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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
  
 
Huw Irranca-Davies  
Cadeirydd  
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Chyfansoddiad  
SeneddLJC@senedd.cymru  

11 Mai 2022  
Annwyl Huw,  
 
Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 23 Mawrth at y Prif Weinidog ynglŷn â’r Sefydliad 
Rhyngwladol ar gyfer Cymhorthion Mordwyaeth Forol (IOMAN). Rwy'n ymateb oherwydd bod 
hwn yn un o’r cyfrifoldebau yn fy mhortffolio.  
 
Nid ymgynghorodd Llywodraeth y DU â Llywodraeth Cymru wrth ddrafftio'r confensiwn ar gyfer 
sefydlu'r sefydliad rhynglywodraethol newydd, IOMAN. Rydym yn siomedig bod penderfyniad ar 
gyfer y DU gyfan, fel yr un i sefydlu'r sefydliad rhynglywodraethol newydd hwn, wedi cael ei 
wneud heb gysylltu a thrafod gyda Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn effeithio ar bob rhan o'r DU 
ac mae angen i fuddiannau Cymru gael bod yn rhan o'r broses gwneud penderfyniadau.  
 
Rydym yn croesawu’r cydweithredu rhyngwladol cryfach hwn i sicrhau bod morwyr yn cael 
cymhorthion mordwyaeth forol sy’n effeithiol ac wedi’u cysoni. Bydd yr IOMAN yn helpu i 
sicrhau bod mordwyo ar y môr yn fwy diogel ar draws y byd.  
 
Yn fwy cyffredinol, mae iechyd a diogelwch yn y gweithle yn fater yr ydym yn gwbl o ddifrif yn ei 
gylch, ond rydym yn cydnabod ar yr un pryd fod hwn yn fater a gadwyd yn ôl. Serch hynny, 
rydym yn defnyddio'r dulliau ysgogi a'r dylanwad sydd gennym, gan weithio mewn partneriaeth 
gymdeithasol, i helpu i gadw Cymru'n ddiogel yn y gwaith. Dangoswyd hynny’n dda iawn yn 
ystod pandemig y coronafeirws, pan aethom ati i sefydlu Fforwm Iechyd a Diogelwch Cymru er 
mwyn i’r undebau llafur, prif gynrychiolwyr y cyflogwyr a'r asiantaethau gorfodi fedru trafod a 
rhannu eu profiadau.  
 
Yn gywir  
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