
 

SL(5)354 – Gorchymyn Byrddau Iechyd Lleol (Newid Ardaloedd) 

(Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2019 

Cefndir a Diben 

Gwneir y Gorchymyn hwn gan Weinidogion Cymru yn unol ag adrannau 11, 203(9) a (10) a 204(1) o, a 

pharagraff 11 o Atodlen 2 i, Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006.  

Mae'r prif newidiadau a wneir gan y Gorchymyn, sy'n dod i rym ar 1 Ebrill 2019, fel a ganlyn: 

1. Mae prif ardal llywodraeth leol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei throsglwyddo o Fwrdd Iechyd Lleol 

Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ac mae’n rhan o ardal Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf; 

2. Mae Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi ei ailenwi’n Fwrdd Iechyd Lleol 

Prifysgol Bae Abertawe; ac 

3. Mae Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf wedi ei ailenwi’n Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf 

Morgannwg. 

Mae'r Gorchymyn hefyd yn gwneud newidiadau cysylltiedig i ardal ac enwau Cynghorau Iechyd Cymuned 

a'r Byrddau Diogelu perthnasol. 

Mae'r Gorchymyn yn diwygio cyfres o offerynnau statudol i weithredu'r newidiadau uchod, ac o ganlyniad 

iddynt. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Craffu ar faterion technegol 

Nodir un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu'r drafft 

yn ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol;  

Mae Erthygl 7 o'r Gorchymyn hwn yn diwygio Atodlen 1 i Reoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned 

(Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Cymru) 2010 i adlewyrchu enwau newydd y 

Cynghorau Iechyd Cymuned perthnasol o 1 Ebrill 2019. Fodd bynnag, mae Atodlen 2 i'r 

Rheoliadau hynny yn cynnwys darpariaeth sy'n nodi enwau presennol y Cynghorau, ac nid yw 

wedi'i diwygio gan y Gorchymyn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodir un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r offeryn hwn. 

2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) - ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn 

codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 

Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AC, 

ddatganiad ysgrifenedig ar 25 Chwefror 2019 yn cadarnhau bod y Gorchymyn hwn wedi cael ei 

osod i weithredu newidiadau i ffiniau ac enwau byrddau iechyd, yn dilyn canlyniad ymgynghoriad 



 

a gyhoeddwyd ar 14 Mehefin 2018 . Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 13 Rhagfyr 2017 a 7 

Mawrth 2018. 

Goblygiadau sy’n deillio o adael yr Undeb Ewropeaidd  

Ni nodir unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Rydym yn nodi ac yn derbyn y pwynt adrodd. Byddwn yn ceisio gwneud y diwygiad canlyniadol hwn 

mewn rheoliadau diwygio pellach cyn gynted â phosibl. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, yn ei gyfarfod ar 18 Mawrth 2019 ac 

mae'n cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 


