
 

SL(5)684 – Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
(Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) 
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(Ymadael â’r UE) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau yn gwneud diwygiadau i’r Rheoliadau Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
(Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Rhagnodi Cyffuriau etc.) (Cymru) 2004. Yn 
unol â’r Cytundeb Ymadael, mae’r diwygiadau yn newid cyfeiriadau at y “Diwrnod Ymadael” i 
“Diwrnod Cwblhau’r Cyfnod Gweithredu” o ran hawl cleifion penodedig o Wladwriaethau’r 
UE/AEE a’r Swistir, a oedd yn derbyn presgripsiynau penodol ar gyfer trin camweithredu 
ymgodol ers 14 Medi 1998, i barhau i dderbyn y presgripsiynau hynny ar ôl Diwrnod Cwblhau’r 
Cyfnod Gweithredu. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  

Gall y Senedd ddirymu’r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan 
fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r dyddiad y 
cawsant eu gosod gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodir 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 Senedd. 

Gosodwyd drafft o'r Rheoliadau hyn gerbron y Senedd ar gyfer sifftio yn unol â pharagraff 4 o 
Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. Cytunodd y Pwyllgor mai 
gweithdrefn negyddol yw'r weithdrefn briodol ar gyfer y Rheoliadau hyn. 

 



 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd  

Bydd y Rheoliadau hyn yn rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir ar ddiwedd y cyfnod pontio ar 
31 Rhagfyr 2020. 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
8 Rhagfyr 2020 
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