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Annwyl Mick, 
 
Y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol) 
 

Ysgrifennaf yn dilyn dadl yn y Cyfarfod Llawn ar y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar 
gyfer y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol). Gofynnoch lawer o gwestiynau yn ystod 
y ddadl yr addewais i eu hateb. 
 
Gofynnoch a fyddai Gweinidogion y DU yn gallu gweithredu mewn meysydd datganoledig 
heb gytundeb Llywodraeth Cymru. Fel yr ydych yn gwybod, mae hwn yn faes cymhleth o 
gymhwysedd datganoledig. Mater i Lywodraeth y DU yw gwneud cytundeb rhyngwladol â 
thiriogaethau eraill a sefydliadau rhyngwladol. Pan fo effaith gyfreithiol i'r cytundebau hyn 
maent yn rhwymo Cymru. Bydd yn ofynnol i’r Ysgrifennydd Gwladol ymgynghori â 
Gweinidogion Cymru (a'r Gweinyddiaethau Datganoledig eraill) cyn gwneud unrhyw 
reoliadau o dan Gymal 2 i roi effaith i gytundeb gofal iechyd sy'n cynnwys darpariaethau 
sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae'r 
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth y cytunwyd arno yn nodi ymhellach na fydd Llywodraeth y 
DU fel arfer yn gwneud rheoliadau nas cytunwyd arnynt gan Weinidogion y 
Gweinyddiaethau Datganoledig. Ni fyddwn yn disgwyl i Lywodraeth y DU weithredu mewn 
meysydd datganoledig heb gytundeb Llywodraeth Cymru. Mae'r Bil a'r Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth yn rhoi sicrwydd newydd ar sut y bydd penderfyniadau polisi yn y maes hwn 
yn cael eu datblygu.  
 
Yn dilyn cyfnod o drafodaethau estynedig, cytunodd Llywodraeth y DU ddiwygio'r Bil i 
gynnwys gofyniad i ymgynghori ac i gytuno ar y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth sylfaenol. 
Gan ystyried ymateb cychwynnol Llywodraeth y DU i'r pryderon a godwyd gan Weinidogion 
Cymru, mae hwn yn ganlyniad cadarnhaol yn fy marn i oherwydd mae'n sicrhau y bydd 
Gweinidogion Cymru yn cael eu cynnwys ar gam ystyrlon o ddatblygu polisi. 
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O ran eich cais i'r Cynulliad Cenedlaethol gael ei hysbysu pryd bydd cydsyniad yn cael ei roi 
i Weinidogion Llywodraeth y DU pan fyddant yn arfer swyddogaethau Gweinidogion Cymru 
mewn meysydd datganoledig, rwy'n gwerthfawrogi eich eglurhad nad yw hyn yn ymwneud 
ag unrhyw welliant i'r Bil i gyflwyno gofyniad statudol i geisio cydsyniad. Rwy'n nodi 
argymhelliad y Pwyllgor. Mae'r Llywodraeth yn ystyried y mater hwn ymhellach a bydd yn 
ymateb maes o law. 
 
Fel y nodwyd gennych yn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn, mae'r Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth yn datgan na fydd Llywodraeth y DU fel arfer yn gwneud rheoliadau heb gael 
cytundeb y Gweinyddiaethau Datganoledig, a phan na ellir dod i gytundeb bydd llythyrau yn 
cael eu rhannu rhwng Gweinidogion a'u gosod yn ddau Dŷ'r Senedd. Rwy'n hapus i 
ymrwymo i ddarparu'r ohebiaeth a rennir i'r Cynulliad Cenedlaethol os digwydd hyn. 
 
Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor unwaith yn rhagor am graffu ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau 
Rhyngwladol) a'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol. 
 
Yn gywir, 
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