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9 Mai 2022 
Annwyl Huw, 

Diolch i chi am adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a 
osodwyd ar 25 Ebrill mewn perthynas â’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 
Atodol (Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Iechyd a Gofal. 

Rwy’n croesawu cydnabyddiaeth y Pwyllgor ynghylch y ffaith bod y Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol wedi’i osod yn brydlon. Fodd bynnag, 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. 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Russell George AS, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol. 

Yn gywir, 

Eluned Morgan AS/MS 
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Minister for Health and Social Services
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