Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
21 Tachwedd 2013
Yn dilyn fy neges e-bost dyddiedig 7 Hydref 2013, rwyf bellach mewn sefyllfa i ymateb i'ch cais am
wybodaeth dyddiedig 2 Hydref 2013, y gwnaethoch ei egluro ymhellach ar 24 Hydref 2013. Eich cais
a eglurwyd oedd:
A fyddech cystal â darparu'r fersiynau drafft cynnar a gafodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
(y Bwrdd) ym mis Mehefin o adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
ar drefniadau llywodraethu yn y Bwrdd.
A fyddech cystal â darparu hefyd unrhyw ohebiaeth (electronig neu fel arall) rhwng SAC a
Llywodraeth Cymru (ac eithrio AGIC) ar y mater hwn.
Rwyf yn cadw'r adroddiadau drafft y gofynnwch amdanynt, a rhywfaint o'r ohebiaeth rhwng
Swyddfa Archwilio Cymru a Llywodraeth Cymru, yn ôl am y rhesymau canlynol:
Mae'n debygol y byddai datgelu'r wybodaeth yn cyfaddawdu swyddogaethau archwilio Archwilydd
Cyffredinol Cymru. Byddai datgelu gwybodaeth o'r fath yn annog diffyg cydweithrediad ag
archwilwyr a byddai'n cyfaddawdu effeithiolrwydd y broses archwilio, ac yn benodol gadernid y
broses o glirio'r adroddiad. Felly, cwmpesir y wybodaeth gan yr eithriad a ddarperir gan adran 33 o
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae cyhoeddi mwy o wybodaeth am archwilwyr sector
cyhoeddus o fudd i'r cyhoedd. Fodd bynnag, mae'r budd i'r cyhoedd sy'n gysylltiedig â chynnal
archwiliad cyhoeddus effeithiol drwy osgoi colli cydweithrediad a chyfaddawdu'r broses o glirio'r
adroddiad, a fyddai'n deillio o ddatgelu'r wybodaeth, yn fwy na'r budd i'r cyhoedd sy'n gysylltiedig â'i
datgelu. Mae angen cydweithrediad o'r fath er mwyn cynnal prosesau archwilio effeithlon ac
effeithiol. Felly, ar ôl pwyso a mesur y dadleuon er budd y cyhoedd, rwyf wedi penderfynu y dylid
cadw'r eithriad a ddarperir gan adran 33.
Mae'r eithriad a ddarperir gan adran 36 (cyfaddawdu'r gallu i gynnal busnes cyhoeddus yn effeithiol)
o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 hefyd yn gymwys oherwydd caiff gwybodaeth a roddir i lywio'r
broses archwilio, adroddiadau drafft, a gohebiaeth glirio gysylltiedig arall, ei rhoi er mwyn mynegi
barn yn rhydd ac yn ddi-flewyn-ar-dafod i'w hystyried fel y gellir cyflwyno'r ffeithiau yn deg. Byddai
datgelu gwybodaeth o'r fath yn atal barn rhag cael ei mynegi'n rhydd ac yn ddi-flewyn-ar-dafod i'w
hystyried. Mae rhannu gwybodaeth am waith archwilwyr sector cyhoeddus, gan gynnwys y broses o
sicrhau bod adroddiadau nid yn unig yn ffeithiol gywir ond hefyd yn deg a chytbwys, o fudd i'r
cyhoedd. Fodd bynnag, mae'r budd i'r cyhoedd sy'n gysylltiedig â chynnal archwiliad ac arolygiad
cyhoeddus effeithiol, drwy osgoi cyfaddawdu'r cyfryw brosesau hynny fel y byddai'n digwydd drwy
ddatgelu'r wybodaeth, yn fwy na'r budd i'r cyhoedd sy'n gysylltiedig â'i datgelu. Felly, ar ôl pwyso a
mesur y dadleuon er budd y cyhoedd, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi penderfynu y dylid
cadw'r eithriad.
Atodir y dogfennau canlynol sy'n ateb eich cais am ohebiaeth rhwng Swyddfa Archwilio Cymru a
Llywodraeth Cymru ar y mater hwn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Llythyr gan David Sissling at Huw Vaughan Thomas dyddiedig 7 Medi 2012;
Llythyr gan Huw Vaughan Thomas at David Sissling dyddiedig 11 Medi 2012;
Llythyr gan David Sissling at Huw Vaughan Thomas dyddiedig 25 Medi 2012;
Llythyr gan Huw Vaughan Thomas at David Sissling dyddiedig 27 Medi 2012;
Llythyr gan David Sissling at Huw Vaughan Thomas dyddiedig 31 Hydref 2012;
Llythyr gan Huw Vaughan Thomas a Kate Chamberlain at Mark Drakeford AS dyddiedig 26
Mawrth 2013;

7. Llythyr gan Mark Drakeford AS at Huw Vaughan Thomas a Kate Chamberlain dyddiedig 8
Ebrill 2013;
8. Llythyr gan Huw Vaughan Thomas at Mark Drakeford AS dyddiedig 15 Ebrill 2013;
9. Llythyr gan David Sissling at Huw Vaughan Thomas dyddiedig 23 Ebrill 2013;
10. Llythyr gan David Sissling at Huw Vaughan Thomas a Kate Chamberlain dyddiedig 23 Mai
2013.

Os hoffech chi a/neu Llyr Huws Gruffydd gyfarfod i drafod unrhyw agwedd ar adroddiad
llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yna mae Cyfarwyddwr Iechyd a Gofal
Cymdeithasol Swyddfa Archwilio Cymru (Dave Thomas) yn fwy na pharod i gyfarfod â chi. A fyddech
cystal â rhoi gwybod i mi os hoffech drefnu cyfarfod o'r fath.
Os bydd gennych unrhyw gŵyn am y ffordd yr wyf wedi ymdrin â'ch cais, anfonwch e-bost ataf neu
ysgrifennwch ataf.
Mae'n rhaid i mi hefyd eich cyfeirio at adran 50 o'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. O dan yr adran
honno cewch ofyn i'r Comisiynydd Gwybodaeth benderfynu a ymdriniwyd â'ch cais yn unol â'r
Ddeddf. Mae manylion cyswllt y Comisiynydd Gwybodaeth fel a ganlyn:
The Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
e-bost : casework@ico.gsi.gov.uk
Ffôn: 01625 545745
Ffacs: 01625 524510
Fodd bynnag, dylech nodi y byddai’r Comisiynydd Gwybodaeth fel arfer yn disgwyl i chi ddilyn pob
cam o dan ein gweithdrefnau cwyno mewnol ni cyn gwneud cais o’r fath. Gallwch gael rhagor o
ganllawiau ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth yn http://www.informationcommissioner.gov.uk.
Mae croeso i chi gysylltu â mi os oes gennych unrhyw ymholiadau.
Yn gywir
Ian Phillips

