
 

Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cynllun 

Atebolrwyddau Presennol ar gyfer Ymarfer Cyffredinol) 

(Cymru) 2020 

Paratowyd y nodyn hwn ar gyfer Aelodau’r Cynulliad yn dilyn penderfyniadau’r Pwyllgor Busnes ar 27 

Mawrth 2020 a 3 Ebrill 2020 ynghylch delio, dros dro, ag offerynnau statudol a osodwyd gerbron y 

Cynulliad. 

Crynodeb 

Mae'r Rheoliadau hyn yn sefydlu'r Cynllun Atebolrwyddau Presennol ar gyfer Ymarfer 

Cyffredinol (“y Cynllun”).  

Mae'r Cynllun yn ymwneud ag atebolrwyddau camweddus sy'n codi o ddigwyddiadau cyn 1 Ebrill 2019 o 

ran darparu gwasanaethau meddygol sylfaenol a gwasanaethau gofal iechyd eraill trwy ymarfer 

cyffredinol fel rhan o'r GIG yng Nghymru.  

Ar y cyfan, atebolrwyddau esgeulustod clinigol fydd yr atebolrwyddau a gwmpesir gan y Cynllun. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Pwyntiau Ychwanwegol i Nodi 

Nodwyd y pwynt canlynol mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn. 

1. Materion y mae’n rhaid i Weinidogion Cymru roi sylw iddynt wrth benderfynu ar swm y taliad 

indemniad 

Mae rheoliad 8 yn nodi'r materion y mae'n rhaid i Weinidogion Cymru roi sylw iddynt wrth benderfynu ar 

swm y taliad indemniad a wneir o dan y Cynllun. 

O dan reoliad 8(2), rhaid i Weinidogion Cymru roi sylw i “iawndal wedi ei ddyfarndalu” a wnaed gan lys 

yn erbyn person cymwys. Fodd bynnag, nid yw rheoliad 8(2) yn dweud bod yn rhaid i’r iawndal a 

ddyfarndelir fod mewn perthynas ag atebolrwydd y mae'r Cynllun yn gymwys iddo. 

Er enghraifft: 

• Mae Gweinidogion Cymru yn penderfynu ar swm taliad indemniad o ran Hepgoriad X gan 

ymarferydd cyffredinol.  Mae'r Cynllun yn cwmpasu Hepgoriad X. 

• Mae llys wedi dyfarndalu iawndal yn erbyn yr un ymarferydd cyffredinol mewn perthynas â 

hepgoriad cwbl ar wahân, sef Hepgoriad Y. Nid yw’r Cynllun yn cwmpasu Hepgoiad Y. 
 

Efallai y bydd Aelodau’n dymuno cael eglurhad gan Lywodraeth Cymru o ran a ddylai / pam y mae'n 

rhaid i Weinidogion Cymru roi sylw i ddyfarndalu iawndal o ran Hepgoriad Y wrth benderfynu ar swm y 

taliad indemniad o ran Hepgoriad X. 

Mae'r mater hwnnw hefyd yn codi o dan reoliadau 8(3) ac 8(4). 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s100389/Ymrin%20ag%20offerynnau%20statudol%20o%20dan%20Reol%20Sefydlog%2021.2%20a%20Rheol%20Sefydlog%2021.3%20Ebrill%202020.pdf


 

Nodwn hefyd, yn achos Gweinidogion Cymru’n rhoi sylw i “setlo hawliad” (h.y. setliad heblaw yn ystod 

camau cyfreithiol) o dan reoliad 8(5), fod yn rhaid i setliad o’r fath fod yn ymwneud ag atebolrwydd y 

mae'r Cynllun yn berthnasol iddo. 

Mae'r mater hwnnw hefyd yn codi o dan reoliad 8(6). 

 

Gwasanaethau Cyfreithiol 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

7 Ebrill 2020 

 

 

 

 

  


