
 

 

 

 

15 Chwefror 2019 

Annwyl Dr Goodall 

Rheoli meddyginiaethau 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 17 Ionawr a ystyriwyd gan y Pwyllgor yn y 

cyfarfod ar 4 Chwefror. 

Sylwaf fod eich llythyr yn awgrymu mai hwn yw’r tro olaf y byddwch yn rhoi 

gwybodaeth i ni am y broses o roi argymhellion y Pwyllgor ar waith ond, gan fod 

nifer ohonynt yn dal heb eu rhoi ar waith eto, byddwn yn ddiolchgar pe baech yn  

ein ysgrifennu atom ymhellach ym mis Hydref 2019 i ddweud wrthym am y camau 

a gymerwyd mewn ymateb i Argymhellion 1, 3, 6 , 8, 12 ac 13, 14, 16 ac 17. 

Sylwaf hefyd eich bod, yn eich llythyr, yn cyfeirio at wybodaeth ychwanegol yn 

Atodiad A ynghylch y nifer a oedd yn dilyn cyrsiau annibynnol ar ragnodi- ond y 

wybodaeth ddiweddaraf gyffredinol am yr argymhellion sydd yn Atodiad A. I 

sicrhau bod y wybodaeth gyflawn gennym felly, byddwn yn ddiolchgar pe gallech 

gynnwys y manylion am y cyrsiau hyn yn eich llythyr ym mis Hydref. 

Yn ogystal â hyn, yn fy llythyr dyddiedig 19 Gorffennaf 2018 soniais am yr ymateb 

i’r argymhellion yn Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ond, wrth roi’r wybodaeth 

ddiweddaraf am yr argymhellion yn Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, 

ymddengys nad ydych yn ymdrin yn benodol â’r rhain (gweler y detholiad o’r 

llythyr hwnnw isod). Er enghraifft, er bod y wybodaeth a gawsom gennych mewn 

perthynas â’r argymhelliad cyntaf yn yr adroddiad yn nodi bod dangosyddion 

rheoli meddyginiaethau yn rhan o fframwaith cyflawni’r GIG, sef y fframwaith a 
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ddefnyddir i ddwyn cyrff y GIG i gyfrif, nid yw'n darparu dim dystiolaeth benodol 

am y modd y mae hyn yn sbarduno gwelliannau.  Yn yr un modd, er bod camau’n 

cael eu cymryd i gasglu tystiolaeth mewn perthynas â deilliannau, roedd y 

Pwyllgor yn disgwyl cael mwy o fanylion am ymdrechion y byrddau iechyd i wella 

systemau presgripsiynau amlroddadwy. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymdrin 

ag unrhyw faterion ychwanegol sy'n codi o'm llythyr dyddiedig Gorffennaf 2018 

pan fyddwch yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf inni am argymhellion y Pwyllgor 

Cyfrifon Cyhoeddus ym mis Hydref. 

 

Dyfyniad o'm llythyr dyddiedig 19 Gorffennaf 2018: 

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed wrth weithredu argymhellion 

Archwilydd Cyffredinol Cymru yn yr adroddiad, 'Rheoli meddyginiaethau ym meysydd 

gofal sylfaenol ac eilaidd'  

 

Rwy'n nodi y bydd yr amserlen ar gyfer gweithredu rhai gweithgareddau ychydig yn 

hwy na'r amserlen a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn ei hymateb gwreiddiol i 

adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol. Serch hynny, rwy'n falch o nodi bod y wybodaeth 

ddiweddaraf a gafwyd yn dangos bod rhai camau pwysig wedi'u cymryd, gan gynnwys 

y camau a ganlyn yn benodol:  

 

• Nodi cyfres o ddangosyddion er mwyn asesu ansawdd a diogelwch y broses ragnodi 

yn well; • Gwaith gan grwpiau cenedlaethol i nodi'r posibiliadau o ran sicrhau 

arbedion effeithlonrwydd yn sgil prosesau rhagnodi gwell;  

• Gwella fformat yr adroddiad blynyddol a gyhoeddir gan Grŵp Strategaeth 

Meddyginiaethau Cymru Gyfan, a hynny er mwyn cefnogi gwaith craffu gwell ar lefel 

byrddau iechyd lleol;  

• Gwaith ar y lefel genedlaethol a'r lefel leol i wella diogelwch ac effeithiolrwydd 

gwasanaethau gofal cartref;  

• Gwaith i sicrhau bod fferyllwyr yn cael mynediad gwell at Gofnod Meddyg Teulu 

Cymru  

  

Fodd bynnag, byddai disgwyl bod mwy o gynnydd yn cael ei wneud mewn rhai 

meysydd penodol (yn ogystal â'r system ragnodi electronig y soniwyd amdani eisoes):  

• Mentrau ar gyfer gwella systemau presgripsiynau amlroddadwy a lleihau gwastraff; 

• Gwella'r broses o storio meddyginiaethau, gan nodi nad yw'r canllawiau newydd y 

gwnaed addewid yn eu cylch wedi'u cyhoeddi eto;  



 

• Tystiolaeth bod gwaith cadarnhaol at ddibenion nodi dangosyddion mewn 

perthynas â gwella costau ac ansawdd yn arwain at welliannau gwirioneddol ar lawr 

gwlad.  

  

Yn ei hymateb i argymhellion y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, dywedodd Llywodraeth 

Cymru y bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhannu am rai materion penodol (er 

enghraifft presgripsiynau amlroddadwy) ym mis Ionawr 2019. Felly, hoffwn wneud 

cais bod y wybodaeth a gaiff ei rhannu ym mis Ionawr yn cynnwys gwybodaeth 

ynghylch y materion yr wyf wedi'u codi yn y llythyr hwn. 

 

Edrychaf ymlaen at glywed gennych yn ddiweddarach yn y flwyddyn a bydd y 

Pwyllgor, bryd hynny, yn ystyried a fydd angen rhagor o wybodaeth arnom am y 

cynnydd a wnaed.   

Yn gywir, 

 

Nick Ramsay AC 
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