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Rwy'n ysgrifennu mewn ymateb i WAQ 78144, 78145, 78146 a 78147 ynghylch penderfyniad 
unochrog Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Countess of Chester (CoCH). Rwy'n ymddiheuro 
am yr oedi a fu cyn ateb. 
 

Daw penderfyniad CoCH ar adeg o drafod adeiladol ar lefel genedlaethol rhwng 
swyddogion asiantaethau GIG Cymru a GIG Lloegr, gyda chefnogaeth swyddogion 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, i geisio cytundeb deg ar y cyd ar gyfer taliadau 
trawsffiniol fel bod modd i gleifion gael gofal di-dor ar draws y ffin. Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr sy'n arwain y drafodaeth leol gyda'r darparwyr mewn perthynas ag 
anghenion eu poblogaeth yn unol â'r fframwaith cenedlaethol. 
 

Nid yw penderfyniad CoCH yn effeithio ar unrhyw drefniadau trawsffiniol eraill sydd gennym 
yn eu lle gyda sefydliadau eraill GIG Lloegr. Rwyf wedi dweud yn glir nad yw'r camau y mae 
CoCH wedi'u cymryd yn gyson â'r datganiad o werthoedd ac egwyddorion a gytunwyd 
rhwng GIG Cymru a GIG Lloegr, sef y byddwn bob amser yn gweithredu er budd pennaf y 
cleifion. 
 

Fy mlaenoriaeth nawr yw datrys y broblem ar fyrder a gweithio gydag Adran Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol Llywodraeth y DU i dawelu'r sefyllfa a datrys materion er budd trigolion 
Cymru. Rwyf wedi cysylltu'n uniongyrchol yr wythnos hon â'r Farwnes Blackwood, Is-
ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Cynhaliwyd 
cyfarfod adeiladol yr wythnos hon hefyd rhwng swyddogion Llywodraeth Cymru a 
swyddogion llywodraeth o Loegr, GIG Lloegr a nifer o Fyrddau Iechyd Cymru, comisiynwyr 
lleol a darparwyr. Llwyddwyd i gyrraedd consensws ar rai materion, ac rydym yn gobeithio 
datrys y materion sy'n weddill cyn gynted â phosib er mwyn medru cyfathrebu â phob 
ymddiriedolaeth a bwrdd iechyd sy'n cael ei effeithio. 
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