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Annwyl Huw,  

  

Rwy’n ysgrifennu atoch yn unol â’r cytundeb cysylltiadau rhyngsefydliadol i roi gwybod ichi fy mod yn 

bwriadu llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn amlinellu telerau’r ymgynghoriad rhwng 

Llywodraeth y DU a’r Llywodraethau Datganoledig yn ymwneud â datblygu rheoliadau i sefydlu 

System Gwybodaeth am Feddyginiaethau ar gyfer y DU gyfan.  

  

Mae’r Memorandwm yn nodi egwyddorion cyffredin, ac yn disgrifio sut y dylid cynnal y broses 

ymgynghori, gan gynnwys adrannau ar:   

• Egwyddorion cyffredin  

• Cydweithio  

• Cysylltu â Gweinidogion  

• Gofynion adrodd  

• Datrys anghydfod  

• Cyfrinachedd  

• Adolygu  

  

Nid yw’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn ddogfen sydd wedi’i rhwymo mewn cyfraith ac felly 

dim ond i raddau cyfyngedig y mae’n rhwymo Llywodraeth bresennol y DU, ac ni fydd yn rhwymo 

Llywodraethau’r DU yn y dyfodol o gwbl. Fodd bynnag, yn fy marn i mae’n cynorthwyo’r broses o roi 

cydsyniad statudol yn sylweddol drwy ddarparu ar gyfer proses ymgynghori o gam cynnar yn 

natblygiad y Rheoliadau a fydd yn sefydlu’r System Gwybodaeth am Feddyginiaethau.   

  

Rwyf hefyd wedi anfon copi o’r llythyr hwn at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol gan ei fod o 

fewn eu cylch gwaith.    

 

Yn gywir,  

  
Eluned Morgan AS/MS  

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol   

Minister for Health and Social Services  
Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:   

 Bae Caerdydd • Cardiff Bay  0300 0604400  
 Caerdydd • Cardiff  Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru  
 CF99 1SN                 Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales  
  
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.    
  

   




