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Annwyl Eluned 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Iechyd a Gofal 

Trafodwyd y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (“y Memorandwm”) ar y Bil Iechyd a Gofal (“y 
Bil”) yn ein cyfarfod ddydd Llun yr wythnos hon. Mae nifer o faterion yr hoffem eu codi gyda chi cyn 
inni gyflwyno adroddiad ar y Memorandwm. 

Yn y Memorandwm, rydych yn nodi bod angen gwaith pellach gyda Llywodraeth y DU i 
ddatrys eich pryderon ynghylch sawl cymal yn y Bil. A allwch roi'r wybodaeth ddiweddaraf 
am y trafodaethau hyn, a rhoi'r manylion penodol am unrhyw welliannau i'r Bil yr ydych 
wedi'u ceisio? 

Rydych yn dweud bod cymal 120 (sy'n ymwneud â Chytundebau Gofal Iechyd 
Rhyngwladol) yn un o’r cymalau yn y Bil sy'n peri pryder i chi gan y gallai gael effaith 
negyddol ar gyrff y GIG yng Nghymru. 

a. Byddai cymal 120 o'r Bil yn golygu gwyro oddi wrth gonfensiwn
cyfansoddiadol, drwy ganiatáu i Lywodraeth y DU weithredu cytundebau
rhyngwladol sy'n gofyn am newidiadau i ddeddfwriaeth ddomestig drwy is-
ddeddfwriaeth yn hytrach na thrwy ddeddfwriaeth sylfaenol (sy'n rhoi
cyfleoedd gwell ar gyfer gwaith craffu seneddol). Byddai cymal 120 yn cyflwyno
dull newydd o graffu ar gytundebau gofal iechyd rhyngwladol sy'n eithrio'r
Senedd rhag craffu ar fater datganoledig. Beth yw eich barn am yr agwedd
benodol hon ar gymal 120?
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b. Mae cymal 120 hefyd yn rhoi cwmpas eang i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud 
taliadau am ofal iechyd sydd y tu allan i gytundeb gofal iechyd rhyngwladol 
mewn ‘amgylchiadau eithriadol’, nad ydynt wedi’u diffinio gan y Bil. At hynny, 
nid oes cyfyngiadau ar faint o ofal iechyd a ariennir na’r math. Beth yw eich 
barn ar y materion hyn? 

 A allwch gadarnhau nad oes cyfyngiadau ar wyneb y Bil sy'n atal Gweinidogion y DU rhag 
defnyddio pwerau gwneud rheoliadau yn y Bil i ddiwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006?  

 Pa mor bryderus ydych chi ynghylch cymal 130 o'r Bil, o ystyried ei fod yn rhoi i'r 
Ysgrifennydd Gwladol bwerau i wneud rheoliadau i wneud darpariaeth ganlyniadol, sy'n 
golygu y gellid ei ddefnyddio i ddiwygio deddfwriaeth sylfaenol a wneir gan y Senedd ac 
is-ddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru? 

Er ein bod yn cydnabod mai 11 Tachwedd yw'r dyddiad cau a bennwyd gan y Pwyllgor Busnes ar 
gyfer cyflwyno adroddiad, rydym yn ymwybodol mai newydd ddechrau y mae cyfnod y Pwyllgor yn 
Nhŷ'r Cyffredin (y Tŷ cyntaf). O ganlyniad i hynny, a chan gydnabod yr amser sy'n weddill ym 
mhroses Seneddol y DU, er y byddwn yn ymdrechu i osod ein hadroddiad erbyn y dyddiad hwn, 
efallai y bydd angen i ni gyflwyno adroddiad yn hwyrach na'r disgwyl er mwyn ystyried eich ymateb 
yn ofalus.  

Byddwn yn ddiolchgar o gael eich ateb erbyn 3 Tachwedd.  
 
Rydym yn ymwybodol bod y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi ysgrifennu atoch hefyd i ofyn 
am eglurder ar nifer o faterion. Anfonaf gopi, felly, o’r llythyr hwn at Russell George AS, Cadeirydd y 
Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 
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