth, ac mae’n bleser
gennyf roi fy sylwadau.
Byddaf yn darparu nifer o sylwadau manwl ar yr ymgynghoriad, gan yr ymddengys
fod rhywfaint o gamddealltwriaeth o rôl OGCC. Fodd bynnag, ar ôl gwerthuso fy hun
â’r ymgynghoriad, rwy’n siŵr y croesawir unrhyw gamau i ddiogelu a gwella
trefniadau llywodraethu amgylcheddol yng Nghymru ar ôl Brexit. Rwyf hefyd yn falch
bod yr ymgynghoriad yn cyfeirio at strwythurau llywodraethu sefydledig, gan gynnwys
fy swyddfa.
Mewn egwyddor, cytunaf fod bwlch rheoleiddiol yn deillio o Brexit. Fodd bynnag, o
ran cwynion unigol am anghyfiawnder personol sy’n effeithio ar ddinasyddion Cymru,
bydd fy swyddfa yn parhau fel y corff priodol i ystyried cwynion am Gyfoeth Naturiol
Cymru (CNC), awdurdodau lleol neu Lywodraeth Cymru.
Os bydd Llywodraeth Cymru yn sefydlu corff newydd yn y maes hwn, bydd hyn yn
effeithio ar ein pwerau gan fod Llywodraeth Cymru yn ein hawdurdodaeth. Byddwn
yn disgwyl i unrhyw gorff newydd gael ei restru yn Atodlen 3 Deddf Ombwdsmon
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, fel y mae CNC a Llywodraeth Cymru ar hyn o
bryd. Rwy’n ymwybodol bod y Swyddfa arfaethedig ar gyfer Amddiffyn yr
Amgylchedd (OEP) yn Lloegr yn cynnwys darpariaethau i’r corff newydd fod yn
awdurdodaeth y Comisiynydd Seneddol a bod deialog barhaus wedi bod rhwng
DEFRA a’r PHSO.
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Mae’r mater ehangach sy’n ymwneud â Brexit a threfniadau llywodraethu mewn
meysydd polisi, sydd â chymhwysedd rhanedig ar hyn o bryd rhwng comisiwn yr UE
ac Aelod Wladwriaethau/ Llywodraethau Datganoledig, yn rhywbeth sy’n cael ei
drafod yn rheolaidd â phob Grŵp Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn
y DU, yn ogystal â’r Ombwdsmon Ewropeaidd. Er mai mater i’r llywodraeth/au yw
mecanweithiau atebolrwydd ar ôl Brexit, mae gennym gyd-ddioddordeb mewn
sicrhau bod pa bynnag fecanwaith sydd ar waith ar ôl Brexit mor glir â phosibl i’r
dinesydd.
Credaf ei bod yn bwysig bod unrhyw ddiwygiadau yn y maes hwn yn llenwi unrhyw
fwlch rheoleiddio amgylcheddol a ddaw i’r golwg, ond nad ydynt yn dyblygu systemau
gwyno presennol nag yn creu dryswch i’r dinesydd. Nodaf fod y papur ymgynghori yn
awgrymu (Tudalen 59) nad yw fy swyddfa yn canolbwyntio’n benodol ar faterion
amgylcheddol (sy’n gywir) ac efallai nad oes gennym yr arbenigedd technegol ar
gyfer materion amgylcheddol cymhleth. Mae fy swyddfa yn ystyried cwynion am
amrywiaeth eang o faterion cymhleth, gan gynnwys materion iechyd ac
amgylcheddol, ac mae fy staff yn gwbl alluog i ymdrin ag achosion technegol
cymhleth o’r fath.
Mae’r ddogfen Ymgynghori yn awgrymu y gallai fy swyddfa fod â rôl “oruchwylio” a
“chraffu” cyffredinol ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru. Fel y nodwyd uchod, fy rôl yw
ystyried cwynion o anghyfiawnder personol sy’n deillio o gamweinyddu neu fethiant
gwasanaeth ar ran corff cyhoeddus yng Nghymru. Ble rwy’n canfod nam ar ran corff
cyhoeddus sydd wedi achosi anghyfiawnder i unigolyn (neu grwpiau o unigolion),
rwy’n gwneud argymhellion i gywiro unrhyw anghyfiawnder. Felly, nid oes gennyf rôl
reoliadol. Mae hyn, ynghyd â’r ffaith mai fy rôl yw ystyried anghyfiawnder personol,
efallai yn atgyfnerthu’r angen am reolydd yn y maes hwn i ymdrin â phryderon
amgylcheddol ehangach - ee. Gan grŵp lobïo.
Bydd fy swyddfa yn fwy na hapus i gydweithio â swyddogion Llywodraeth Cymru fel y
gallwn sicrhau bod unrhyw system gwyno newydd yn y maes polisi hwn yn
canolbwyntio ar y dinesydd cymaint ag y bo modd, pe bai Brexit/ y cynigion hyn yn
bwrw ymlaen.
Diolch eto am ofyn am fy marn.
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