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Annwyl Russell 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 26 Ionawr mewn perthynas â goblygiadau posibl Bil 
Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) Llywodraeth y DU ar gyfer iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru. Rwyf am ateb eich cwestiynau yn y drefn y cawsant eu gofyn. 
 
Materion trosfwaol a nodi cyfraith yr UE a ddargedwir 
 
Cwestiwn 1: Beth yw eich barn ynghylch effaith Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir 
(Dirymu a Diwygio) ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. 
 
Rwyf o’r un farn â Llywodraeth Cymru yn gyffredinol ac yn gwrthwynebu’r dull sy'n cael ei 
ddilyn gan y Bil. Yn gyffredinol, mae cyfraith yr UE a ddargedwir yn gweithredu’n effeithiol 
ac yn cynnig amddiffyniadau hanfodol ar draws gwahanol agweddau ar fywyd yng 
Nghymru, gan gynnwys hawliau gweithwyr, mesurau diogelu’r amgylchedd a mesurau 
diogelu iechyd y cyhoedd. Ar adeg pan ddylai’r llywodraethau yn y DU fod yn canolbwyntio 
ar faterion pwysicach fel yr argyfwng costau byw, mae'r Bil yn mynnu cryn dipyn o sylw.  
 
Mae cyfraith yr UE a ddargedwir yn ffurfio rhan bwysig o'r fframwaith cyfreithiol sy'n sylfaen i 
amrywiaeth o faterion sy'n berthnasol i’m portffolio i. Mae'r pryderon cyffredinol am 
oblygiadau posibl y Bil yn berthnasol felly i gyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol. Mater 
sy’n destun pryder neilltuol yw'r terfyn amser a osodir gan y Bil ar gyfer adolygu cyfraith yr 
UE a ddargedwir cyn 31 Rhagfyr 2023, sef y dyddiad machludo. O ganlyniad, pennir 
amserlen ddiangen a mympwyol ar gyfer adolygu corff cyfan o gyfraith, sy’n peri risg y bydd 
amddiffyniadau cyfreithiol pwysig yn cael eu tynnu o'r llyfr statud ar y dyddiad hwn, a hynny 
heb graffu’n briodol. 
 
O safbwynt iechyd a gofal cymdeithasol, mae cyfraith yr UE a ddargedwir yn darparu 
amddiffyniadau pwysig sydd wedi datblygu dros gyfnod sylweddol o amser. Wrth ymateb i'r 
Bil dros y flwyddyn sydd i ddod, sicrhau bod safonau ac amddiffyniadau allweddol yn cael 
eu cynnal i’r graddau y bo hynny yn bosibl fydd fy mlaenoriaeth i. 
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Cwestiwn 2: Rydym yn nodi bod dangosfwrdd cyfraith yr UE a ddargedwir 
Llywodraeth y DU ond yn cynnwys cyfreithiau a wnaed gan Weinidogion y DU. A 
allech roi rhestr inni o gyfraith yr UE a ddargedwir a wnaed gan Weinidogion Cymru 
sy'n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol. 
 
Mae'r dangosfwrdd a gyhoeddir gan Lywodraeth y DU yn cynnwys cyfraith yr UE a 
ddargedwir sy’n gysylltiedig â nifer o feysydd polisi iechyd, gan gynnwys rheoleiddio 
meddyginiaethau, dyfeisiau meddygol a sylweddau sy’n tarddu o fodau dynol, yn ogystal â 
chrynodiad uchel sy’n ymwneud â diogelwch a safonau bwyd. Mae'n bwysig cofio hefyd mai 
proses ailadroddol a ddefnyddir gan Lywodraeth y DU ar gyfer nodi cyfraith yr UE a 
ddargedwir. Adolygir y dangosfwrdd yn barhaus felly. Mae'r rhestr bresennol yn cynnwys 
enghreifftiau o gyfraith yr UE a ddargedwir sydd wedi’i chadw yn ôl ac sydd wedi’i datganoli. 
Mae fy swyddogion i’n parhau i weithio gyda’u swyddogion cyfatebol yn Llywodraeth y DU 
ar y dadansoddiad hwn ac i bennu’r union fanylion i ganfod a ydy offerynnau yn berthnasol i 
Gymru mewn meysydd sydd wedi’u datganoli. 
 
Yn ogystal â darnau o gyfraith yr UE a ddargedwir y mae’r Adran Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, fel adran arweiniol Llywodraeth y DU, yn gyfrifol amdanynt, mae'n bwysig 
cofio y bydd cyfraith o’r fath mewn meysydd eraill, fel rheoleiddio amgylcheddol, hefyd yn 
berthnasol i’m portffolio i. Byddwn yn chwilio am gyfleoedd i ymgysylltu â datblygiadau 
allweddol o rannau eraill o'r Llywodraeth pan fydd buddiant polisi iechyd a gofal 
cymdeithasol amlwg. 
 
Rydym yn cydnabod bod angen gwneud gwaith sylweddol hefyd i sicrhau ein bod yn nodi’r 
holl ddarnau perthnasol o gyfraith yr UE a ddargedwir sydd wedi'u gwneud yng Nghymru 
(ac nad ydynt felly yn cael eu cofnodi ar ddangosfwrdd Llywodraeth y DU). Offerynnau 
statudol a wnaed gan Weinidogion Cymru i drosi Cyfarwyddebau gan yr UE yn gyfraith 
Cymru fydd y rhain yn bennaf. Mae gwaith yn mynd rhagddo i nodi cyfraith yr UE a 
ddargedwir o'r fath, gan dynnu ar amrywiaeth o ffynonellau ac mae’n cynnwys cymorth gan 
yr Archifau Gwladol. Nid oes rhestr lawn ar gael eto ond byddaf yn gallu rhoi rhagor o 
wybodaeth am hyn maes o law. 
 
Penderfyniadau ar gyfraith yr UE a ddargedwir 
 
Cwestiwn 3: Dywedodd y Cwnsler Cyffredinol wrth y Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 5 Rhagfyr 2022 fod Llywodraeth Cymru yn bwriadu 
gweithredu proses frysbennu i lywio ei phenderfyniadau mewn perthynas â chyfraith 
yr UE a ddargedwir. A allech nodi pa ddarnau o gyfraith yr UE a ddargedwir, neu ba 
feysydd polisi sy'n effeithio ar iechyd a gofal cymdeithasol (er enghraifft iechyd y 
cyhoedd neu labelu bwyd) y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu blaenoriaethu i'w 
hystyried yn y broses brysbennu.  
 
Ar hyn o bryd, mae cyfraith yr UE a ddargedwir yn darparu amddiffyniadau pwysig ar draws 
amrediad o faterion rheoleiddio. Er bod yr amserlen fympwyol a orfodir gan Fil Llywodraeth 
y DU yn golygu y bydd angen blaenoriaethu, rwyf hefyd yn dra ymwybodol bod pob darn 
penodol o gyfraith yr UE a ddargedwir yn cyflawni swyddogaeth bwysig yn ei rinwedd ei 
hun. Wrth fynd ati i ymdrin â’r mater hwn, lleihau'r risg y gallai amddiffyniadau pwysig gael 
eu colli fydd fy mwriad, a byddwn hefyd yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau na fydd 
safonau yn cael eu lleihau.  
 
Hyd nes y bydd y gwaith y cyfeirir ato o dan Gwestiwn 2 uchod wedi’i gwblhau, mae'n rhy 
gynnar inni glustnodi un mater polisi penodol i’w ystyried fel blaenoriaeth. Byddwn mewn 
sefyllfa i flaenoriaethu yn effeithiol pan fydd gennym ddarlun mwy cyflawn gyda’r holl 
wybodaeth berthnasol, gan gynnwys pa ddarnau penodol o gyfraith yr UE a ddargedwir yn 



union y bydd Llywodraeth y DU yn bwriadu cael gwared arnynt neu eu diwygio. Fodd 
bynnag, ar y cam cynnar hwn, gallaf gadarnhau mai darnau o gyfraith yr UE a ddargedwir y 
nodwyd bod y cysylltiad agosaf rhyngddynt â mesurau diogelu iechyd y cyhoedd fydd 
flaenaf yn fy meddwl i wrth i’r gwaith hwn fynd rhagddo dros y misoedd sydd i ddod. 
 
Cwestiwn 4: A allech gadarnhau a yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu defnyddio'r 
pwerau yn y Bil i ddiogelu’r safonau sy'n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol 
sydd o fewn cymhwysedd.  
 
Wrth ystyried cyfraith yr UE a ddargedwir sydd o fewn cymhwysedd datganoledig, sicrhau 
ein bod yn lleihau'r risg y bydd amddiffyniadau cyfreithiol pwysig yn cael eu tynnu oddi ar y 
llyfr statud ddiwedd y flwyddyn hon fydd fy mlaenoriaeth gyffredinol. Fy safbwynt 
cychwynnol yw y dylai'r mwyafrif o gyfraith yr UE a ddargedwir gael ei chadw / ei 
chymhathu, i’r graddau y bo hynny yn bosibl, ac y dylid gallu darparu tystiolaeth glir i 
gyfiawnhau unrhyw gynlluniau ar gyfer newid. Nid wyf yn bwriadu lleihau safonau mewn 
meysydd pwysig lle y mae cyfrifoldeb rheoleiddio wedi’i ddatganoli. Cadw’r safonau y 
byddwn i’n dueddol o’i wneud, ond mae angen ystyried y mecanwaith ar gyfer sut yn union 
y byddai cyflawni hynny.  
 
Er gwaetha’r safbwynt cychwynnol clir hwn, wrth ystyried darnau unigol o gyfraith yr UE a 
ddargedwir, mae'n bwysig nodi hefyd nad yw Cymru yn gweithredu mewn gwagle o 
safbwynt rheoleiddiol. Felly, bydd yn bwysig ystyried y dulliau sy'n cael eu cymryd mewn 
rhannau eraill o'r DU. Os oes newidiadau i'r status quo yn cael eu hystyried y tu allan i 
Gymru, bydd yn bwysig deall cymaint â phosibl am oblygiadau naill ai cyd-fynd â’r 
safbwyntiau sy’n cael eu cymryd mewn mannau eraill, neu ymwahanu oddi wrthynt. Mae’r 
cyfyngiadau amser a osodir gan y Bil yn cyfyngu ar ein gallu i gyflawni hyn, ond mae'n dal i 
fod yn ystyriaeth bwysig er mwyn sicrhau bod fframweithiau cyfreithiol yn parhau yn addas 
i'r diben a’u bod yn gallu gweithredu’n effeithiol yn y dyfodol. 
   
Cwestiwn 5: Sut y byddech yn ymateb i'r pryderon a fynegwyd gan randdeiliaid fel 
Conffederasiwn GIG Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a'r Asiantaeth 
Safonau Bwyd y gallai safonau ac amddiffyniadau pwysig sy’n ymwneud â materion 
fel iechyd y cyhoedd a labelu bwyd gael eu colli yng Nghymru os na chaiff rheoliadau 
eu harbed neu eu diwygio.  
 
Ar y cyfan, rwy'n cydnabod ac yn rhannu'r pryderon a godwyd gan randdeiliaid allweddol. 
Mae'r risg y gellid colli amddiffyniadau pwysig, naill ai'n anfwriadol neu fel rhan o agenda 
'ddadreoleiddio' ehangach Llywodraeth y DU, yn rhan bwysig o’r sail resymegol ar gyfer 
gwrthwynebiad chwyrn Llywodraeth Cymru i’r Bil.  
 
Ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, bydd ein hymateb yn canolbwyntio ar liniaru'r mathau 
o risgiau a godwyd gan randdeiliaid. Bydd ein bwriad i gadw / cymhathu cyfraith yr UE a 
ddargedwir sydd wedi’i datganoli, fel yr amlinellir yn gynharach yn yr ymateb hwn, yn elfen 
allweddol o hyn. O ran cyfraith yr UE a ddargedwir nad yw'n glir ei bod o fewn cymhwysedd 
datganoledig, cynnal cyfraith yr UE a ddargedwir sy'n berthnasol i Gymru yw ein dymuniad 
ni oni bai bod rhesymau da iawn dros beidio â gwneud hynny, a byddwn yn parhau i 
gyflwyno'r safbwynt hwnnw wrth inni ymgysylltu â Llywodraeth y DU. 
 
Wrth ystyried sut i leihau'r risgiau i’r graddau y bo hynny yn bosibl, byddwn yn awyddus i 
weithio’n agos gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol, er enghraifft i sicrhau bod holl 
gyfraith Cymru sy’n ddarnau o gyfraith yr UE a ddargedwir sydd o fewn cwmpas y Bil yn 
cael ei nodi a'i hystyried. Gan fod swm sylweddol o ddarnau o gyfraith yr UE a ddargedwir 
yn dod o fewn ei meysydd cyfrifoldeb, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru eisoes 
yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith hwn, ac mae swyddogion yr Asiantaeth a 



Llywodraeth Cymru yn parhau i gydweithio'n agos ar ddatblygu rhaglen waith benodol yn y 
maes polisi hwn. 
 
Cwestiwn 6: A allech nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried y goblygiadau 
hirdymor i iechyd a lles y boblogaeth wrth wneud penderfyniadau mewn perthynas â 
chyfraith yr UE a ddargedwir.  
 
Er fy mod yn credu bod cyfraith yr UE a ddargedwir yn gweithio’n effeithiol yn gyffredinol, 
rwy'n derbyn y gall fod rhai achosion pan fydd yn briodol gwneud newidiadau yn y dyfodol. 
Fodd bynnag, wrth ystyried unrhyw newidiadau neu ddiwygiadau posibl, mae'n bwysig yn 
gyntaf inni gael dealltwriaeth lawn o'r goblygiadau, yn y tymor byr a'r tymor hir. Nid yw'r 
amserlenni a osodir gan Fil Llywodraeth y DU fel y'i drafftiwyd ar hyn o bryd yn ddigonol i 
ganiatáu i’r gwaith manwl hwn gael ei wneud. Felly, yn fy marn i, mae newidiadau yn cael 
eu gwthio drwodd yn gyflym gan beri’r risg y ceir canlyniadau anfwriadol. 
 
Mae’r dull y byddwn i’n ei ddewis, o gynnal cyfraith yr UE a ddargedwir i’r graddau y bo 
hynny yn bosibl i ddechrau yn ceisio lliniaru'r risg hon gan gynnig hyblygrwydd ar yr un pryd 
i ystyried meysydd i’w diwygio o bosibl yn y dyfodol mewn ffordd fwy cyfrifol. Nid yw ystyried 
diwygiadau rheoleiddiol yn rhywbeth y dylid ei gyflawni yn unol ag amserlen fympwyol. Yn 
hytrach, dylid mynd ati mewn ffordd wedi’i rheoli ac yn unol ag amserlen sy'n golygu bod 
modd dadansoddi’r goblygiadau posibl yn llawn, gan ymgynghori’n briodol â rhanddeiliaid yr 
effeithir arnynt.  
 
Ymgysylltu â rhanddeiliaid 
 
Cwestiwn 7: A allwch amlinellu sut y bydd y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol 
yng Nghymru yn rhan o’r prosesau brysbennu cyfraith yr UE a ddargedwir, a gwneud 
penderfyniadau ynghylch a ddylai darnau o gyfraith gael eu harbed, eu diwygio neu 
eu dileu yn unol â'r terfyn amser o 31 Rhagfyr 2023 a nodir yn y Bil.  
 
Fel y nodwyd yn gynharach yn yr ymateb hwn, fy mlaenoriaeth wrth ymateb i Fil 
Llywodraeth y DU fydd cynnal cyfraith yr UE a ddargedwir sydd wedi’i datganoli i’r graddau 
y bo hynny yn bosibl, er mwyn lleihau'r risg y caiff amddiffyniadau pwysig eu colli o'r llyfr 
statud ddiwedd y flwyddyn hon. Bydd hwn yn ymateb ymarferol sydd, i bob pwrpas, yn 
golygu cynnal cymaint o'r status quo ag y gallwn, ond bydd hefyd yn cynnig inni yr 
hyblygrwydd i ystyried diwygio dros gyfnod hwy o amser yn y dyfodol. 
 
Mae'r amserlen a orfodir gan Fil Llywodraeth y DU yn debygol o gyfyngu ar gyfleoedd posibl 
i ymgysylltu mewn modd rhagweithiol, a thrwy geisio cynnal y status quo i’r graddau y bo 
hynny yn bosibl byddwn yn canolbwyntio ar liniaru'r hyn yr ydym yn ei ystyried yw'r risg 
fwyaf yn y tymor byr. Byddwn wrth reswm yn ymgysylltu â rhanddeiliaid o’r sectorau iechyd 
a gofal cymdeithasol yng Nghymru cymaint â phosibl yn yr amser fydd ar gael. Pan fyddwn 
yn ystyried blaenoriaethau ar gyfer newid yn y dyfodol, gwneud hyn yn unol ag amserlen 
fwy realistig, sy'n golygu y bydd modd inni gynnwys y sector yn llawer llawnach, fyddai ein 
bwriad. 
 
Cwestiwn 8: A wnewch chi ymrwymo i ymgysylltu â rhanddeiliaid ac ystyried eu barn 
drwy gydol y broses hon.  
 
Mae fy null arfaethedig o gynnal cyfraith yr UE a ddargedwir sy'n gymwys yng Nghymru i’r 
graddau y bo hynny yn bosibl yn ceisio cynnal y status quo cymaint ag y gallwn, yn y tymor 
byr o leiaf. Mae hyn yn lliniaru'r risg fwyaf yn y tymor byr y gellid colli amddiffyniadau pwysig 
o'r llyfr statud ddiwedd y flwyddyn hon.  
 



Mae'n anochel y bydd yr amserlenni a osodir gan Fil Llywodraeth y DU yn cyfyngu ar y 
cyfleoedd posibl i ymgysylltu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rwy'n hapus iawn i ymrwymo i 
ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol gan ddibynnu ar yr amser fydd ar gael inni allu gwneud 
hynny. Pan fydd newidiadau neu ddiwygiadau yn y dyfodol yn cael eu hystyried dros gyfnod 
hwy o amser, gofynnir am farn rhanddeiliaid yn llawnach fel rhan o brosesau datblygu polisi 
cyffredinol. 
 
Trefniadau gweithio rhynglywodraethol 
 
Cwestiwn 9: A allech ddarparu gwybodaeth am unrhyw drafodaethau yr ydych chi 
neu’ch Dirprwy Weinidogion wedi'u cael gyda llywodraethau eraill yn y DU ynghylch 
effaith y Bil ar iechyd a gofal cymdeithasol, neu ynghylch sut y byddai unrhyw 
newidiadau i gyfraith berthnasol yr UE a ddargedwir yn cael eu cydgysylltu pe bai’r 
Bil yn cael ei basio.  
 
Ar wahân i iechyd, mae trafodaethau yn parhau rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y 
DU ar y pryderon cyffredinol ynghylch y Bil ar ei ffurf bresennol. Rwy'n disgwyl y bydd y 
trafodaethau hyn yn ymdrin â materion fel mecanweithiau cydgysylltu a chydsynio wrth i 
ddull arfaethedig Llywodraeth y DU ddod yn gliriach.   
 
Mae’r trafodaethau a gafwyd hyd yma gydag Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Llywodraeth y DU wedi’u cynnal ar lefel swyddogion, ac maent wedi cynnwys trafodaeth 
ynghylch nodi darnau perthnasol o gyfraith yr UE a ddargedwir ac ystyried y cydbwysedd 
rhwng cyfrifoldebau sydd wedi’u cadw yn ôl a’r rhai hynny sydd wedi’u datganoli. Byddwn yn 
disgwyl y byddai angen cynnal trafodaethau ar lefel Weinidogol hefyd ar adegau penodol yn 
ystod y broses. 
 
Gallaf hefyd gadarnhau mai’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant sy’n gyfrifol am 
faterion sy'n ymwneud â'r Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru (sydd â chyfrifoldeb dros 
nifer sylweddol o ddarnau o gyfraith yr UE a ddargedwir). 
 
Cwestiwn 10: Beth yw eich barn ar sut y gallai'r Bil ryngweithio â threfniadau eraill ar 
ôl Brexit sy'n effeithio ar iechyd a gofal cymdeithasol, megis fframweithiau cyffredin, 
Deddf y Farchnad Fewnol 2020 neu gytundebau masnach.  
 
Mae amrywiaeth o ryngddibyniaethau posibl rhwng cyfraith yr UE a ddargedwir a 
threfniadau eraill. Mae hyn eto yn arwydd o’r cymhlethdod ynghylch y materion hyn ac 
mae’n pwysleisio’r risg y gallai’r Bil yn anfwriadol danseilio agweddau eraill ar y dirwedd 
ddeddfwriaethol, polisi a rheoleiddiol ehangach. Mae'r cymhlethdodau hyn yn atgyfnerthu fy 
marn gyffredinol mai dim ond dros amserlen hwy nag y mae Bil y DU ar ei ffurf bresennol yn 
ei darparu y dylid ystyried gwneud newidiadau sylweddol i gyfraith yr UE a ddargedwir.  
 
Mae nifer o'r meysydd polisi iechyd y mae cyfraith yr UE a ddargedwir ar waith mewn 
perthynas â hwy ar hyn o bryd yn dod o dan fframweithiau cyffredin y DU a gafodd eu 
datblygu gan y pedair gwlad wedi i’r DU ymadael â'r UE. Mae enghreifftiau nodedig yn 
ymdrin ag agweddau ar bolisi maetheg, diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid, a sylweddau 
sy’n tarddu o fodau dynol. Rwy’n gwbl ymroddedig o hyd i weithredu'r cytundebau hyn yn 
effeithiol, a dylent ddarparu strwythur ar gyfer trafodaethau rhwng gwahanol rannau o'r DU 
am y dulliau sy’n datblygu o ymdrin â chyfraith yr UE a ddargedwir yn y meysydd hyn, gan 
gynnwys rheoli unrhyw ymwahanu posibl yn y dyfodol. Byddwn yn pwysleisio y bydd yn 
hanfodol bod y fframweithiau yn cael eu gweithredu yn yr un ysbryd cydweithredol ag y 
cawsant eu datblygu ynddo, er mwyn i bob gwlad o'r DU fod yn bartneriaid cyfartal mewn 
trafodaethau. 
 



O safbwynt Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020, mae'r Cwnsler Cyffredinol 
wedi mynegi pryderon y gallai effeithiau’r Ddeddf hon arwain at effeithiau pellach eto pe bai 
ymwahaniad rheoleiddiol (er enghraifft, pe bai Llywodraeth y DU yn diwygio neu’n diddymu 
cyfraith yr UE a ddargedwir yn Lloegr). Gallai hyn arwain at oblygiadau o ran y gallu i gynnal 
a gwella safonau, i bob pwrpas, mewn cyfraith yr UE a ddargedwir yng Nghymru. Mae'r 
pryderon hyn wedi cael eu trosglwyddo i Lywodraeth y DU. 
 
Ceir rhyngddibyniaeth bosibl arall mewn perthynas â'r cytundebau masnach ryngwladol sy'n 
cael eu negodi gan Lywodraeth y DU. Bydd angen i unrhyw rwymedigaethau yr eir iddynt fel 
rhan o berthynas fasnachu newydd fod yn ymwybodol o’r rhwymedigaethau cyfreithiol 
presennol ac arfaethedig. Fel Llywodraeth, rydym yn parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU i 
sicrhau nad yw amddiffyniadau a safonau allweddol yn cael eu tanseilio drwy ei negodiadau 
masnach. 
 
Yr effaith ar raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru 
 
Cwestiwn 11: A allech egluro a fydd unrhyw elfennau o raglen ddeddfwriaethol 
Llywodraeth Cymru sy'n berthnasol i iechyd a gofal cymdeithasol (er enghraifft y Bil 
Aer Glân) yn cael eu heffeithio gan y Bil, ac os felly, sut. 
 
Mae'n rhy gynnar i ddweud a fydd y Bil yn effeithio ar weithgareddau ehangach Llywodraeth 
Cymru, ac i ba raddau. Mae'n amlwg, fodd bynnag, fod gan y Bil ar ei ffurf bresennol y 
potensial i dynnu adnoddau a sylw oddi ar weithgareddau pwysig eraill. Wrth inni ymateb i'r 
Bil, byddwn hefyd yn gweithio’n ddiflino i ddiogelu'r gwaith o wireddu ein Rhaglen 
Lywodraethu a'n rhaglen ddeddfwriaethol. 
 
Gobeithiaf y bydd yr wybodaeth yn yr ymateb hwn yn ddefnyddiol ichi. 
 
Yn gywir 

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


