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Rheoliadau Diogelwch ac Ansawdd Gwaed (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020 
cadarnhaol 
 
Trosolwg Polisi o’r Offeryn Statudol (OS) 
 
Mae'r Offeryn Statudol yn diwygio’r Rheoliadau Diogelwch ac Ansawdd Gwaed (Diwygio) 
(Ymadael â’r UE) 2019 (“Rheoliadau 2019”) a wnaed y llynedd gyda chydsyniad 
Gweinidogion Cymru, fel rhan o'r ymarfer cywiriadau ar gyfer ymadael â'r UE heb gytundeb 
yn 2019 er mwyn sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i weithredu'n gywir. Mae’r OS yn 
berthnasol i'r DU gyfan a disgwylir iddo ddod i rym yn syth cyn dyddiad cwblhau’r cyfnod 
gweithredu (11pm 31 Rhagfyr 2020). 
 
Mae'r Offeryn Statudol yn diwygio Rheoliadau 2019 er mwyn galluogi i’r darpariaethau a 
ddiwygiwyd gan y Rheoliadau hynny i barhau i weithredu'n effeithiol yng ngoleuni Protocol 
Gogledd Iwerddon ar ôl y Cyfnod Gweithredu.     
 
Mae’r Offeryn Statudol hefyd yn gwneud rhai mân newidiadau ychwanegol. Er enghraifft 
mae’r Offeryn Statudol yn diwygio Rheoliadau 2019 i ddiwygio’r canllawiau arferion gorau 
diweddaraf ar gyfer sefydliadau gwaed. Yn ogystal, mae’r Offeryn Statudol yn diwygio 
Rheoliadau 2019 i alluogi i’r safonau a’r gofynion sy’n berthnasol i sefydliadau gwaed fod yn 
berthnasol i fanciau gwaed mewn ysbytai hefyd os oes angen. 
Nid oes gwahaniaeth o ran polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU mewn 
perthynas â'r Offeryn Statudol hwn.  
 
Y Gyfraith sy'n cael ei diwygio  
 

• Rheoliadau Diogelwch ac Ansawdd Gwaed (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 



Diben y diwygiadau  
 
Darpariaethau perthnasol yr offeryn statudol yw gweithredu Protocol Gogledd Iwerddon, lle 
caiff Gogledd Iwerddon ei thrin fel pe bai'n Aelod-wladwriaeth (yn amodol ar yr addasiadau i 
gyfraith yr UE a wnaed gan Brotocol Gogledd Iwerddon), ac fel rhan gyfansoddol o'r DU. 
Mae'r darpariaethau'n cyfyngu ar y newidiadau sy'n cael eu gwneud gan Reoliadau 2019 i 
Brydain Fawr, sy'n golygu bod y gyfraith bresennol yn parhau i fod ar waith ar gyfer 
Gogledd Iwerddon.  
 
Mae'r OS a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith pob un o'r diwygiadau 
i'w gweld yma: 
 
The Blood Safety and Quality (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 
 

 

Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru 
a/neu ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
 
Mae'r Offeryn Statudol yn diwygio Offeryn Statudol ymadael â’r UE mewn perthynas ag 
ansawdd a diogelwch gwaed. Nid yw'r OS yn cael unrhyw effaith ar gymhwysedd 
gweithredol Gweinidogion Cymru na chymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru. Nid yw'r 
OS yn golygu y caiff unrhyw swyddogaethau eu trosglwyddo i nac oddi wrth Weinidogion 
Cymru ac nid yw ychwaith yn rhoi unrhyw swyddogaethau newydd i Weinidogion Cymru. 
  
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
 
Nid oes gwahaniaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU (yr Adran Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol) o ran y polisi ar ddiogelwch ac ansawdd gwaed. Mae'r OS yn diwygio Rheoliadau 
2019 a wnaed ar sail Cymru a Lloegr, gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru, fel rhan o'r ymarfer 
cywiriadau ar gyfer ymadael â'r UE heb gytundeb er mwyn sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i 
weithredu'n gywir. Felly, byddai gwneud OS ar wahân yng Nghymru ac yn Lloegr yn arwain at 
ddyblygu gwaith, a chymhlethdod diangen i'r llyfr statud. Mae cydsynio unwaith yn rhagor i OS ar 
gyfer y DU gyfan yn sicrhau bod un fframwaith deddfwriaethol ar draws y DU sy'n hybu eglurder a 
hygyrchedd i gleifion a darparwyr. O dan yr amgylchiadau eithriadol hyn, mae Llywodraeth Cymru 
yn ystyried ei bod yn briodol i Lywodraeth y DU ddeddfu ar ein rhan yn yr achos hwn.  
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legislation.gov.uk%2Fukdsi%2F2020%2F9780348213003&data=02%7C01%7CPat.Vernon%40gov.wales%7Cac94ca00700b450e9f1408d86e832ce7%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637380856956167509&sdata=ZxIZdBiKBX4LgZTmgE3Yp8pK2iyNbQ6a%2BwrG6D8rBXE%3D&reserved=0

