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Annwyl Dai, 

Yn dilyn fy llythyr at Stephen Hammond AS, dyddiedig 12 Chwefror 2019, mae Llywodraeth 
y DU wedi cytuno i gynnwys y geiriad ychwanegol y gofynnais amdano yn y Memorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth i ategu'r Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol). Bydd gwelliant i'r Bil 
yn cael ei gyflwyno yn ystod Cyfnod Adrodd Tŷ'r Arglwyddi yn ei gwneud yn ofynnol 
ymgynghori â'r gweinyddiaethau datganoledig. Ar y sail honno, rwy'n fodlon argymell i'r 
Cynulliad Cenedlaethol gydsynio i'r Bil. 

Mae'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth nawr yn nodi; 

 Bydd ymgynghori â Llywodraeth Cymru wrth negodi cytundebau a bydd ganddi ran
yn y broses o’r gwaith cwmpasu cychwynnol hyd at gwblhau cytundeb drafft;

 Bydd ymgynghori â Llywodraeth Cymru ar ddatblygiad cychwynnol a drafftio dilynol y
rheoliadau o dan y Bil a fydd yn rhoi'r cytundebau hyn ar waith, gyda Llywodraeth y
DU yn gwneud pob ymdrech i fwrw ymlaen mewn consensws â’r gweinyddiaethau
datganoledig;

 Bydd ymgynghori â Llywodraeth Cymru pan fydd cytundeb yn berthnasol i Gymru,
neu pan fydd goblygiadau i Gymru, ac ar reoliadau a fydd yn rhoi effaith i'r cytundeb
hwnnw;

 Ni fydd Llywodraeth y DU fel arfer yn gwneud rheoliadau heb sicrhau cytundeb gan
Weinidogion y Gweinyddiaethau Datganoledig o flaen llaw;

 Proses ar gyfer cyfnewid llythyron rhwng Gweinidogion pe na bai modd cael
cytundeb gyda’r Gweinyddiaethau Datganoledig, lle bo croestorri rhwng rheoliadau o
dan Gymal 2 a chymhwysedd datganoledig;

 Bydd y llythyron hyn ar gael i Ddau Dŷ'r Senedd pe bai’r rheoliadau'n mynd ymlaen i
gael eu gwneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
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Mae'r sicrwydd hwn yn golygu bod gan Lywodraeth Cymru swyddogaeth ystyrlon wrth 
ddatblygu polisi gofal iechyd cilyddol ar gyfer y dyfodol. Rwyf yn atodi copi o'r Memorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth a gytunwyd. 
 
Hoffwn ddiolch unwaith eto i'r Pwyllgor am eu gwaith ar y mater hwn, a gobeithio eich bod 
yn cytuno bod hyn yn ddatblygiad cadarnhaol yn y maes polisi hwn. 
 
Yn gywir, 

 
Vaughan Gething AC/AM 
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