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DEDDF Y GWASANAETH IECHYD GWLADOL 

(CYMRU) 2006 

Cyfarwyddydau Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol (Cyffuriau 

Gwrthfeirysol ar gyfer Proffylacsis Ffliw Tymhorol sy’n Torri 

Allan mewn Cartrefi Gofal) (Gwasanaeth Ychwanegol o dan 
Gyfarwyddyd) (Cymru) 2018 

Gwnaed - - - -                             06 Mehefin 2018 

Yn dod i rym ar   -     -    -    -                       07 Mehefin 2018 
                        

Mae Gweinidogion Cymru yn rhoi’r cyfarwyddydau a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan 

adrannau 12(3), 45 a 203(9) a (10) o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006(1) ac 

ar ôl ymgynghori yn unol ag adran 45(4) o’r Ddeddf honno â’r cyrff yr ymddangosai iddynt hwy 

eu bod yn cynrychioli’r personau y mae’r Cyfarwyddydau hyn yn ymwneud â’u tâl.  

Enwi, cychwyn a chymhwyso  

1.—(1) Enw’r Cyfarwyddydau hyn yw Cyfarwyddydau Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol 

(Cyffuriau Gwrthfeirysol ar gyfer Proffylacsis Ffliw Tymhorol sy’n Torri Allan mewn Cartrefi 

Gofal) (Gwasanaeth Ychwanegol o dan Gyfarwyddyd) (Cymru) 2018. 

(2) Daw’r Cyfarwyddydau hyn i rym ar 07 Mehefin2018. 

(3) Mae’r Cyfarwyddydau hyn wedi eu rhoi i Fyrddau Iechyd Lleol.  

Dehongli 

2. Yn y Cyfarwyddydau hyn—  

ystyr “blwyddyn ariannol” (“financial year”) yw’r cyfnod o 1 Ebrill i 31 Mawrth; 

ystyr “cartref gofal” (“care home”) yw mangre y mae “gwasanaeth cartref gofal” o fewn yr 

ystyr a roddir gan baragraff 1 o Atodlen 1 i Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 

Cymdeithasol (Cymru) 2016(2) yn cael ei ddarparu i bersonau ynddi;  

mae i “claf cofrestredig” yr un ystyr â “registered patient” yn Rheoliadau’r Gwasanaeth 

Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Cymru) 2004(3); 

ystyr “contract gwasanaethau meddygol cyffredinol” (“general medical services contract”) yw 

contract ar gyfer gwasanaethau meddygol cyffredinol rhwng contractwr GMS a Bwrdd Iechyd 

Lleol a wneir yn unol ag adran 42 o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006; 

                                                                                                                                       
 
(1) 2006 p. 42.  

(2) 2016 dccc 2. 
(3)O.S. 2004/478 fel y’i diwygiwyd.    



ystyr “contractwr GMS” (“GMS contractor”) yw person y mae Bwrdd Iechyd Lleol yn 

ymrwymo neu wedi ymrwymo i gontract gwasanaethau meddygol cyffredinol ag ef; 

ystyr “Datganiad ar Hawlogaeth Ariannol” (“Statement of Financial Entitlement”) yw unrhyw 

gyfarwyddydau a roddir gan Weinidogion Cymru o dan adran 45 o Ddeddf y Gwasanaeth 

Iechyd Gwladol (Cymru) 2006; 

ystyr “y Ddeddf” (“the Act”) yw Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006; 

ystyr “y Fanyleb” (“the Specification”) yw Manyleb y Gwasanaeth Ychwanegol o dan 

Gyfarwyddyd fel y manylir arni yn y ddogfen o’r enw Cyffuriau Gwrthfeirysol ar gyfer 

Proffylacsis Ffliw Tymhorol sy’n Torri Allan mewn Cartrefi Gofal a geir yn Atodlen 1; ac 

ystyr “proffesiynolyn gofal iechyd” (“health care professional”) yw person sy’n aelod o 

broffesiwn a reoleiddir gan gorff a grybwyllir yn adran 25(3) o Ddeddf Diwygio’r Gwasanaeth 

Iechyd Gwladol a Phroffesiynau Gofal Iechyd 2002(1). 

Sefydlu Gwasanaeth Ychwanegol o dan Gyfarwyddyd ar gyfer Cyffuriau Gwrthfeirysol ar 

gyfer Proffylacsis Ffliw Tymhorol mewn Cartrefi Gofal 

3. Rhaid i bob Bwrdd Iechyd Lleol arfer ei swyddogaethau o dan adran 41 o’r Ddeddf 

(gwasanaethau meddygol sylfaenol) er mwyn darparu gwasanaethau meddygol sylfaenol o fewn ei 

ardal, neu sicrhau bod y gwasanaethau hynny yn cael eu darparu yn ei ardal. Fel rhan o’i waith o 

gyflawni’r swyddogaethau hynny, rhaid i bob Bwrdd Iechyd Lleol sefydlu (os nad yw eisoes wedi 

gwneud hynny), gweithredu ac, fel y bo’n briodol, ddiwygio cynllun sy’n sicrhau bod proffylacsis 

gwrthfeirysol ar gyfer ffliw tymhorol yn cael ei ddarparu i gleifion mewn cartrefi gofal, drwy 

gontractwyr GMS, yn unol â’r gofynion yn y Fanyleb.  

Gwasanaeth Ychwanegol o dan Gyfarwyddyd ar gyfer Cyffuriau Gwrthfeirysol ar gyfer 

Proffylacsis Ffliw Tymhorol mewn Cartrefi Gofal 

4. (1) Er mwyn sicrhau bod proffylacsis gwrthfeirysol ar gyfer ffliw tymhorol yn cael ei ddarparu 

mewn cartrefi gofal o fewn ei ardal, rhaid i bob Bwrdd Iechyd Lleol gynnig ymrwymo i 

drefniadau â phob contractwr GMS.  

(2) Rhaid i’r trefniadau rhwng y Bwrdd Iechyd Lleol a chontractwr GMS, mewn cysylltiad â 

phob blwyddyn ariannol (neu ran o flwyddyn), gynnwys—  

(a) gofyniad bod y contractwr GMS—  

(i) yn darllen ac yn ystyried y Cyfarwyddydau hyn ochr yn ochr â’r Fanyleb sy’n darparu’r 

gofynion manwl ar gyfer y Gwasanaeth Ychwanegol o dan Gyfarwyddyd; 

(ii) yn darparu’r gwasanaethau a amlinellir ym mharagraffau 5 a 6 o’r Fanyleb ac yn 

cydymffurfio â’r gofynion a amlinellir yn y Fanyleb honno; 

(iii) yn sicrhau bod gan bob proffesiynolyn gofal iechyd sy’n ymgymryd â’r Gwasanaeth 

Ychwanegol hwn o dan Gyfarwyddyd y profiad, sgiliau, hyfforddiant a chymhwysedd 

meddygol angenrheidiol er mwyn darparu’r gwasanaethau;    

(iv) yn darparu data i gontractwyr GMS eraill o fewn ei glwstwr, yn ogystal â Byrddau 

Iechyd Lleol a Llywodraeth Cymru, os yw’n ofynnol iddo wneud hynny;  

(v) yn cyflenwi i’w Fwrdd Iechyd Lleol unrhyw wybodaeth y mae’n gofyn yn rhesymol 

amdani at ddibenion monitro sut y mae’r contractwr yn cyflawni ei rwymedigaethau; a 

(vi) yn darparu tri mis o rybudd ysgrifenedig os yw’r contractwr GMS yn dymuno peidio â 

darparu’r Gwasanaeth Ychwanegol hwn o dan Gyfarwyddyd.  

(b) y trefniadau talu ar gyfer y contractwr GMS y mae rhaid iddynt ddarparu— 

(i) y caiff contractwyr GMS hawlio taliad o £35.00 mewn cysylltiad â phob claf sy’n 

bodloni’r meini prawf cymhwystra fel y’u nodir yn y Fanyleb ac y darparwyd 

                                                                                                                                       
 
(1) 2002 p. 17.  

  



proffylacsis gwrthfeirysol iddo yn ystod tymor y ffliw, hyd at uchafswm taliad fesul 

practis meddyg teulu o £1,000 ar gyfer pob cartref gofal;  

(ii) na chaniateir hawlio taliadau ond mewn cysylltiad â phroffylacsis gwrthfeirysol a 

ddarperir yn y cyfnod rhwng hysbysiad y Prif Swyddog Meddygol i ddechrau rhagnodi 

cyffuriau gwrthfeirysol ar gyfer proffylacsis a hysbysiad y Prif Swyddog Meddygol i 

beidio â rhagnodi cyffuriau gwrthfeirysol ar gyfer proffylacsis;  

(iii) na chaiff y contractwr GMS gyflwyno ond un hawliad am daliad mewn cysylltiad â phob 

proffylacsis gwrthfeirysol a ddarperir o dan y Fanyleb mewn tymor ffliw. Mae’r hawliad 

hwn am daliad i’w gyflwyno ar ôl hysbysiad gan y Prif Swyddog Meddygol i beidio â 

rhagnodi cyffuriau gwrthfeirysol ar gyfer proffylacsis. Bydd hwn yn ôl-daladwy a 

gwneir taliad ar y dyddiad cyntaf ar ôl i’r taliad gael ei awdurdodi ac y mae taliad misol 

Swm Craidd y contractwr GMS yn ddyledus, yn unol â’r Datganiad ar Hawlogaeth 

Ariannol; a 

(iv) na fydd contractwyr GMS ond yn gymwys i gael taliad am y gwasanaeth hwn o dan 

amgylchiadau pan fo pob un o’r gofynion a ganlyn wedi eu bodloni— 

(aa) rhaid i’r hawliad am daliad ddod gyda rhestr o’r cleifion y rhagnodir cyffuriau 

gwrthfeirysol ar gyfer proffylacsis ffliw iddynt ac y mae’r hawliad yn ymwneud â 

hwy; 

(bb) bod y contractwr GMS wedi rhagnodi’r cyffuriau gwrthfeirysol i bob claf y mae 

taliad yn cael ei hawlio mewn cysylltiad ag ef; 

(cc) bod pob claf y mae taliadau yn cael eu hawlio mewn cysylltiad ag ef yn gleifion 

cofrestredig ar adeg rhagnodi’r proffylacsis gwrthfeirysol; a 

(dd) nad yw’r contractwr GMS wedi cael unrhyw daliad o unrhyw ffynhonnell arall, 

ac na fydd yn cael taliad o’r fath, mewn cysylltiad â rhagnodi’r cyffuriau 

gwrthfeirysol ar gyfer y cleifion hyn.  

(3) Rhaid i’r Bwrdd Iechyd Lleol, pan fo’n angenrheidiol, amrywio contract gwasanaethau 

meddygol cyffredinol y contractwr GMS fel bod y trefniadau yn rhan o gontract y contractwr 

GMS a bod gofynion y Fanyleb yn amodau o’r contract. 

(4) Os bu contractwr GMS yn darparu’r gwasanaeth cyn y dyddiad y daw’r Cyfarwyddydau hyn 

i rym, caiff y Bwrdd Iechyd Lleol wneud taliadau i’r contractwr mewn cysylltiad â phroffylacsis 

gwrthfeirysol a ragnodir i gleifion o 18 Ionawr 2018 ymlaen, a hyd nes y bydd y Prif Swyddog 

Meddygol yn dyroddi hysbysiad i beidio â rhagnodi cyffuriau gwrthfeirysol ar gyfer proffylacsis. 

(5) Ymdrinnir ag unrhyw anghydfodau sy’n codi fel a ganlyn: dylai Byrddau Iechyd Lleol a 

chontractwyr GMS wneud pob ymdrech i ddatrys anghydfodau yn lleol cyn eu cyflwyno’n ffurfiol 

drwy weithdrefn datrys anghydfodau’r GIG. 

 

 
Llofnodwyd gan Karin Phillips, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Gofal Sylfaenol, o dan 

awdurdod Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, un o Weinidogion 

Cymru 

Dyddiad: 06 Mehefin 2018 

 


