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Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru 

 

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Cyflenwadau 

Meddygol (Costau) y Gwasanaeth Iechyd  

15 Rhagfyr 2016 

 

Cefndir 

1. Ar 16 Tachwedd 2016, gosododd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon 

Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Cyflenwadau Meddygol (Costau) y Gwasanaeth 

Iechyd gerbron Senedd y DU. 

2. Ar 22 Tachwedd 2016, cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Memorandwm at y Pwyllgor Iechyd, 

Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i'w ystyried. Wrth gyfeirio'r Memorandwm, pennodd y Pwyllgor 

Busnes 12 Ionawr 2017 fel y terfyn amser ar gyfer cyflwyno adroddiad. 

3. Mae trafodaeth ar Gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol wedi ei threfnu yn y Cyfarfod Llawn ar 

17 Ionawr 2017, yn gofyn i’r Cynulliad gydsynio â’r darpariaethau perthnasol yn y Bil (fel y'u 

hamlinellir yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol). 

Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

4. Mae paragraffau 3 i 5 o’r Memorandwm yn crynhoi’r Bil a’i amcanion polisi. Mae paragraffau 6 

i 15 yn pennu'r darpariaethau yn y Bil y ceisir cydsyniad ar eu cyfer. Mae paragraffau 16 i 20 yn nodi 

barn Llywodraeth Cymru ar y darpariaethau sy'n cael eu gwneud drwy Fil y DU, yn hytrach na thrwy 

ddeddfwriaeth y Cynulliad. 

Y darpariaethau yn y Bil y gwneir cais am gydsyniad ar eu cyfer 

5. Yn fras, gofynnir i'r Cynulliad gydsynio â gwelliannau amrywiol i'r Bil a osodwyd gan 

Ysgrifennydd y Cabinet. Mae'r gwelliannau'n cynnwys gwelliant i Ddeddf Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol (Cymru) 2006 ('Deddf 2006'), yn ymwneud â thair adran newydd, sy'n rhoi'r pŵer i 

Weinidogion Cymru wneud rheoliadau o ran darparu gwybodaeth am gyflenwadau meddygol yng 

Nghymru.   Gallai rheoliadau o'r fath ei gwneud yn ofynnol i bersonau sy'n darparu gwasanaethau 

meddygol sylfaenol neu fferyllol o dan Ddeddf 2006 roi gwybodaeth i Weinidogion Cymru ynghylch 

y prisiau a dalwyd, disgowntiau neu ad-daliadau a roddwyd a refeniw neu elw a gronnwyd wrth 

gyflenwi cynhyrchion i'r gwasanaeth iechyd.  

6. Mae gwelliannau eraill i'r Bil hefyd yn galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i wneud rheoliadau sy'n 

ei gwneud yn ofynnol i wneuthurwyr, dosbarthwyr a chyflenwyr cynhyrchion i'r gwasanaeth iechyd 

roi gwybodaeth i'r Ysgrifennydd Gwladol am y ffordd y mae cynhyrchion o'r fath yn cael eu cyflenwi 

a'u prisio at ddibenion diffiniedig (swyddogaethau prisio meddyginiaethau cadwedig). O ran Cymru, 

mae hynny'n cynnwys rhoi gwybodaeth am brisiau i'r Ysgrifennydd Gwladol at ddibenion iechyd 

datganoledig. 
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7. Mae rhagor o fanylion am y darpariaethau y ceisir cydsyniad ar eu cyfer ym mharagraffau 6 i 

15 o'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.  

Y rhesymau dros wneud y darpariaethau hyn  

8. Mae paragraffu 16 i 20 yn nodi rhesymau Llywodraeth Cymru dros wneud y darpariaethau 

hyn i Gymru ym Mil Cyflenwadau Meddygol (Costau) y Gwasanaeth Iechyd yn hytrach na thrwy 

ddeddfwriaeth y Cynulliad. Mae'n nodi: 

Yn wahanol i’r Gweinidogion yng ngweddill y DU, nid oes gan Weinidogion Cymru 

bwerau ar hyn o bryd i'w gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau meddygol 

sylfaenol a fferyllol ddarparu gwybodaeth am y cyflenwad o gynhyrchion y 

gwasanaeth iechyd.  Bydd gwneud y darpariaethau hyn i Gymru yn y Bil yn sicrhau y 

gall y DU yn ei chyfanrwydd fynd ati mewn ffordd gyson i gasglu gwybodaeth ar draws 

y gadwyn gyflenwi gyfan. 

Ystyriaeth a chasgliad y Pwyllgor 

9. Trafodwyd y Memorandwm yn ein cyfarfod ar 7 Rhagfyr 2016. Nodwn resymau Llywodraeth 

Cymru dros wneud darpariaeth ar gyfer Cymru yn y Bil yn hytrach na thrwy ddeddfwriaeth y 

Cynulliad, ac yn seiliedig ar y rhain, nid oes gennym wrthwynebiad i gytuno â'r Cynnig. 

 

 

 

 


