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Annwyl Russell,  
 
Diolch ichi am adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a osodwyd ar 25 Ebrill 
mewn perthynas â’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 
4) ar y Bil Iechyd a Gofal. 
 
Rwy’n gwerthfawrogi’r ffaith na lwyddwyd i sicrhau’r cyfnod craffu y byddai’n cael ei roi i’r 
Senedd yn arferol o ganlyniad i’r ffaith bod y gwelliant, yn ymwneud â delio’n fasnachol 
ag organau i'w trawsblannu dramor, wedi’i osod yn hwyr gan Lywodraeth y DU. Rwy’n 
llwyr gydnabod pwysigrwydd proses graffu lawn ac effeithiol gan y Senedd pan ofynnir 
iddi gytuno bod Senedd y DU yn deddfu ar ei rhan mewn meysydd sy’n effeithio ar 
Gymru. Fel y gallwch werthfawrogi, mae amserlen Seneddol y DU y tu hwnt i’n rheolaeth 
ni. Fodd bynnag, sicrheais fod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn cael 
ei osod cyn gynted ag y medrwn er mwyn sicrhau cymaint o amser â phosibl i’w ystyried. 
 
Yn eich adroddiad, rydych yn datgan pryder ynghylch y ‘gorddefnydd’ ymddangosiadol o 
Gynigion Cydsyniad Deddfwriaethol ac y gallai hyn danseilio datganoli. Trafodwyd hyn yn 
ogystal yn y drafodaeth ar Gynigion Cydsyniad Deddfwriaethol ar 26 Ebrill. Deallaf y 
pryderon, ac yn wir, mae egwyddorion Prif Weinidog Cymru ar gyfer deddfu o fewn Biliau 
y DU yn nodi’n glir y dylem ddilyn yr egwyddor y dylai deddfwriaeth sylfaenol mewn 
meysydd datganoledig gael eu deddfu gan y Senedd. Fodd bynnag, mae’r egwyddorion 
hefyd yn cydnabod bod amgylchiadau, ac y bydd amgylchiadau, lle y mae’n synhwyrol ac 
yn fanteisiol, gyda chydsyniad y Senedd, i wneud cais am ddarpariaethau, a fyddai o 
fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd, ar gyfer Cymru o fewn Biliau Senedd y DU. 
Mae ein dull o weithredu ynghylch y Bil Iechyd a Gofal yn cyd-fynd â’r egwyddorion. 
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Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. 
 
Yn gywir  
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