
 

 

08 Tachwedd 2021  

Annwyl Eluned 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Iechyd a Gofal 

Diolch am eich llythyr ar 19 Hydref 2021, yn ymateb i gwestiynau cychwynnol y Pwyllgor am 

Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Iechyd a Gofal. Trafododd y Pwyllgor eich llythyr ochr 

yn ochr â thystiolaeth gan randdeiliaid ar 4 Tachwedd. Gan fod y Pwyllgor Busnes wedi ymestyn y 

dyddiad cau i ni gyflwyno adroddiad i 16 Rhagfyr 2021, cytunwyd i ysgrifennu atoch i ofyn am ragor o 

wybodaeth a diweddariadau ar y materion a nodir yn yr atodiad i'r llythyr hwn cyn cwblhau ein 

hadroddiad. 

Er mwyn ein galluogi i drafod eich barn cyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad a bennodd 

Pwyllgor Busnes y Senedd, byddai’n ddefnyddiol cael eich ymateb erbyn dydd Iau 18 Tachwedd fan 

bellaf. 

Yn gywir 

Russell George AS 

Cadeirydd, y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

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

English. 
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Atodiad 

Er mwyn llywio gwaith craffu’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Femorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol (“y Memorandwm”) y Bil Iechyd a Gofal (“y Bil”), byddem yn croesawu eich barn am y 

materion isod. 

Pwerau canlyniadol, ac ymgynghori â Gweinidogion Cymru ar arfer pwerau 

Nodwn fod nifer o'r materion sydd heb eu datrys a amlinellir yn y Memorandwm yn ymwneud â’r 

cwestiwn a ddylid ymgynghori â Gweinidogion Cymru neu a oes angen iddynt gydsynio cyn i'r 

Ysgrifennydd Gwladol arfer pwerau o dan y Bil, a chynnwys pwerau yn y Bil i wneud diwygiadau 

canlyniadol i ddeddfwriaeth Cymru. 

 Rhowch ddiweddariad ar eich trafodaethau â Llywodraeth y DU ar y materion hyn, gan 

gynnwys diwygiadau y mae Llywodraeth y DU wedi cytuno i'w cyflwyno, neu unrhyw 

sicrwydd rydych wedi’i gael mewn perthynas â'r defnydd arfaethedig o'r pwerau hyn. 

Cymal 85: systemau gwybodaeth meddyginiaethau 

Er ein bod yn cydnabod bod gwerth mewn cofrestrfa feddyginiaeth ledled y DU, mae'n hanfodol bod 

digon o fesurau diogelu ar waith i ddiogelu data personol a meddygol cleifion Cymru, a sicrhau y 

cânt eu defnyddio'n briodol. Nodwn eich bod wedi cynnig i Lywodraeth y DU y dylid diwygio’r Bil i roi 

trefniad amgen ar waith ar gyfer Cymru lle y mae data cleifion o Gymru yn cael eu coladu gan 

awdurdod digidol addas, a fyddai wedyn yn rhoi gwybodaeth o'r fath i'r system ledled y DU yn ôl yr 

angen at ddiben penodol y gofrestrfa. 

 Rhowch ddiweddariad ar eich trafodaethau â Llywodraeth y DU, gan gynnwys a 

ddatryswyd y pryderon rydych wedi'u hamlinellu mewn perthynas â gorgyffyrddiad â 

chasglu data yng Nghymru, trefniadau amgen arfaethedig, darpariaeth ar gyfer defnyddio 

data gan Weinidogion Cymru, a phosibilrwydd defnydd amhriodol o ddata cleifion Cymru. 

Cymalau 86-92: Trosglwyddo Swyddogaethau Cyrff Hyd Braich 

Nodwn eich bod wedi gofyn i Weinidogion Cymru a chyrff Cymru gael eu “tynnu allan o ddarpariaeth 

Cymal 90” sy'n rhoi pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol drosglwyddo eiddo, hawliau a rhwymedigaethau 

i Weinidogion Cymru neu ymddiriedolaethau GIG Cymru. 

 Rhowch ragor o wybodaeth am y rheswm rydych am i hyn gael ei ddileu, a'r goblygiadau 

pe na bai hynny’n digwydd. 

Cymal 120: Trefniadau gofal iechyd rhyngwladol 

Yn eich llythyr, rydych yn nodi bod gennych bryderon mewn perthynas â'r pŵer yng nghymal 120 i'r 

Ysgrifennydd Gwladol roi swyddogaethau i Weinidogion Cymru ac awdurdodau cyhoeddus yng 



 

 

Nghymru a/neu ddirprwyo swyddogaethau, ond eich bod yn obeithiol y gellir dod i gytundeb ar 

eiriad amgen. 

 Rhowch ddiweddariad ar eich trafodaethau â Llywodraeth y DU, gan gynnwys a ydych 

wedi sicrhau cytundeb i ddiwygiad gael ei gyflwyno, a’r goblygiadau i Gymru os na wneir 

newid i'r geiriad. 

Cymal 123: Rheoleiddio gofal iechyd a phroffesiynau cysylltiedig 

Rydym wedi clywed gan nifer o reoleiddwyr, er eu bod yn gyffredinol gefnogol i gymal 123, fod 

ganddynt bryderon ynghylch a oes digon o eglurder ynghylch sut y bydd y ddarpariaeth yn cael ei 

gweithredu, yn enwedig y meini prawf a fydd yn sail i benderfyniadau a'r ymgynghoriad a gaiff ei 

gynnal. Mae'r dystiolaeth sydd wedi dod i law ar gael ar ein gwefan. 

Rydym yn cydnabod mai mater i Lywodraeth y DU i raddau helaeth yw gweithredu'r ddarpariaeth, 

ond mae rôl hanfodol gwaith rheoleiddio proffesiynol wrth sicrhau bod ein gwasanaethau iechyd a 

gofal cymdeithasol yn ddiogel yn golygu bod eglurder i'r cyhoedd a'r gweithlu iechyd a gofal 

cymdeithasol am y materion hyn yn hollbwysig. 

 Amlinellwch farn Llywodraeth Cymru am y pryderon a gododd rhanddeiliaid ynghylch 

diffyg eglurder ar sut y bydd cymal 123 yn cael ei weithredu. 

 Hefyd, esboniwch pa gyfranogiad neu ymgysylltiad rydych yn ei ddisgwyl i Lywodraeth 

Cymru yn adolygiad disgwyliedig Llywodraeth y DU y mae angen rheoleiddio proffesiynau 

yn unol ag ef. 

Goblygiadau ariannol 

 Rhowch ddiweddariad a ydych wedi cael sicrwydd gan Lywodraeth y DU y bydd y costau i 

Gymru o ganlyniad i'r Bil yn cael eu talu gan Lywodraeth y DU, ac ar y trafodaethau rhwng 

swyddogion am y mecanwaith ad-dalu priodol. 

Memorandwm atodol 

Nodwn eich bod yn ceisio diwygiad i'r Bil mewn perthynas ag archwilwyr meddygol, ac y byddai 

diwygiad o'r fath, a diwygiadau eraill a gynigiwyd, yn destun Memorandwm atodol. 

 Nodwch pryd rydych yn rhagweld y bydd Memorandwm atodol o'r fath yn cael ei 

gyflwyno. 

 Hefyd, byddem yn croesawu rhagor o wybodaeth am y diwygiad rydych yn ei geisio 

mewn perthynas ag archwilwyr meddygol, gan gynnwys pam eich bod am iddo gael ei 

gynnwys yn neddfwriaeth y DU, yn hytrach na deddfwriaeth Cymru. 
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