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Crynodeb Gweithredol 

1. Mae'r Cyngor Meddygol Cyffredinol (CMC) yn sefydliad annibynnol sy'n 
helpu diogelu cleifion a gwella addysg feddygol ac ymarfer ar draws y DU. 

• Rydym yn penderfynu pa feddygon sy'n gymwys i weithio yma ac rydym yn 
goruchwylio addysg feddygol a hyfforddiant y DU; 

• Rydym yn gosod safonau mae angen ar feddygon eu dilyn, a gwneud yn 
siŵr eu bod yn parhau i gwrdd â'r safonau hyn trwy gydol eu gyrfaoedd; 

• Rydym yn gweithredu i atal meddyg rhag rhoi diogelwch cleifion, neu hyder 
y cyhoedd mewn cleifion, mewn perygl. 

2. Er bod rheoli'r proffesiwn meddygol yn fater wedi ei gadw yn ei ôl i San 
Steffan, mae'r CMC yn gweithredu oddi mewn i'r strwythurau cyfreithiol a 
deddfwriaethol oddi mewn i'r DU. 

3. Hoffem gymryd y cyfle hwn i amlygu nifer o faterion perthnasol i Gymru sy'n 
codi oherwydd newidiadau i'r rhyddid i symud, yn dilyn ymadawiad y DU o'r UE. 

4. Mae ein trefniadau a'n gweithdrefnau cofrestru presennol yn darparu ar 
gyfer symudedd meddygon rhwng y DU a gwledydd tu mewn a thu allan i'r Ardal 
Economaidd Ewropeaidd (AEE). Mae cofrestriad gyda'r CMC ynghyd â thrwydded i 
ymarfer yn caniatáu i feddygon i ymarfer ym mhob un o'r pedair system gofal 
iechyd yn y DU. 

5. Gosodir allan ein pwerau statudol yn Neddf Feddygol 1983. Pennir y ffordd 
rydym yn rheoleiddio meddygon o'r AEE drwy'r Gyfarwyddeb ar Gydnabyddiaeth 
Gilyddol o Gymwysterau Proffesiynol (2005/36/EC), a droswyd i gyfraith y DU drwy 
Ddeddf 1983. 

6. Gall adael yr UE, a'r goblygiadau dilynol ar gyfer rhyddid i symud, fod ag 
effaith sylweddol  ar reoleiddio, symudedd ac addysg meddygon trwy gydol y DU. 

Gweithlu meddygol yr AEE 

7. Fel y rheoleiddiwr, mae'r CMC yn dal data unigryw ar y proffesiwn 
meddygol. Mae meddygon o Ewrop yn gwneud cyfraniad hanfodol i'r 
gwasanaethau iechyd ar draws y DU.  Ar Fedi 5 2019, roedd 33,060 o feddygon ar y 



gofrestr feddygol a enillodd eu cymhwyster meddygol cyntaf (PMQ) o wlad arall 
yn yr AEE. Mae hyn yn cynrychioli tua 10.7% o gyfanswm o 309,320 ar gofrestr 
feddygol y DU. 

8. Fe fydd Brexit yn codi cwestiynau arwyddocaol ar gyfer trefniadau'r 
gweithlu ym mhob un o'r pedair gwlad yn y DU. Mae ein data yn dangos bydd 
cyfran debyg o raddedigion yr AEE ym mhob maes eang o ymarfer yng Nghymru 
a'r Alban. Mae gan Ogledd Iwerddon y gyfran fwyaf o raddedigion yr AEE sy'n 
feddygon teulu. Mae gan Loegr y mwyaf o raddedigion yr AEE sy'n arbenigwyr neu 
naill ai nid ar y gofrestr neu ddim o dan hyfforddiant. 

9. Mae dibynadwyedd gymharol uchel ar feddygon sydd wedi eu cymhwyso 
yn yr AEE mewn rhai ardaloedd yn y DU. Rydym yn gwybod, mewn rhai ardaloedd 
diarffordd ac anghysbell yng Nghymru ac yn yr Alban, bod canran uwch o 
feddygon nad ydynt wedi eu trwyddedu yn y DU, na'r nifer ar gyfer y DU yn ei 
grynswth. 

10. Wedi ei dorri i lawr fesul rhanbarth Bwrdd Iechyd, y canrannau AEE yng 
Nghymru yw'r canlynol: 

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: 4.9% o gyfanswm o 1,202 o 
feddygon; 

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: 8.9% o gyfanswm o 1,485 o 
feddygon; 

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro: 6.3% o gyfanswm o 1,381 o 
feddygon; 

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf: 5% o gyfanswm o 1,027 o feddygon; 

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: 10.7% o gyfanswm o 895 o feddygon; 

• Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: 3.7% o gyfanswm o 135 o feddygon; 

• Bwrdd Iechyd Prifysgol  

• Bae Abertawe: 5.4% o gyfanswm o 1,053 o feddygon. 

11. Nid ydym wedi gweld gostyngiad yn y niferoedd o raddedigion yr AEE ar y 
gofrestr feddygol ers y refferendwm ei hun, nac yn y nifer o raddedigion yr AEE 
sydd wedi ymuno a'r proffesiwn meddygol. Gwelsom ymchwydd bychan mewn 
ceisiadau yn arwain at Fawrth 29, er bod hyn wedi lefelu ers hynny. Fodd bynnag, 
mae o hyn yn rhy gynnar i fod yn sicr o ba effaith gall unrhyw newidiadau i 
berthynas y DU a'r UE gael ar y rhifoedd o raddedigion yr AEE sy'n ceisio cofrestru 
yn y DU. 

12. Mae Llywodraeth y DU a'r UE wedi rhoi sicrwydd bydd penderfyniadau ar 
gydnabod cymwysterau proffesiynol (RPQ) a wnaed cyn ymadael â'r UE yn cael eu 
parchu. Mae hyn yn golygu na fydd statws cofrestredig meddygon â chymhwyster 
AEE sydd ar hyn o bryd ar y gofrestr feddygol yn cael eu heffeithio. 



13. Mabwysiadwyd diwygiadau drafft y Ddeddf Feddygol sy'n deddfu am Frexit 
‘dim cytundeb’ ym mis Mawrth a byddant yn cael eu deddfu pe baem yn cael 
Brexit ‘dim cytundeb’. Rydym wedi bod yn gweithio'n glòs â swyddogion a 
chyfreithwyr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol (DHSC) y DU dros y 18 mis 
diwethaf i wneud yn siŵr y gallwn gofrestru meddygon a gymhwysodd yn yr AEE 
mewn ffordd amserol ac esmwyth, heb beryglu safonau. Rydym yn ymwybodol 
fod swyddogion DHSC y DU wedi bod yn gweithio'n glòs â swyddogion y 
llywodraethau datganoledig. Mae Swyddfa Cymru y CMC hefyd wedi ymgysylltu'n 
agos a swyddogion Llywodraeth Cymru i sicrhau ein bod yn ystyried pethau o 
safbwynt y pedair gwlad. 

14. O dan y fframwaith ‘dim cytundeb’, bydd dinasyddion yr AEE yn cael eu trin 
fel Graddedigion Meddygol Rhyngwladol (IMGs). Rydym yn diwygio'r fframwaith 
IMG er mwyn cydnabod rhai cymwysterau'r AEE fel tystiolaeth o wybodaeth, 
medrusrwydd a phrofiad ni waeth beth fo cenedligrwydd y deilydd. Y 
cymwysterau a gynhwysir gan y llwybr newydd hon fyddai'r cymwysterau cyntaf, 
arbenigol a'r rhai meddyg teulu a gynhwysir yn Atodiad V y Gyfarwyddeb RPQ ar y 
diwrnod ymadael. Dylai hyn osgoi'r angen i'r rhan fwyaf o feddygon yr AEE ddilyn 
ein llwybr IMG traddodiadol i'r gofrestr a all gymryd peth amser ac a ddylai sicrhau 
cyn lleihad o amharu ar weithlu'r GIG â phosibl. 

15. Erys ddau bryder yngylch deddfwriaeth ‘dim cytundeb’ gennym: 

• Y diffyg eglurdeb ynglŷn â'r broses o ddynodi cymhwyster yr AEE fel un 
anghymeradwy. Tra byddai rhaid wrth y Cyfrin Gyngor gymeradwyo mesur 
o'r fath, mae'n aneglur ar ba sail y gallwn wneud cais o'r fath a pha 
wybodaeth fyddai rhaid inni ei darparu i fodloni'r Cyfrin Gyngor. 

• Y diffyg manylder ar gwmpas arfaethedig yr adolygiad bob dwy flynedd. Yn 
ein barn ni, dylai hwn fod yn drylwyr a chaniatáu inni archwilio diwygiadau 
ehangach eu cwmpas i'n trefniadau cofrestru rhyngwladol i'w gwneud yn 
deg, yn hyblyg ac yn ymatebol. 

16. Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau'n ddiweddar byddai rheolau sy'n 
caniatáu i ddinasyddion yr UE fyw a gweithio'n rhydd yn y DU yn dod i ben yn syth 
ar y dyddiad ymadael presennol o 31 Hydref, pe bai ymadawiad ‘dim gytundeb’. Pe 
bai'r DU yn gadael yr UE heb gytundeb ar ddiwedd mis Hydref. Ni fydd hyn yn 
effeithio ar statws cofrestru meddygon yr AEE ond gallai effeithio ar y nifer o 
feddygon yr AEE sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru, yn arbennig yn achos y 
rhai hynny nad ydynt eto wedi ceisio am, ac wedi cael statws preswylydd sefydlog 
yn y DU. 

17. O edrych ymlaen, nid yw'n glir pa effaith mae ymadawiad y DU o'r UE yn 
debygol o gael ar y nifer o feddygon cymwysedig o Ewrop ar y gofrestr yn y 
dyfodol ac a ydym yn debygol o weld lleihad yn y niferoedd o rai yn ymgeisio o 
weddill Ewrop yn y dyfodol. 



18. Yn y cyfamser, byddwn yn parhau i gyhoeddi data am feddygon yr AEE sy'n 
ymarfer yn y DU1 er mwyn darparu gwybodaeth gyfredol a sicrwydd i gyflogwyr. 
Am y tro cyntaf byddwn hefyd yn cyhoeddi adroddiadau o'r gweithlu ar lefel 
gwlad i helpu'r pedair llywodraeth Prydain a'u hasiantaethau â chynllunio 
cenedlaethol. 

Brexit a rheoleiddio meddygol 

19. O dan gyfraith Ewrop, mae meddygon yn ddinasyddion yr AEE (a'r rhai a'r 
hawl i'w cyfrif felly) ac maent yn dal cymwysterau meddygol o wlad arall yn yr 
AEE2 a'r hawl i dderbyn cydnabyddiaeth o'u cymwysterau ac i ddilyn gyrfaoedd 
meddygol yn y DU gyda'r un hawliau a meddygon a gymhwysodd yn y DU. 

20. Mantais y fframwaith Ewropeaidd yw gall yr ymgeiswyr AEE hynny sy'n elwa 
o gydnabyddiaeth awtomatig gael mynediad cyflym ar y gofrestr feddygol. Yr 
anfantais sylweddol yw (yn annhebyg i feddygon a raddiodd tu allan i'r AEE) yw na 
allwn brofi eu cymhwysedd. Yn hytrach, mae rhaid inni ddibynnu ar gryfder y 
system addysg feddygol a rheoleiddio yng ngwlad enedigol y meddyg am y 
sicrwydd hynny. 

21. Bydd unrhyw newidiadau sut byddwn yn cofrestru meddygon cymwys yr 
AEE yn y dyfodol yn dibynnu ar a barheir i gydnabod y fframwaith cymwysterau 
proffesiynol o dan y cytundeb rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol. 

22. Er nad oes gennym farn ar beth ddylai safbwynt y DU ar ryddid i symud fod, 
hoffem amlygu meysydd a fydd angen ystyried dwys i sicrhau y cynhelir 
diogelwch cleifion a llifau gweithlu. 

Addysg a hyfforddiant meddygol 

23. Ymgorfforir diffiniadau o gymhwyster meddygol cyntaf, yn ogystal â 
rhywfaint o hyfforddiant meddygol arbenigol, yng nghyfraith yr UE trwy'r 
Gyfarwyddeb ar Gydnabyddiaeth Gilyddol o Gymwysterau Proffesiynol. Mae hyn 
yn rhagdybio cyffelybrwydd addysg a hyfforddiant meddygol ar draws yr AEE. Mae 
ar y sail yr ystyrir bod cymwysterau meddygol wedi bodloni meini prawf, gall 
meddygon ymarfer eu hawl i ryddid i symud oddi mewn i'r AEE. 

24. Ni fydd y trefniant i barhau i gydnabod y mwyafrif o gymwysterau'r AEE yn 
cael ei gyfateb gan reolyddion meddygol Ewrop mewn perthynas â 
chymwysterau'r DU. 

 

1 https://www.gmc-uk.org/publications/30409.asp 

2 Lle mae'r cymwysterau hynny'n cydymffurfio â'r Gyfarwyddeb ar Gydnabyddiaeth Gilyddol o Gymwysterau Proffesiynol 
(2005/36/EC) 

 



25. Rydym wedi cysylltu â'n swyddogion cyfatebol sy'n rheoleiddio meddygon 
yn Ewrop dros y misoedd diwethaf i ganfod sut byddant yn cofrestru 
graddedigion o'r DU pe bai Brexit ‘dim cytundeb’ ac rydym wedi rhannu'r 
canlyniadau hyn a swyddogion y DHSC. 

26. Ac eithrio Iwerddon a Ffrainc, mae'n ymddangos na fydd y mwyafrif o 
reoleiddwyr yn dyblygu ein ffafriaeth a byddant yn trin graddedigion o'r DU 
(waeth beth fo eu dinasyddiaeth) fel IMGs. Bydd Iwerddon yn rhoi ar waith 
trefniant tebyg i'n diwygiadau ‘dim cytundeb’ a bydd Ffrainc yn parhau i 
weithredu'r Gyfarwyddeb ar Gydnabyddiaeth Gilyddol o Gymwysterau Proffesiynol 
ar ddinasyddion y DU am gyfnod o bum mlynedd. 

27. Mae gan y gydnabyddiaeth awtomatig hon o gymwysterau'r DU 
goblygiadau posibl ar addysg feddygol graddedig ac ôl-raddedig yn y DU. Gan 
gofio, led-led Prydain, bod tua 5% a 4% yn ôl eu trefn o gyfranogwyr ar y rhaglenni 
hynny yn dod o'r AEE, fe gawn weld a fydd addysg feddygol y DU yn parhau i 
ddenu ceisiadau ar y lefel hon pan na fydd y cymwysterau a roddir yn elwa o 
gydnabyddiaeth awtomatig led-led Ewrop. 

Rhannu gwybodaeth addasrwydd i ymarfer 

28. Bydd yn bwysig ystyried sut bydd rheoleiddwyr iechyd yn sicrhau bod pobl 
broffesiynol sy'n ymarfer yn y DU yn addas i ymarfer meddygaeth pe bai'r DU yn 
tynnu yn ol o'r Gyfarwyddeb Gydnabyddiaeth. Gan hynny, fe fyddai'n ddefnyddiol 
inni gadw mynediad at y system Gwybodaeth y Farchnad Fewnol (IMI), rydym yn 
ei defnyddio i gyfathrebu ag awdurdodau rheoleiddiol meddygol eraill oddi 
mewn i'r AEE. 

29. Mae IMI yn offeryn cyfathrebu diogel a gyflwynwyd gan y Gyfarwyddeb 
rydym yn ei ddefnyddio i drosglwyddo ac ymateb i ymholiadau am ddogfennau 
cofrestru meddyg. Rydym hefyd yn ei ddefnyddio i anfon a derbyn rhybuddion am 
addasrwydd meddygon i ymarfer. Mae hyn yn ein rhybuddio pan gyfyngir ar 
ymarfer meddyg yn un o'r 27 aelod wladwriaethau eraill yr UE. 

30. Rydym yn archwilio sut byddwn yn rhannu gwybodaeth addasrwydd i 
ymarfer â rheoleiddwyr Ewropeaidd unwaith nad oes gennym fynediad mwyach 
at y system IMI. Mae trafodaethau eisoes yn mynd rhagddynt â Chyngor Meddygol 
Iwerddon. 

31. Ein nod yw lliniaru effaith colli mynediad at y system IMI drwy: 

• Ddulliau eraill sydd eisoes ar waith i rannu gwybodaeth addasrwydd i 
ymarfer a chofrestru â gwledydd nad ydynt yn aelodau o'r AEE. Cyn i'r 
Comisiwn Ewropeaidd gyflwyno a gorfodi'r defnydd o IMI, roedden ni'n 
defnyddio'r un trefniadau hyn yn ein rhyngweithio â gwledydd yr AEE. 
Rydym yn bwriadu dychwelyd at y rhain pe bai'r Comisiwn yn penderfynu 
peidio â rhoi mynediad IMI i'r DU ar ôl iddi adael yr UE. 



• Berthnasau dwyochrog ac amlochrog cryf sydd eisoes yn bodoli trwy ein 
cyd-arweinyddiaeth o'r Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Awdurdodau 
Cymwys Meddygol (ENMCA). 

Effaith bosibl rhyddid i symud oddi mewn i iechyd a gofal cymdeithasol yng 
Nghymru yn codi o gytundebau masnach yn y dyfodol 

32. Yn hanesyddol, roedd gennym gytundebau dwyochredd mewn lle gyda 
nifer o hen wledydd y Gymanwlad gan gynnwys Awstralia, Seland Newydd, Hong 
Kong, Singapôr, Maleisia ac India'r Gorllewin er mwyn cael mynediad hwylus at 
gofrestr feddygol y DU. Daeth yr ‘hen lwybr adran 19’ i ben ar 17 Rhagfyr 2002, pan 
y'i diddymwyd gan Orchymyn Deddf Feddygol 1983 (Diwygio) 2002. 

33. Cefnogon ni ddiddymu'r llwybr hwn i gofrestru, yn bennaf ar sail tegwch – 
nid oeddem erioed wedi adolygu'r cwricwlwm neu hyfforddiant yn un o'r 
gwledydd ‘hen adran 19’. Roedd cofrestru ar y sail hon i raddau helaeth yn groes i'n 
polisi hirsefydlog y dylem allu asesu gallu doctor i ymarfer ar adeg cofrestru, yn 
hytrach na dibynnu yn llwyr ar ble mae rhywun wedi cymhwyso. 

34. Fe fyddai'n hanfodol y trafodir â rheoleiddwyr fel y CMC ar gyfwerth (neu 
beidio) hyfforddiant meddygol gwlad arbennig, pe bai Adran Masnach 
Ryngwladol y DU fod yn awyddus i gynnwys y gydnabyddiaeth o gymwysterau 
proffesiynol yn y sector gofal iechyd mewn unrhyw gytundebau masnach â 
thrydydd gwledydd. Byddai hefyd angen fod rhyw fath o fecanwaith i sicrhau 
asesiad parhaus o'r hyfforddiant i sicrhau ei fod yn parhau yn gyfwerth dros y 
blynyddoedd ac nad oedd y rhagdybiaeth o gyfwerth yn cael ei ‘ffosilieiddio’ i 
mewn i gytundeb masnach, fel y gwneir ar gyfer llawer o arbenigeddau yn y 
Gyfarwyddeb RPQ. 

Clo 

35. Rydym yn diolch i'r Pwyllgor am y cyfle i amlygu'r materion hyn. Os oes 
gennych unrhyw ymholiadau neu rydych chi angen unrhyw wybodaeth bellach, 
cysylltwch â Swyddog Polisi a Materion Allanol Cymru Huw Anslow yn 
huw.anslow@gmc-uk.org. 

36. gysylltu â Swyddfa Cymru ar 02920 494948. 
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