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Annwyl Weinidog 
 

Diolch am eich presenoldeb diweddar yn y Pwyllgor a'r atebion a roesoch i'n cwestiynau 

ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau 

Meddygol. 
 

Mae rhai pwyntiau pellach yr hoffem eu codi gyda chi cyn llunio ein hadroddiad, sy’n ofynnol 

inni ei wneud erbyn 22 Hydref. 
 

Yn ystod y sesiwn, gwnaethoch gadarnhau eich bod wedi cael ymateb gan yr Arglwydd Bethell 

ar 14 Awst. Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn sicrhau bod copi o'r llythyr hwnnw ar gael i'r 

Pwyllgor i gynorthwyo ein trafodaethau. 
 
Nodwyd gennych nad oedd yr ymateb, er ei fod yn adeiladol, yn darparu'r holl atebion roeddech 

yn chwilio amdanynt. Mae'n werth nodi eich bod wedi dweud nad oeddech eto mewn sefyllfa i 

argymell cytuno ar gydsyniad deddfwriaethol. 
 
Un o'r meysydd y nodwyd gennych fel un a oedd yn destun trafodaethau pellach gyda Llywodraeth y 

DU oedd cynnwys Gweinidogion Cymru wrth wneud rheoliadau. Cadarnhawyd gennych bod yr 

Arglwydd Bethel wedi cytuno i gyflwyno gwelliant a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol i'r Ysgrifennydd 

Gwladol perthnasol ymgynghori â Gweinidogion Cymru wrth wneud rheoliadau. Dywedasoch eich 

bod yn chwilio am rywbeth a fyddai’n mynd y tu hwnt i ymgynghori, ac yn hytrach yn golygu cael 

cytundeb Gweinidogion mewn llywodraethau datganoledig. Bydd hyn yn destun trafodaethau pellach. 

Os bu unrhyw gynnydd yn y maes hwn cyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ein adroddiad, byddem yn 

ddiolchgar o glywed gennych. 
 
Yn ogystal, yn eich ymateb ysgrifenedig cynharach atom (16 Medi), nodwyd nifer o bryderon 

eraill gennych gyda darpariaethau'r Bil, sef - 
 

"Rwy'n pryderu bod DHSC yn bwriadu ymestyn cylch gwaith NHS Digital i Gymru a 

gwledydd eraill y DU, lle nad oes ganddo locws ar hyn o bryd. Rwy’n credu y dylai'r system 

wybodaeth fod yn eiddo ar y cyd i’r pedair gwlad a chael ei llywodraethu ganddynt, gyda 

threfn atebolrwydd ac adrodd i'r Gweinidogion Iechyd ym mhob un o'r pedair gwlad.”  



 
 

 

"Rwy’n credu hefyd y dylai’r system wybodaeth gael y pŵer i ofyn am ddata gan y gyrff 

iechyd gwledydd eraill y DU yn hytrach na’i gwneud yn ofynnol iddynt ei ddarparu.. Yn 

ddelfrydol, dylai'r wybodaeth gael ei chasglu gan bob gwlad. Yn achos Cymru, 

Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) fyddai’n casglu’r wybodaeth oddi wrth y 

Byrddau Iechyd Lleol ac yn ei throsglwyddo i NHS Digital.  Byddai hyn yn sicrhau bod 

Cymru'n cadw ei data ac y gellid, pe bai angen, ei chynnwys mewn cofrestrfa 

fewnblaniadau yng Nghymru." 
 

"Mae gennyf bryderon ynglŷn â pherchnogaeth y data, yn enwedig a fyddai gan GIG Cymru 

fynediad at yr holl ddata, gan gynnwys data'r gwledydd eraill, i gynnal ei ddadansoddiadau ei 

hun." 
 

A fyddech cystal â rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am hynt y trafodaethau rhyngoch chi a 

Llywodraeth y DU o ran pob un o'r pryderon hyn. 
 

Byddwch yn ymwybodol bod ein dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad yn agosáu. Felly, 

byddwn yn ddiolchgar o gael eich ymateb erbyn 12 Hydref. 
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