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18 Chwefror 2019 

Annwyl Mick, 
 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Gofal Iechyd 
(Trefniadau Rhyngwladol) 

 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Chwefror 2019 ynghylch eich ystyriaeth o'r 
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth drafft.  
 
Mae negodiadau sensitif yn parhau â Llywodraeth y DU ar y Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth drafft a rannwyd â'r Pwyllgor. Mae'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth drafft 
wedi cael ei rannu er mwyn rhoi cymaint o wybodaeth ag y gellir ei roi i aelodau'r Pwyllgor 
ar hyn o bryd, oherwydd bydd amserlenni'r Bil Gofal Iechyd (Cysylltiadau Rhyngwladol) yn 
cyfyngu ar yr amser y gellir ei neilltuo i graffu ar unrhyw Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Atodol.  
 
Yn fy marn i, mae'r cais i beidio â chyhoeddi'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar hyn o 
bryd yn gyson â'r cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru a Llywodraeth Cymru yr adroddodd y Pwyllgor arno’n ddiweddar. Yn benodol, mae'n 
dod o fewn cwmpas y datganiad bod y Cynulliad Cenedlaethol hefyd yn cydnabod ac yn 
parchu'r angen am drafodaeth rynglywodraethol gyfrinachol rhwng y gweinyddiaethau yn y 
Deyrnas Unedig, er enghraifft, mewn sefyllfaoedd lle cynhelir negodiadau ar faterion 
penodol.  
 
Pan geir cytundeb terfynol â Llywodraeth y DU, bydd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
wrth reswm yn cael ei rannu â'r Pwyllgor gyda'r bwriad o'i gyhoeddi. Disgwylir i'r negodiadau 
ddirwyn i ben cyn hyn. 
 
Yn gywir  
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