
 

 

SL(5)372 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cynllun 

Esgeuluster Clinigol) (Cymru) 2019 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau yn sefydlu’r Cynllun Esgeuluster Clinigol ar gyfer Ymddiriedolaethau’r GIG a Byrddau 

Iechyd Lleol i ddarparu ar gyfer yr holl atebolrwyddau cymhwysol, o 1 Ebrill 2019, sef atebolrwyddau 

contractiol ac atebolrwyddau mewn camwedd.      

Mae’r indemniad a ddarperir fel rhan o’r Cynllun yn cwmpasu atebolrwyddau esgeuluster clinigol aelodau 

(Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau GIG) yn ogystal ag atebolrwyddau contractwyr nad ydynt yn 

aelodau sy’n darparu gwasanaethau meddygol sylfaenol yn rhinwedd trefniant gydag aelod o’r Cynllun 

(e.e. contract gwasanaethau meddygol cyffredinol). 

Mae’r Cynllun yn gymwys o 1 Ebrill 2019 mewn perthynas â’r holl atebolrwyddau o fewn ei gwmpas. Golyga 

hyn, o’r dyddiad hwnnw, y cwmpesir aelodau a chontractwyr o dan y Cynllun yn awtomatig mewn 

perthynas ag atebolrwyddau o’r fath. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r 

offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodir un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad.  

Mae’r Rheoliadau hyn yn cyflwyno cynllun a gefnogir gan y wladwriaeth i ddarparu indemniad 

esgeuluster clinigol i ddarparwyr gwasanaethau meddygol cyffredinol. Bydd y cynllun yn cwmpasu pob 

ymarferydd cyffredinol contractiol a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill sy’n gweithio ym maes 

meddygol cyffredinol y GIG. 

Mae’r Memorandwm Esboniadol i’r Rheoliadau hyn yn nodi, ym mharagraff 6: 

“A Regulatory Impact Assessment has not been prepared for this instrument as it imposes no costs 

or no savings, or negligible costs or savings on the public, private or charities and voluntary 

sectors.” 

O ystyried arwyddocâd y Rheoliadau hyn, byddem yn croesawu eglurhad gan Lywodraeth Cymru 

ynghylch pam na chynhaliwyd Asesiad Effaith Rheoleiddiol (ac ar ba eithriad yng “Nghod Asesiad Effaith 



 

Rheoleiddiol Gweinidogion Cymru ar gyfer Is-ddeddfwriaeth” y mae Llywodraeth Cymru yn dibynnu i 

beidio â chynnal Asesiad Effaith Rheoleiddiol). 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r 

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae angen ymateb y llywodraeth i’r pwynt craffu ar rinweddau sy’n codi yn yr adroddiad hwn. 
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