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13 Rhagfyr 2016 

Annwyl Rebecca 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)  

Diolch i chi am ddod i gyfarfod y Pwyllgor ddydd Llun 21 Tachwedd 2016 i 

gynorthwyo gyda’n gwaith o graffu ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) (“y Bil”). 

Buasem yn croesawu rhagor o eglurhad ar nifer o faterion, fel yr amlinellir isod.   

Cymhwysedd deddfwriaethol  

Fel y gwyddoch, pe byddai Bil Cymru yn cael Cydsyniad Brenhinol byddai’n rhaid i 

bob Bil a gyflwynwyd i’r Cynulliad fod yn destun profion cymhwysedd o dan y 

model “cadw pwerau”. Gwnaethoch sicrhau y byddai’r Bil yn cael Cydsyniad 

Brenhinol cyn y bydd Bil Cymru yn dod i rym, pe bai’r Cynulliad yn pasio’r Bil yng 

Nghyfnod 4. Fodd bynnag, roedd gennym ddiddordeb arbennig mewn nodi a 

fyddai unrhyw ddarpariaethau yn y Bil y tu allan i gymhwysedd deddfwriaethol y 

Cynulliad pe bai Bil Cymru ar waith nawr. Buasem yn croesawu eglurhad ar y 

pwynt hwn. 

Fel rhan o’n gwaith parhaus ar oblygiadau Bil Cymru, byddwn yn ystyried mewn 

perthynas â phob Bil (Llywodraeth ac anllywodraethol) a yw cwmpas y 

cymhwysedd deddfwriaethol fel y’i diffinnir yn y setliad newydd wedi effeithio ar 

gynnwys y Bil.   

 

 

http://senedd.cynulliad.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=434&MId=3816&Ver=4
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=16155
http://services.parliament.uk/bills/2016-17/wales.html


 

 

 

Adran 15 [Awdurdodau gorfodi] 

Yn ystod y gwaith craffu Cyfnod 1 ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) a wrthodwyd 

gan y Pedwerydd Cynulliad, argymhellodd ein Pwyllgor blaenorol y dylid diwygio 

adran 15 i egluro mai awdurdodau cyhoeddus fydd yr awdurdodau gorfodi o dan y 

Bil. Gan fod y Gweinidog blaenorol a oedd yn gyfrifol a chithau wedi datgan eich 

bwriad mai awdurdodau cyhoeddus fydd yr awdurdodau gorfodi, buasem yn 

croesawu eglurhad eich bod yn bwriadu cyflwyno gwelliant i’r Bil i’r perwyl hwn.  

Adran 90 [Pŵer i ychwanegu neu ddileu triniaethau arbennig]  

Gwnaethom eich holi hefyd ynghylch adran 90 o’r Bil a fyddai’n caniatáu i 

Weinidogion Cymru ddiwygio, drwy reoliadau, y rhestr o driniaethau arbennig yn 

Adran 54. Dywed isadran 90(5): 

Caiff rheoliadau o dan yr adran hon wneud diwygiadau i’r Rhan hon sy’n 

ganlyniadol i’r diwygiad i adran 54 a wneir gan y rheoliadau.  

Rydym yn nodi’r ymateb a roesoch i’r Pwyllgor. Fodd bynnag, buasem yn 

croesawu eglurhad ynghylch ystyr ‘canlyniadol’ yn y cyd-destun hwn.   

Buasai o gymorth cael ymateb i’r llythyr hwn erbyn 16 Ionawr 2017. 
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Rwyf yn anfon copi o’r llythyr hwn at Dai Lloyd AC, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, 

Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon a Jane Hutt AC, Arweinydd y Tŷ, i roi gwybod 

iddynt am ein dull cyffredinol o graffu yng Nghyfnod 1 mewn perthynas â Biliau’r 

Llywodraeth yn y dyfodol. 

Yn gywir   

 

Cadeirydd  

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


