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28 Hydref 2021  
 

Annwyl Huw 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 20 Hydref yn gofyn am wybodaeth a diweddariad ynglŷn 
â’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Iechyd a Gofal Llywodraeth y 
DU. Rwy’n ymdrin â'ch cwestiynau isod.  
 
1. 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. 
 
Mae trafodaethau gyda Llywodraeth y DU yn mynd rhagddynt ers i'r Memorandwm gael 
ei osod ar 1 Medi. Cefais gyfarfod â'r Gweinidog Argar ar 15 Medi a 13 Hydref i drafod y 
Bil ac mae ein swyddogion yn parhau i weithio i geisio dod o hyd i safbwyntiau ar 
gymalau'r Bil sy'n dderbyniol i Lywodraeth Cymru ac i Lywodraeth y DU. 
 
Fel y nodir yn y Memorandwm, dau o'r prif feysydd sy'n peri pryder i mi o ran y Bil yw:  
 
Yn gyntaf, y cymalau lle mae Llywodraeth y DU yn cynnig yr ymgynghorir â Gweinidogion 
Cymru cyn i'r Ysgrifennydd Gwladol arfer pwerau mewn perthynas â Chymru mewn 
maes sydd o fewn cymhwysedd datganoledig. Y dull a ffefrir gan Lywodraeth y DU ar 
gyfer cymalau o'r math hwn yw bod gofyniad i ymgynghori â Gweinidogion Cymru ynghyd 
â chytundeb rhynglywodraethol ar wahân yn nodi sut y bydd hynny'n gweithio. Nid dyna’r 
dull yr wyf yn ei ffafrio, o ystyried nad yw'r cytundebau'n gyfreithiol rwymol ac y gallai 
Llywodraethau'r dyfodol eu diystyru.  
 
Yn ail, y pwerau a geir mewn nifer o gymalau i'r Ysgrifennydd Gwladol allu gwneud 
diwygiadau canlyniadol i ddarpariaethau mewn Mesur neu Ddeddf gan Senedd Cymru. 
Mae fy swyddogion wedi bod yn gweithio'n agos gyda swyddogion yr Adran Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol (DHSC) yn archwilio opsiynau i geisio safbwyntiau derbyniol ar y 
materion hyn ac rwy'n dal yn obeithiol y gellir dod i gytundeb o'r fath.  
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Mae nifer o feysydd sy'n peri pryder hefyd ynglŷn â chymalau penodol, gan gynnwys 
Cymal 120 y cyfeirir ato yn eich llythyr. Mae’r materion hynny, a hynt y gwaith trafod, 
wedi’u nodi isod:    
 
Cymal 85: Systemau gwybodaeth am feddyginiaethau  
 
Mae gennyf nifer o bryderon ynglŷn â’r cymal hwn, sy'n darparu i'r Ysgrifennydd Gwladol 
wneud rheoliadau sy'n gwneud darpariaeth ynghylch sefydlu a gweithredu un neu ragor o 
gofrestrfeydd meddyginiaethau cleifion ledled y DU. Diben y cofrestrfeydd hyn yw 
darparu ffynhonnell o dystiolaeth ar ddefnyddio meddyginiaethau, eu diogelwch a’u 
heffeithiolrwydd, a gwella diogelwch cleifion.  
 
Mater 1 – Gorgyffwrdd â chasglu data yng Nghymru  
 
Er fy mod o blaid caniatáu i ddata a gesglir fel mater o drefn gael eu cynnwys mewn 
cofrestrfa at ddibenion gwella diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd meddyginiaethau 
dynol, mae'r diben y gellir casglu gwybodaeth ar ei gyfer o dan y cymal hwn yn rhy eang, 
ac yn ymestyn y tu hwnt i faterion diogelwch i feysydd sydd o fewn cymhwysedd 
datganoledig, megis gwybodaeth sy'n ymwneud â gwneud penderfyniadau clinigol. 
Effaith y cymal yw y gall ystod ehangach o wybodaeth hefyd gael ei chasglu gan NHS 
Digital yn hytrach na gwybodaeth am feddyginiaethau yn unig. Bydd hyn yn golygu y 
bydd yn ofynnol i gyrff y GIG, meddygon teulu, fferyllfeydd, ysgolion a sefydliadau 
addysg uwch yng Nghymru ddarparu gwybodaeth i NHS Digital, a hynny o bosibl o fewn 
meysydd cymhwysedd datganoledig. Gallai cyflwyno'r cofrestrfeydd hyn hefyd roi baich 
ariannol sylweddol ar ddarparwyr gwasanaethau iechyd ac addysg yng Nghymru,  yn 
enwedig y rhai sydd wedi'u contractio i ddarparu gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol. 
Gallai'r gofyniad i gasglu'r wybodaeth berthnasol gael effaith ar gontractau 
gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru gan roi baich ariannol ar Lywodraeth Cymru 
yn sgil hynny. Nid wyf o'r farn ei bod yn angenrheidiol i NHS Digital, sy'n gorff yn Lloegr, 
sefydlu system ar gyfer y DU gyfan. Mae gan Gymru ei hawdurdod iechyd digidol ei hun 
(Iechyd a Gofal Digidol Cymru) sydd â phwerau i gasglu'r wybodaeth o systemau sy'n 
bodoli eisoes yng Nghymru. Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn gyfrifol am ddata 
iechyd yng Nghymru ac felly gallai sefydlu system ar gyfer Cymru a chyfrannu at 
gofrestrfa'r DU yn seiliedig ar gyfres o safonau a manylebau y cytunwyd arnynt. Byddai 
hynny’n sicrhau mai dim ond yr wybodaeth benodol am gleifion yng Nghymru y mae ei 
hangen ar NHS Digital at ddibenion penodol y cofrestrfeydd a fyddai’n cael ei darparu 
iddo. Rwyf felly wedi gofyn i Lywodraeth y DU ddiwygio'r cymal i osod dyletswyddau ar 
Weinidogion Cymru i'w galluogi i sefydlu systemau cyfatebol, naill ai drwy awdurdodau 
digidol yng Nghymru neu drwy enwebu NHS Digital i sefydlu system ar eu rhan. Byddai 
hyn yn osgoi trefniadau sy'n diystyru Gweinidogion Cymru.  
 
Mater 2 – Defnyddio data gan Weinidogion Cymru  
 
Nid oes darpariaeth yn y Bil i alluogi Gweinidogion Cymru i ddarparu'r data i'w defnyddio 
at ddibenion sydd o fewn eu cymhwysedd, er enghraifft i wneud penderfyniadau clinigol.  
 
Mater 3 – Defnydd amhriodol o ddata am gleifion Cymru  
 
Gallai rheoliadau a wneir o dan y ddarpariaeth hon alluogi defnydd eang o'r wybodaeth a 
gynhwysir yn y systemau hyn na fyddai o bosibl yn cael eu hystyried yn briodol mewn 
perthynas â chleifion yng Nghymru. Er mwyn datrys y materion hyn rwyf wedi gofyn i'r Bil 
gael ei ddiwygio i ddarparu y gall sefydliad cyfryngu (GIG Cymru) gasglu’r data ar ran 
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Gweinidogion Cymru, i ddileu'r elfen benodol sy'n caniatáu i ddata am ddinasyddion 
Cymru gael eu defnyddio i wneud penderfyniadau clinigol ar ôl iddynt gael eu darparu i 
NHS Digital, ac i ganiatáu ar gyfer darparu data o dan ffugenw i NHS Digital.  
 
 
Mater 4 – Yr angen am gydsyniad Gweinidogion Cymru i reoliadau 
 
Gan y gall rheoliadau sy'n effeithio ar Gymru gael eu gwneud gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol dros Iechyd o dan y pwerau hyn, gofynnais i'r Bil gael ei ddiwygio i gynnwys mai 
dim ond gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru y dylid gwneud rheoliadau a wneir o dan 
y pwerau a roddir i'r Ysgrifennydd Gwladol o dan y cymal hwn. Os caiff y Bil ei ddiwygio, 
fel y nodais uchod, yna byddai mater y gofyniad am gydsyniad Gweinidogion Cymru i 
reoliadau a wneir o dan y darpariaethau sy'n effeithio ar Gymru yn diflannu. Fodd 
bynnag, os na wneir y diwygiadau, fy marn o hyd fyddai bod gofyn cael cydsyniad.  
 
Mae trafodaethau ar holl faterion y System Gwybodaeth am Feddyginiaethau yn parhau 
ar hyn o bryd.  
 
Cymalau 86-92 – Trosglwyddo swyddogaethau cyrff hyd braich  
 
Mae'r cymalau hyn yn creu pŵer cyffredinol mewn deddfwriaeth sylfaenol i'r Ysgrifennydd 
Gwladol drosglwyddo neu uno swyddogaethau rhwng Cyrff Hyd Braich penodedig ac i 
ddiddymu Cyrff Hyd Braich lle bo’r holl swyddogaethau'n cael eu trosglwyddo drwy 
reoliadau. Mae rhai o’r Cyrff Hyd Braich sydd o fewn cwmpas y pŵer yn ymgymryd â 
swyddogaethau yng Nghymru, mae gan Weinidogion Cymru bwerau cyfarwyddo mewn 
perthynas â rhai swyddogaethau ac mae gan Weinidogion Cymru hawliau i benodi neu 
enwebu cynrychiolaeth Gymreig iddynt. Felly, gallai trosglwyddo neu uno 
swyddogaethau'r cyrff hyn arwain at erydu pwerau Gweinidogion Cymru mewn perthynas 
â'r cyrff hynny neu effeithio ar swyddogaethau'r corff hwnnw yng Nghymru.  
 
Y prif grwpiau dan sylw yw:  

 NHS Digital  

 Yr Awdurdod Ymchwil Iechyd  

 Yr Awdurdod Ffrwythloni Dynol ac Embryoleg  

 Yr Awdurdod Meinweoedd Dynol 

 Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 

 Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.  

Mae'r cymalau hefyd yn galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i ddirprwyo swyddogaethau 

penodedig i'r Cyrff Hyd Braich hyn. Mae’r swyddogaethau penodedig hyn yn 

swyddogaethau i’r Ysgrifennydd Gwladol sy'n ymwneud â'r gwasanaeth iechyd yn 

Lloegr, neu’n unrhyw swyddogaethau eraill y caiff yr Ysgrifennydd Gwladol eu 

darparu i Awdurdod Iechyd Arbennig eu harfer. Fodd bynnag, cafwyd sicrwydd, mewn 

perthynas ag Awdurdodau Iechyd Arbennig trawsffiniol megis Gwaed a 

Thrawsblaniadau'r GIG, nad yw hyn yn cynnwys swyddogaethau y cyfarwyddir hwy 

gan Weinidogion Cymru i’w harfer mewn perthynas â Chymru. 

 
Mater 1 – Darparu cydsyniad mewn cymal yn hytrach nag ymgynghori  
 
Mae'r cymalau ynghylch trosglwyddo swyddogaethau rhwng Cyrff Hyd Braich penodedig 
yn darparu i'r Ysgrifennydd Gwladol ymgynghori â Gweinidogion Cymru ar reoliadau a 
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wneir o dan gymalau 87 neu 88 os byddai'r rheoliadau hynny'n gymwys yng Nghymru. 
Fel y nodwyd uchod, rwyf wedi gofyn i'r Bil gael ei ddiwygio i'w gwneud yn ofynnol i 
reoliadau a wneir o dan y pwerau a ddarperir i'r Ysgrifennydd Gwladol o dan y cymal hwn 
fod gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru er mwyn diogelu'r setliad datganoli.  
 
Mater 2 – Pŵer i wneud diwygiadau canlyniadol i ddeddfwriaeth Cymru  
 
Mae pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol, wrth wneud rheoliadau o dan gymalau 87 neu 88, 
allu gwneud diwygiadau canlyniadol i ddarpariaethau mewn Mesur neu Ddeddf gan 
Senedd Cymru.  
 
Mater 3 – Pŵer yr Ysgrifennydd Gwladol i drosglwyddo eiddo etc i Weinidogion 
Cymru  
 
Mae cymal 90 yn rhoi'r pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol drosglwyddo eiddo, hawliau a 
rhwymedigaethau eraill i Weinidogion Cymru neu Ymddiriedolaethau GIG Cymru. Rwyf 
wedi gofyn am i Weinidogion Cymru a chyrff Cymru gael eu tynnu o ddarpariaeth Cymal 
90 ac rwyf yn obeithiol y bydd hynny’n digwydd.  
 
Mae trafodaethau’n parhau ar y materion eraill sy'n peri pryder o ran Cyrff Hyd Braich.  
 
Cymal 120: Trefniadau gofal iechyd rhyngwladol  
 
Er nad yw cytundebau gofal iechyd rhyngwladol wedi'u datganoli, rhaid i'r GIG yng 
Nghymru reoli cleifion a gwmpesir o dan yr holl drefniadau gofal iechyd rhyngwladol. 
Gallai unrhyw drefniadau y cytunir arnynt â gwledydd eraill a weithredir o dan y 
darpariaethau hyn arwain at fwy o dwristiaeth iechyd, a allai roi pwysau ar ein Byrddau 
Iechyd Lleol ac effeithio ar eu capasiti.  
 
Mater 1 – Darparu cydsyniad mewn cymal yn hytrach nag ymgynghori  
 
Y prif bryder o ran Cymal 120 yw'r gofyniad i ymgynghori’n unig â Gweinidogion Cymru 
ar reoliadau drafft sy'n gweithredu cytundebau gofal iechyd rhyngwladol. Mae hyn yn 
golygu, pe bai gan Lywodraeth Cymru bryderon ynghylch pwysau afresymol neu heb ei 
hariannu ar y GIG yng Nghymru sy'n deillio o gytundebau o'r fath, na fyddai’r pryderon 
hynny yn cael eu hystyried bob amser o bosibl.  
 
Mater 2 – Rhoi swyddogaethau i Weinidogion Cymru ac Awdurdodau Cyhoeddus 
yng Nghymru  
 
Mae'r cymal hefyd yn galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i roi swyddogaethau i Weinidogion 
Cymru ac awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru a/neu eu dirprwyo iddynt, wrth wneud 
rheoliadau i wneud darpariaeth er mwyn gweithredu cytundebau gofal iechyd. 
 
Mae trafodaethau'n parhau ar eiriad y darpariaethau hyn a fyddai'n mynd i'r afael â'm prif 
bryderon ac rwy'n gobeithio y gellir cyrraedd sefyllfa foddhaol.  
 
Cymal 123: Rheoleiddio gofal iechyd a phroffesiynau cysylltiedig  
 
Er bod rheoleiddio proffesiynau gofal iechyd yn fater sydd wedi’i gadw’n ôl, mae 
rheoleiddio personau nad ydynt yn weithwyr proffesiynol ond sy'n ymwneud ag iechyd 
corfforol neu feddyliol unigolion yn dod o fewn cymhwysedd datganoledig. Byddai'r cymal 
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yn ymestyn pŵer yr Ysgrifennydd Gwladol i reoleiddio'r grwpiau ychwanegol hyn o 
weithwyr. Mae swyddogion Llywodraeth y DU wedi cynnig y dylid diwygio'r cymal hwn i 
gynnwys gofyniad i ymgynghori â Gweinidogion Cymru, gan ategu hynny drwy 
Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth, pe bai Llywodraeth y DU yn ceisio rheoleiddio o dan 
adran 60 o Ddeddf Iechyd 1999 mewn meysydd o gymhwysedd datganoledig. Rwyf wedi 
gofyn i'r Bil gael ei ddiwygio fel y byddai'r Ysgrifennydd Gwladol yn gofyn am gydsyniad 
Gweinidogion Cymru i reoliadau o'r fath. Mae trafodaethau cadarnhaol yn y maes hwn yn 
parhau.  
 
Cymal 125 ac Atodlen 16: Hysbysebu bwyd a diod llai iach  
 
Er bod prif gynnwys y cymalau sy'n ymdrin â chyfyngiadau ar hysbysebu bwydydd llai 
iach ar sail pedair gwlad yn cael ei groesawu, mae pŵer canlyniadol wedi’i gynnwys sy’n 
galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i ddiwygio deddfwriaeth Cymru. Fel yn achos yr un 
ddarpariaeth mewn perthynas â Chyrff Hyd Braich, mae hwn yn fater sy’n cael ei drafod 
gyda DHSC. Fodd bynnag, dylid nodi bod hwn yn faes o'r Bil nad yw DHSC yn derbyn ei 
fod wedi’i ddatganoli ac nad yw'n cytuno y dylai fod yn ddarostyngedig i ofyniad am 
gydsyniad deddfwriaethol y Senedd.  
 
Cymal 130: Y pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol  
 
Mae'r cymal hwn yn rhoi pŵer diwygio canlyniadol eang i'r Ysgrifennydd Gwladol mewn 
perthynas â'r Bil ac yn caniatáu i Ddeddf neu Fesur gan y Senedd gael ei ddiwygio, ei 
ddiddymu neu ei ddirymu heb unrhyw atebolrwydd i Weinidogion Cymru na darpariaeth 
sy'n galluogi Gweinidogion Cymru i arfer y pŵer hwn. Mae’r trafodaethau’n parhau ar y 
mater hwn.  
 
Gwelliannau pellach i’r Bil  
 
Mae nifer o welliannau posibl eraill i'r Bil yn cael eu drafftio gan Lywodraeth y DU – un 
ohonynt ar gais Gweinidogion Cymru, sef gwelliant yn ymwneud ag Archwilwyr Meddygol 
(manylion isod). Os bydd y gwelliannau hyn yn gofyn am gydsyniad deddfwriaethol y 
Senedd, bydd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol yn cael ei osod gerbron y 
Senedd ar yr adeg briodol.  
 
Archwilwyr Meddygol 
 
Mae Llywodraeth y DU wedi cytuno, ar fy nghais, i gyflwyno gwelliant i Gymal 124 o'r Bil i 
ddiwygio adran 19 o Ddeddf Crwneriaid a Chyfiawnder 2009. Ni ofynnir am y gwelliant 
hwn i fynd i'r afael ag unrhyw faterion sy'n peri pryder o ran y darpariaethau’n ymwneud 
ag Archwilwyr Meddygol sydd yn y Bil ar hyn o bryd nad ydynt, fel y'u cyflwynwyd, yn 
effeithio ar gymhwysedd datganoledig. Gofynnwyd amdano, yn hytrach, er mwyn 
adlewyrchu'n well y modd y datblygwyd y system Archwilwyr Meddygol i weithredu yng 
Nghymru. 
 
2. 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.  
 

Mae fy mhryderon mewn perthynas â Chymal 120 wedi'u nodi mewn ymateb i Gwestiwn 
1 uchod. 
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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? 
 
Er nad yw Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r egwyddor o ddefnyddio pwerau Harri VIII 
mewn Biliau, rwy’n credu mai mater i Senedd y DU ei ystyried wrth graffu ar y Bil hwn yw 
hwn. Rôl Llywodraeth Cymru yw ceisio diogelu'r setliad datganoli os yw cynigion mewn 
Bil gan y DU yn effeithio arni neu ar gyrff Cymreig, neu os oes potensial iddynt wneud 
hynny.    
 
Nid yw cymal 120 fel y cyfryw yn cyflwyno dull newydd o graffu ar gytundebau gofal 
iechyd sy'n eithrio craffu gan y Senedd ar fater datganoledig. Mae cytundebau 
rhyngwladol yn fater sydd wedi’i gadw’n ôl ac maent yn rhwymo'r DU gyfan i weithredu 
arnynt a glynu wrthynt, waeth beth fo’r ddeddfwriaeth a wneir ganddynt – ac yn wir gall 
Llywodraeth y DU ymgymryd â hwy heb eu gwneud o dan unrhyw ddeddfwriaeth 
benodol. O ran cytundebau gofal iechyd, mae gan y DU nifer o gytundebau gofal iechyd 
hirsefydlog sydd ar waith gyda gwledydd ar wahân i wledydd yr UE nad oes iddynt sail 
ddeddfwriaethol benodol ac felly nid ydynt wedi bod – ac ni fyddant o reidrwydd – yn 
ddarostyngedig i waith craffu gan y Senedd. Felly, er bod gennyf bryderon ynghylch 
goblygiadau defnyddio'r pwerau yng Nghymal 120 ar gyfer GIG Cymru, nid wyf yn cytuno 
bod y darpariaethau yn y Bil hwn yn newid y sefyllfa o ran craffu gan y Senedd ar 
gytundebau gofal iechyd, gan nad oes hawl awtomatig o'r fath ar hyn o bryd.   
 
I fod yn glir, bydd y darpariaethau yn y Bil hwn yn estyn Deddf Gofal Iechyd (Ardal 
Economaidd Ewrop a Threfniadau'r Swistir) 2019 i weddill gwledydd y byd.  Mewn rhai 
ffyrdd, felly, drwy ddeddfu ym maes cytundebau gofal iechyd gweddill  y byd, mae wedi 
rhoi cyfle i'r Senedd graffu ar bwerau sylfaenol o'r fath mewn maes nad oedd y  
Gweinyddiaethau Datganoledig yn ymwneud ag ef o’r blaen. Wedi dweud hynny, rwyf yn 
dal i bryderu am y gallu yn y Bil, fel y'i cyflwynwyd, i Lywodraeth y DU wneud rheoliadau 
sy'n gweithredu cytundeb gofal iechyd sy'n effeithio ar Gymru heb gydsyniad 
Gweinidogion Cymru. Mae’r trafodaethau’n parhau gyda DHSC ar y mater hwn er mwyn 
ymdrin â'm prif bryderon, ac fel y dywedais yn gynharach rwyf yn obeithiol y gellir 
cyrraedd sefyllfa foddhaol.  
 
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? 
 
Yn fy marn i, mae hwn yn bŵer angenrheidiol. Bydd y pŵer yn caniatáu i'r Ysgrifennydd 
Gwladol gefnogi gwladolion y DU dramor os oes angen iddynt gael gofal iechyd dramor 
oherwydd amgylchiadau eithriadol ond eu bod y tu allan i gwmpas cytundeb gofal iechyd 
cilyddol. Ni ragwelir y byddai pŵer o'r fath yn cael ei ddefnyddio'n rheolaidd. Fodd 
bynnag, ni fyddai'n ddoeth cyfyngu'r defnydd o'r pŵer ar wyneb y Bil i amgylchiadau 
penodol, gan y gallai'r amgylchiadau lle y gallai fod yn ofynnol defnyddio'r pŵer hwn fod y 
tu allan i'r hyn y gellid ei ragweld a thrwy hynny ddod o dan ddarpariaethau'r Bil. Ond, sut 
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bynnag, nid yw'r darpariaethau hyn yn cynnwys Gweinidogion Cymru, a Llywodraeth y 
DU yn unig fydd yn gyfrifol am y costau. 
 
3. 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?  
 
Nid oes unrhyw gyfyngiadau o'r fath ar wyneb y Bil, felly mewn theori gallai Gweinidogion 
y DU ddefnyddio'r pwerau canlyniadol i ddiwygio Deddf Llywodraeth Cymru gan eu bod 
yn caniatáu diwygio deddfwriaeth sylfaenol, sy'n cynnwys Deddf y DU ac mae Deddf 
Llywodraeth Cymru yn un o Ddeddfau’r DU. Fodd bynnag, mae'r pwerau wedi'u cyfyngu i 
newidiadau canlyniadol, felly byddai'n rhaid i unrhyw ddiwygiadau fod yn ganlyniadol i 
ddarpariaethau’r Bil neu reoliadau a wneir oddi tanynt. Ym marn Llywodraeth Cymru, 
mae'n annhebygol y gellid dadlau y byddai angen diwygio unrhyw ddarpariaeth sylweddol 
yn Neddf Llywodraeth Cymru o ganlyniad i'r Bil hwn.  
 
4. 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? 
 
Mae fy mhryderon ynglŷn â'r cymal hwn wedi'u nodi yn yr ateb i Gwestiwn 1 uchod. 
Hoffwn ailadrodd fy mod yn parhau i drafod y pryderon hyn gyda DHSC ac yn archwilio 
opsiynau i gyrraedd sefyllfa dderbyniol.  
 
Hyderaf y bydd yr ymateb hwn o gymorth i’r Pwyllgor wrth iddo graffu ar y Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol. 
 
Yn gywir 

 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services  
 


