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Annwyl Mick,
Rwy’n ysgrifennu i’ch hysbysu fy mod wedi gosod dau Memorandwm Cydsyniad Offeryn
Statudol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru mewn perthynas â:


Rheoliadau Meinweoedd Dynol (Ansawdd a Diogelwch at Ddefnydd mewn Bodau
Dynol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019, a



Rheoliadau Ansawdd a Diogelwch Organau y Bwriedir eu Trawsblannu (Diwygio)
(Ymadael â’r UE) 2019

yn unol â’r gofyniad o dan Reol Sefydlog 30A (RhS30A).
Rwy’n ysgrifennu i roi gwybod ichi hefyd nad wyf, yn yr achos hwn yn bwriadu gosod cynnig
i gynnal dadl arno ynglŷn â’r OS. Gwneuthum y penderfyniad hwnnw ar y sail bod yr OS
wedi’i gyfyngu i wneud cywiriadau i’r diffygion yn y gyfraith a fydd yn codi o ganlyniad i
ymadawiad y DU â’r UE. Mae darpariaethau’r OS yn rhai technegol, ac nid oes
gwahaniaeth polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn yr achos hwn.
Mae RhS30A yn darparu y caiff unrhyw Aelod osod cynnig i gynnal dadl ar yr OS hwn. O
ystyried cymaint o ddeddfwriaeth y mae’r Cynulliad yn ei ystyried, nid wyf yn credu y byddai
cynnal dadl ar yr OS hwn yn ddefnydd cynhyrchiol o amser gwerthfawr yn y Cyfarfod Llawn
ac ni fyddaf i fy hun yn mynd ati i ysgogi dadl o’r fath.
Yn gywir,
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Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Cabinet Secretary for Health and Social Services
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