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14 Rhagfyr 2022 
 
Annwyl Huw,  
 
Hoffwn roi gwybod i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad fy mod yn 
bwriadu cydsynio i Reoliadau’r Ganolfan Gwybodaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
(Trosglwyddo Swyddogaethau, Diddymu a Darpariaethau Trosiannol) 2023.   
 
Ar 9 Tachwedd, ysgrifennodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd, y Gwir Anrhydeddus 
Mark Barclay AS, at y Llywodraethau Datganoledig yn gofyn am gydsyniad i'r Offeryn 
Statudol (OS) hwn fel sy’n ofynnol yn ôl adran 108(1)(3) o Ddeddf Iechyd a Gofal 2022. 
 
Mae'r OS yn trosglwyddo swyddogaethau presennol NHS Digital i NHS England, heb 
gael gwared ar unrhyw ddarpariaethau statudol yn ymwneud â diogelu data pobl. Yn 
unol ag adran 103(2) o Ddeddf Iechyd a Gofal 2022, mae'r Ysgrifennydd Gwladol o'r 
farn bod trosglwyddo swyddogaethau NHS Digital i NHS England yn ateb y diben o 
wella’r modd yr arferir swyddogaethau cyhoeddus, o safbwynt effeithlonrwydd, 
effeithiolrwydd, darbodusrwydd a sicrhau atebolrwydd priodol i Weinidogion. 
 
Mae'r diwygiadau sy'n cael eu gwneud i ddeddfwriaeth Cymru yn rhai canlyniadol i 
drosglwyddo swyddogaethau i NHS England a diddymu NHS Digital yn dilyn hynny. 
Mae'r diwygiadau hyn yn gyfyngedig i gyfeiriadau at NHS Digital naill ai'n cael eu dileu 
neu’n cael eu disodli gan gyfeiriad at NHS England, fel y gall y sefydliad barhau â'r un 
swyddogaeth, neu roi cyfrif am ddiddymu NHS Digital. Fodd bynnag, mae rhai o'r 
swyddogaethau sy'n cael eu trosglwyddo yn ymwneud â rolau y mae NHS Digital yn eu 
cyflawni ar hyn o bryd mewn perthynas â Llywodraethau Datganoledig. Mae'r rhain yn 
swyddogaethau y gellir eu rhoi ar hyn o bryd i NHS Digital os darperir ar eu cyfer mewn 
rheoliadau a wneir o dan adran 7A neu 18 o Ddeddf Meddyginiaethau a Dyfeisiau 
Meddygol 2021, sy'n ymwneud â systemau gwybodaeth meddyginiaethau a systemau 
dyfeisiau meddygol.  
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Yn ogystal, swyddogaethau o dan adran 255 o Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
2022, sy'n galluogi awdurdod datganoledig i ofyn i NHS Digital sefydlu a gweithredu 
system ar gyfer casglu neu ddadansoddi gwybodaeth, lle mae angen yr wybodaeth i 
gefnogi darpariaeth iechyd oedolion neu ofal cymdeithasol. 
 
Yn yr achos hwn, ni ellid gwneud y darpariaethau gan Weinidogion Cymru wrth arfer ein 
pwerau ein hunain gan mai swyddogaeth yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd yn unig 
yw hon. 
 
Yn unol â Rheol Sefydlog 15.2, a Chytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol 2021-2022, 
byddaf yn gosod Datganiad Ysgrifenedig gerbron y Senedd o fewn tri diwrnod gwaith ar 
ôl i'r Rheoliadau gael eu gosod gerbron Senedd y Deyrnas Unedig. 
 
Yn gywir, 
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