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Annwyl Mark 

Y Deyrnas Unedig/Swistir: Confensiwn ar gydgysylltu nawdd cymdeithasol 

Fel y gwyddoch, y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad sy’n gyfrifol am graffu ar 

gytundebau rhyngwladol nad ydynt yn ymwneud â masnach yn y Chweched Senedd, yn ogystal â 

monitro’r cytundebau hyn.  

Yn ein cyfarfod ar 1 Tachwedd 2021, gwnaethom drafod y cytundeb a ganlyn: Y Deyrnas 

Unedig/Swistir: Confensiwn ar gydgysylltu nawdd cymdeithasol.  

Mae'r cytundeb yn sefydlu trefniadau newydd rhwng y DU a’r Swistir i gydgysylltu nawdd 

cymdeithasol ar ôl Brexit mewn perthynas â rhai budd-daliadau, gan gynnwys mynediad at ofal 

iechyd cilyddol.   

Yn ystod ein trafodaethau, gwnaethom gytuno i ysgrifennu atoch i ofyn am y wybodaeth a ganlyn:  

▪ asesiad Llywodraeth Cymru o oblygiadau'r cytundeb ar gyfer cymhwysedd datganoledig; 

▪ a yw Llywodraeth Cymru yn cytuno ag asesiad Llywodraeth y DU o ba faterion sydd 

wedi’u cadw’n ôl a pha faterion sydd wedi’u datganoli yn y cytundeb; 

▪  a fydd Llywodraeth Cymru wedi’i chynrychioli yn y mecanweithiau llywodraethu newydd 

rhwng y DU a'r Swistir a grëwyd gan y cytundeb, yn enwedig mewn perthynas â chymryd 

rhan yn y Cydbwyllgor Gweinyddol pan gaiff materion datganoledig eu trafod; 

▪  pa gynlluniau sydd ar waith i Lywodraeth Cymru weithredu'r cytundeb, os o gwbl, gan 

gynnwys amserlenni; 
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▪  a yw Llywodraeth Cymru yn fodlon â lefel ac amlder yr ymgynghori â Llywodraeth y DU yn 

ystod y trafodaethau ar y cytundeb hwn, fel y disgrifir yn y Memorandwm Esboniadol. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb erbyn 23 Tachwedd 2021. 

 Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 
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