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Annwyl Simon, 
 
 
Mae'r ymchwiliad i dwyll etholiadol a gynhaliwyd gan Syr Eric Pickles wedi cyhoeddi ei 
adroddiad yn ddiweddar, Sicrhau y bleidlais. Mae'r adroddiad yn gwneud 50 o argymhellion 
i gyd. Argymhelliad 38 yn arbennig fydd o ddiddordeb i chi ac aelodau eraill o'r Pwyllgor 
Cyllid gan ei fod yn awgrymu ymestyn pwerau'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cymru. 
 
Rwyf yn cynnwys testun yr argymhelliad a dolen i'r adroddiad, er gwybodaeth i chi, yng 
nghyd-destun argymhelliad y Pwyllgor Cyllid blaenorol yn y Pedwerydd Cynulliad fod y 
Mesur drafft y gwnaeth ymgynghoriad ar, dylid Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
(Cymru) gael ei gyflwyno gan y pwyllgor olynol iddo. 
 
Argymhelliad 38. Ar y cyd â'r gweinyddiaethau datganoledig, dylai'r Llywodraeth ystyried gweithredu 
proses ar gyfer cwynion etholwyr am gweinyddu etholiadau (nad ydynt yn anelu at wrthdroi y 
canlyniad) i'w hymchwilio gan yr Ombwdsmon Llywodraeth Leol yn Lloegr, Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, ac 
Ombwdsmon Gogledd Iwerddon fel ffordd o ddarparu sianel briodol a hygyrch ar gyfer ystyried 
cwynion o natur llai difrifol 

 
https://www.gov.uk/government/publications/securing-the-ballot-review-into-electoral-fraud 
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Yn Gywir 
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