
 

 

 

 

 

17 Medi 2021 

Annwyl Lywydd 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Iechyd a Gofal: cais i ymestyn y dyddiad 

cau ar gyfer cyflwyno adroddiad 

Ar 14 Medi 2021, cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (y 

Memorandwm) ar gyfer Bil Iechyd a Gofal Llywodraeth y DU at y Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a’r dyddiad cau a bennwyd ar 

gyfer cyflwyno adroddiad oedd dydd Iau, 4 Tachwedd 2021.   Rwy'n ysgrifennu i geisio ymestyn y 

dyddiad cau hwnnw i ddydd Iau 11 Tachwedd 2021. 

Mae'r Bil Iechyd a Gofal yn ddarn sylweddol o ddeddfwriaeth, sy'n cynnwys dros 130 o gymalau ac 16 

o atodlenni. Mae'r Memorandwm yn amlinellu'r darpariaethau hynny y mae angen cydsyniad y 

Senedd ar eu cyfer, ym marn Llywodraeth Cymru.  Yn y Memorandwm, mae Llywodraeth Cymru yn 

egluro ei bod o blaid cynnwys rhai o’r darpariaethau hyn yn y Bil, ond yn credu y byddai eraill yn cael 

“effeithiau niweidiol ar y setliad datganoli” neu “y gallent effeithio’n negyddol ar gyrff y GIG yng 

Nghymru”. Oherwydd hyn, mae Llywodraeth Cymru yn nodi nad yw mewn sefyllfa i argymell cydsynio 

â’r Bil fel y’i cyflwynwyd, ond bod trafodaethau â Llywodraeth y DU yn parhau.  Mae hefyd yn nodi ei 

bod yn bosibl y caiff Memorandwm atodol ei gyflwyno maes o law. 

Bydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn trafod sut i ymdrin â’r Memorandwm yn ein cyfarfod 

ar 28 Medi 2020. Rwy’n rhagweld y byddwn yn gofyn am ragor o dystiolaeth cyn dod i gasgliadau a 

gwneud argymhellion.  Ni fyddai digon o amser i gyflwyno tystiolaeth cyn ein cyfarfod nesaf a 

drefnwyd ar 7 Hydref. Felly, oherwydd yr wythnos warchodedig (wythnos yn dechrau 18 Hydref) a'r 

toriad hanner tymor (wythnos yn dechrau 25 Hydref), y cyfle cyntaf a gawn i drafod y dystiolaeth 

mewn cyfarfod a drefnwyd fydd dydd Iau 4 Tachwedd. 
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Byddwn yn ddiolchgar pe bai’r Pwyllgor Busnes yn cytuno, felly, i roi estyniad o wythnos i’r Pwyllgor a 

chaniatáu iddo gyflwyno’i adroddiad erbyn dydd Iau 11 Tachwedd. Bydd hyn yn caniatáu i’r Pwyllgor 

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol drafod y materion pwysig hyn yn ein cyfarfod ar 4 Tachwedd 

cyn cwblhau ein hadroddiad drwy’r e-bost yr wythnos ddilynol. 

Yn gywir 

 

Russell George AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or English. 


