
 

 

 

 

 

9 Mawrth 2023 

 

Annwyl Eluned 

Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) 

Diolch am gytuno i ddod i’n cyfarfod ddydd Iau 30 Mawrth 2023 i drafod Bil Caffael y Gwasanaeth 

Iechyd (Cymru). 

Gan fod yr amserlen graffu y cytunwyd arni gan y Pwyllgor Busnes ar gyfer y Bil hwn yn caniatáu 

amser cyfyngedig ar gyfer craffu Cyfnod 1, rydym wedi dilyn, a hynny â diddordeb, y dystiolaeth a 

roesoch yr wythnos hon i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a’r Pwyllgor Cyllid. Er 

mwyn ein helpu i baratoi ar gyfer ein sesiwn dystiolaeth ar 30 Mawrth, byddem yn ddiolchgar pe 

gallech ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig sy’n mynd i’r afael â’r pwyntiau canlynol (ac unrhyw faterion 

eraill y credwch y byddai’n ddefnyddiol eu nodi’n ysgrifenedig i ategu’r wybodaeth sydd eisoes ar 

gael yn y Memorandwm Esboniadol a’r Datganiad o Fwriad Polisi): 

 A fyddech cystal â darparu amserlen sy’n nodi cerrig milltir allweddol a’ch amcangyfrifon 

gorau ar hyn o bryd o’r amserlenni sy’n gysylltiedig â’r Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd, 

rheoliadau a digwyddiadau cysylltiedig eraill, gan gynnwys: 

a. Eich dealltwriaeth o pryd mae Bil Caffael Llywodraeth y DU yn debygol o gael 

Cydsyniad Brenhinol a dod i rym; pryd y disgwylir i Lywodraeth y DU gyhoeddi 

canlyniadau ei hymgynghoriad ar Gyfundrefn Dethol Darparwyr (PSR); a phryd 

y disgwylir i Lywodraeth y DU osod rheoliadau drafft i roi effaith i’r PSR gerbron 

y Senedd. 

b. Pryd ydych yn rhagweld y bydd yr ymgynghoriad 12 wythnos yr ydych wedi 

ymrwymo iddo yn digwydd. 
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c. Pryd ydych yn rhagweld gosod rheoliadau drafft a chyhoeddi canllawiau 

statudol o dan y Bil, a phryd ydych yn rhagweld y byddant yn dod i rym. 

 Crynodeb bras o’r dull yr ydych yn rhagweld y byddwch yn ei ddefnyddio yn eich 

ymgynghoriad 12 wythnos. Er enghraifft, a fydd yr ymgynghoriad yn canolbwyntio ar 

addasrwydd PSR Llywodraeth y DU i'w gymhwyso yng Nghymru, ar yr egwyddorion a allai 

fod yn sail i drefniadau newydd yng Nghymru, neu ar reoliadau drafft penodol neu 

ganllawiau statudol drafft. 

 Yn eich sesiwn gyda’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 6 Mawrth, 

cwestiynodd Cadeirydd y pwyllgor, Huw Irranca-Davies AS, y rhyngweithio rhwng Deddf 

Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 a nwyddau sy’n gysylltiedig â gwasanaethau 

iechyd sy’n cael eu caffael yn dilyn rheoliadau a wnaed o dan bŵer ‘creu’ y Bil. Mewn 

ymateb, esboniodd un o’ch swyddogion mai safbwynt Llywodraeth Cymru yw pan fydd y 

Senedd yn deddfu mewn maes sydd heb ei gadw’n ôl, mae’n gwneud hynny’n rhydd o 

ofynion y Ddeddf. Gan fod hyn yn cynnwys lle mae deddfwriaeth sylfaenol yn darparu 

pwerau gwneud rheoliadau, dywedodd y swyddog na fydd darpariaethau sy’n ymwneud â 

chaffael nwyddau sy’n gysylltiedig â gwasanaethau gofal iechyd a gynhwysir yn y Bil ac 

unrhyw reoliadau yn y dyfodol a wneir gan ddefnyddio’r pwerau yn y Bil hwn yn 

ymgysylltu â Deddf Marchnad Fewnol y DU. 

A allwch chi ddarparu dadansoddiad pellach sy’n dangos sut a pham y mae Llywodraeth 

Cymru wedi dod i’r farn hon? 

Er mwyn sicrhau y gallwn ystyried eich tystiolaeth wrth i ni baratoi ar gyfer y sesiwn, byddem yn 

ddiolchgar am ymateb erbyn 17 Mawrth 2023. Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Pwyllgor 

Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a’r Pwyllgor Cyllid, gan fy mod yn siŵr y byddant hefyd yn 

gweld y wybodaeth hon o gymorth wrth iddynt graffu ar y Bil. 

Yn gywir 

 

Russell George AS 

 Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

cc Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

Peredur Owen Griffiths AS, Cadeirydd, y Pwyllgor Cyllid 
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