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Ynghylch y CFfC
Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (CFfC) sy’n
rheoleiddio fferyllwyr, technegwyr fferyllol a
lleoliadau fferyllol yng Nghymru, Lloegr a’r
Alban. Ein gwaith yw gwarchod, hybu a
chynnal iechyd, diogelwch a lles y cyhoedd
drwy gynnal safonau a ffydd y cyhoedd mewn
fferylliaeth.
Mae ein prif swyddogaethau’n cynnwys:


gosod safonau addysg a hyfforddiant
fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol, a
chymeradwyo ac achredu eu
cymwysterau a hyfforddiant



cynnal cofrestr o fferyllwyr, technegwyr
fferyllol a fferyllfeydd



gosod y safonau y mae’n rhaid i weithwyr
fferyllol proffesiynol eu cyrraedd gydol eu
gyrfa



ymchwilio i ofidiau nad yw gweithwyr
fferyllol proffesiynol yn cyrraedd ein
safonau, a gweithredu er mwyn cyfyngu
ar eu gallu i ymarfer pan fo angen diogelu
cleifion a’r cyhoedd



gosod safonau ar gyfer fferyllfeydd
cofrestredig sy’n ei gwneud yn ofynnol
iddyn nhw ddarparu gwasanaeth diogel
ac effeithiol i gleifion



arolygu fferyllfeydd cofrestredig i
gadarnhau eu bod yn cyrraedd ein
safonau
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Rhagair
Mae gan bobl ffydd mewn fferylliaeth. Mae’r
ffydd hwn yn seiliedig yn bennaf ar y
wybodaeth a’r agweddau sydd gan fferyllwyr a
thechnegwyr fferyllol, ynghyd â’u hymddygiad.
Mae’r berthynas rhwng y gweithwyr fferyllol
proffesiynol hyn a’r bobl sy’n defnyddio’u
gwasanaethau hefyd yn cyfrannu at hyder y
cyhoedd ynddynt. Ond mae pobl, cleifion a
defnyddwyr gwasanaethau yn bennaf, yn
disgwyl bod gan weithwyr iechyd – boed yn
feddygon, yn nyrsys neu’n fferyllwyr – y
wybodaeth a’r sgiliau diweddaraf. Y newidiadau
rydyn ni’n eu cynnig i wella’r broses hon sy’n sail
i’r ymgynghoriad hwn. Rydym yn cynnig model
newydd mewn fferylliaeth i helpu fferyllwyr a
thechnegwyr fferyllol i sicrhau eu bod yn
meddu ar y wybodaeth a’r sgiliau diweddaraf, a
rhoi sicrwydd i’r cyhoedd eu bod yn gwneud
hynny.
Ers peth amser, bu disgwyl i fferyllwyr a
thechnegwyr fferyllol wneud a chofnodi
gweithgareddau datblygiad proffesiynol
parhaus (DPP). Gwyddwn, fodd bynnag, fod
angen i ni newid y gofynion presennol a’u
gwneud yn fwy effeithiol a chymesur os ydym
am roi’r sicrwydd hwnnw y mae’r cyhoedd yn ei
ddisgwyl. Rydym hefyd yn gwybod bod cynnal
gweithgareddau dysgu o fewn model DPP
traddodiadol, er ei fod yn rhan bwysig o’r
ymdrech i sicrhau’r wybodaeth a’r sgiliau
diweddaraf, yn gyfyngedig o ran y sicrwydd y
mae’n ei ddarparu. Gwella’r model hwnnw, ac
ymgorffori DPP yn ddyfnach mewn model
effeithiol sy’n darparu mwy o sicrwydd, sydd
wrth wraidd yr ymgynghoriad hwn.
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Rydym wedi cynnal rhaglen ddatblygu dair
blynedd oedd yn cael ei alw yn ystod y cyfnod
hwn yn ‘addasrwydd ymarfer parhaus’.
Rydym wedi treulio cyfnod sylweddol yn
ymchwilio, profi, peilota a gwerthuso ein
cynigion. Cafodd y cynigion eu datblygu wrth
weithio gyda sefydliadau fferyllol, gweithwyr
fferyllol proffesiynol, cleifion a’r cyhoedd. Mae’n
bryd i ni nawr rannu ein canfyddiadau gyda
phawb y mae ein cynigion yn effeithio arnynt er
mwyn i ni allu adolygu’r adborth cyn i’r cynigion
gael eu gweithredu yn 2018.
Un sylw a ddaeth i law gan ein rhanddeiliaid i
gyd oedd bod y term ‘addasrwydd ymarfer
parhaus’ yn peri dryswch. Ac roedd yn rhy agos,
o ran canfyddiad, i’r broses a ddefnyddiwn i
ymchwilio i a gweithredu ar yr enghreifftiau
prin o ofidiau sy’n cael eu mynegi am weithwyr
fferyllol proffesiynol.
Ein cynigion ar gyfer fframwaith sicrwydd
newydd yw Ailddilysu ar gyfer gweithwyr
fferyllol proffesiynol. Mae’n adeiladu ar ein
fframwaith DPP presennol, ac yn ychwanegu
elfennau newydd i roi sicrwydd pellach i’r
cyhoedd bod sail i’w ffydd mewn fferylliaeth.
Mae’r fframwaith newydd yn annog pobl i
adfyfyrio ar eu dysg a’u harferion gwaith, ac yn
canolbwyntio ar y canlyniadau i bobl sy’n
defnyddio gwasanaethau fferyllol.
Mae ailddilysu yn gyfarwydd i weithwyr fferyllol
a’u cyflogwyr o’r modelau sydd yn bodoli ar
gyfer meddygon, nyrsys a bydwragedd. Mae
gweithwyr fferyllol proffesiynol yn wahanol i’r
proffesiynau hynny ac i’w gilydd, felly rydym yn
cynnig model sydd ag enw tebyg ond sydd â
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chynllun cwbl wahanol ac wedi ei deilwra’n
benodol ar gyfer fferylliaeth.
Rydym yn gofyn am farn y cyhoedd, cyrff
cynrychioli cleifion, gweithwyr fferyllol
proffesiynol, cyrff arwain proffesiynol, undebau,
cyflogwyr, cyrff cyllido gofal iechyd a
chymdeithasol, darparwyr a chyrff cyllido
hyfforddiant ac addysg, llywodraethau,
rheoleiddwyr ac eraill i’n helpu i benderfynu ar
ein dulliau. Edrychwn ymlaen at glywed eich
barn.
Nigel Clarke
Cadeirydd

Duncan Rudkin
Prif Weithredwr a Chofrestrydd
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Trosolwg
Rydym yn ymgynghori tan 17
Gorffennaf 2017 ar gynigion ar
gyfer ail-ddilysu gweithwyr fferyllol
proffesiynol. Mae rhagor o fanylion
am y cynigion ar ein gwefan.
Rydym yn newid y ffordd rydyn ni’n
gweithio gyda gweithwyr fferyllol
proffesiynol er mwyn rhoi sicrwydd
pellach fod sail i’r ffydd sydd gan
bobl mewn fferylliaeth. Mae
gweithwyr fferyllol eisoes yn cyflawni
pethau i roi’r sicrwydd hwnnw i bobl.
Ond credwn y gellid cryfhau’r
broses, er budd gweithwyr fferyllol
proffesiynol, a’r bobl sy’n defnyddio
gwasanaethau fferyllol

Ar hyn o bryd, mae gweithwyr fferyllol
proffesiynol yn datgan yn flynyddol eu bod yn
cyrraedd ein safonau a’u bod yn dal i fod yna
ddas i ymarfer. Mae hyn yn rhan o’r broses
adnewyddu aelodaeth flynyddol. Maen yn
cofnodi eu gweithgareddau DPP ac yn anfon y
cofnodion atom os gwneir cais gennym i’w
hadolygu.
Yn y dyfodol, rydym yn awyddus i leihau a
symleiddio’r gofynion sydd gennym ar gyfer
cofnodi gweithgareddau DPP. Byddwn yn gofyn
am gofnodi llai o weithgareddau DPP (pedwar,
yn hytrach na’r naw presennol) ond byddwn
hefyd yn gofyn am i ddau fath gwahanol o
weithgaredd gael eu cyflawni bob blwyddyn. Yn
gryno, rydym yn cynnig y bydd yn rhaid i
weithwyr fferyllol proffesiynol wneud y
canlynol:
 datgan eu bod yn dal i gyrraedd ein
safonau a’u bod yn dal yn addas i ymarfer
 cyflawni, cofnodi a chyflwyno pedwar
gweithgaredd DPP
 cynnal, cofnodi a chyflwyno trafodaeth
cydweithiwr
 cynnal, cofnodi a chyflwyno adroddiad
adfyfyriol yn erbyn un o’n safonau ar gyfer
gweithwyr fferyllol proffesiynol
Yn ystod tair blynedd, bron, o ymchwilio, profi,
peilota a gwerthuso rydym wedi casglu
tystiolaeth sy’n dangos y bydd y dull hwn yn
arwain at ragor o ymglymu ac y bydd yn fwy
ystyrlon i weithwyr fferyllol proffesiynol. Bydd
hefyd yn rhoi sicrwydd pellach i’r bobl sy’n
defnyddio gwasanaethau fferyllol.
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Mae dwy ran i’r ddogfen ymgynghori hon:


Yr hyn rydym yn ei newid, a pham
Mae’r rhan hon yn egluro’r hyn a wneir
nawr a’r hyn y cynigiwn ei wneud yn lle.
Mae’n egluro’r hyn a ystyriwyd gennym
wrth benderfynu ar y cynigion a pham ein
bod am gyflwyno’r newidiadau.



Y gwaith a wnaed i ddod at y
penderfyniadau
Mae’r rhan hon yn egluro’n gryno sut
aethom ati i ystyried sut i newid, mesur
effaith y cynigion, a chasglu tystiolaeth yn
gefn iddynt.
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Y broses ymgynghori

Sut i ymateb

Rydym wedi ystyried llawer o wybodaeth wrth
lunio’r ymgynghoriad hwn – yn enwedig o’r
dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y cyfnod
ymchwilio, profi, peilota a gwerthuso. Rydym
nawr am rannu ein cynigion a derbyn adborth
er mwyn sicrhau bod ein dulliau newydd yn
ateb gofynion gweithwyr fferyllol proffesiynol a
phobl sy’n defnyddio gwasanaethau fferyllol.
Fe’ch gwahoddwn i rannu’ch barn gyda ni ar y
cynigion a ddisgrifir yn y ddogfen hon.

Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad hwn mewn
nifer o ffyrdd. Gallwch gwblhau’r holiadur ar
ddiwedd y ddogfen hon neu fynd i
www.pharmacyregulation.org/revalidation
consultation a chwblhau’r fersiwn ar-lein yno.
Os yn cwblhau’r holiadur yn y ddogfen hon, ebostiwch ef i:

Bydd yr ymgynghoriad yn para 12 wythnos
ac yn cau ar 17 Gorffennaf 2017. Yn ystod y
cyfnod hwn, rydym yn croesawu adborth gan
unigolion a sefydliadau. Byddwn yn anfon y
ddogfen hon i ystod o sefydliadau
rhanddeiliaid, yn cynnwys cyrff cynrychioli
proffesiynol, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant
ac addysg, a chyrff cynrychioli cleifion.
Gobeithiwn y darllenwch y ddogfen ymgynghori
hon ac yr ystyriwch ymateb iddi. Mae modd
cael rhagor o gopïau o’r ddogfen o’n gwefan
www.pharmacyregulation.org/getinvolved/consultations. Mae croeso i chi
gysylltu â ni os hoffech y ddogfen mewn
fformat gwahanol (mewn print mwy o faint, er
enghraifft, neu mewn iaith wahanol).

consultations@pharmacyregulation.org
gydag ‘Ailddilysu ar gyfer gweithwyr fferyllol
proffesiynol’ yn bennawd iddo
neu ei yrru drwy’r post i:
Ailddilysu ar gyfer gweithwyr fferyllol
proffesiynol – ymateb i’r ymgynghoriad
Y Tîm Ailddilysu
Cyngor Fferyllol Cyffredinol
25 Canada Square
Llundain E14 5LQ

Sylwadau ar y broses ymgynghori
Os oes gennych bryderon neu sylwadau am y
broses ymgynghori ei hun, e-bostiwch nhw i:
feedback@pharmacyregulation.org
neu eu hanfon drwy’r post i:
Y Tîm Llywodraethiant
Cyngor Fferyllol Cyffredinol
25 Canada Square
Llundain E14 5LQ
Peidiwch ag anfon ymatebion i’r ymgynghoriad
i’r cyfeiriad hwn os gwelwch yn dda.
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Ein hadroddiad ar yr
ymgynghoriad hwn
Wedi i’r cyfnod ymgynghori ddod i ben, byddwn
yn dadansoddi’r ymatebion sydd wedi dod i
law. Bydd y cyngor yn derbyn yr adroddiad
dadansoddi yn ei gyfarfod ym medi 2017.
Byddwn yn ystyried yr adborth a barn y cyngor
wrth lunio adroddiad ymateb i’r ymgynghoriad.
Bydd y cyngor yn derbyn y ddogfen hon wedyn,
ac yn penderfynu a ddylid bwrw ymlaen â’r
cynlluniau yn 2018.
Byddwn hefyd yn cyhoeddi’r ddau adroddiad,
gyda chrynodeb o’r ymatebion a ddaeth i law ac
eglurhad o’r penderfyniadau a wnaed. Bydd y
rhain ar ein gwefan
www.pharmacyregulation.org
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Yr hyn sy’n newid a pham
Mae esboniad o’r newidiadau rydym yn eu
cynnig yn y ddogfen fframwaith ail-ddilysu sy’n
cyd-fynd â’r ymgynghoriad hwn. Mae’r ddogfen
fframwaith yn egluro’r hyn a ddisgwylir gan
weithwyr fferyllol proffesiynol ac yn disgrifio’r
prosesau y byddwn yn eu dilyn i roi sicrwydd
bod sail gadarn i’r ffydd sydd gan bobl mewn
fferylliaeth.
Rydym yn newid nifer o bethau i’n dull gweithio
ac i’r hyn y gofynnwn i weithwyr fferyllol
proffesiynol ei wneud. Mae’r adran isod yn
crynhoi’r newidiadau. Mae’r tabl ar y
tudalennau nesaf yn disgrifio’r newidiadau a’u
heffeithiau. Mae rhagor o fanylion ar ein
gwefan.

Mae’r rhain yn cynnwys:


creu teclyn cofnodi ar-lein integredig er
mwyn i weithwyr fferyllol allu defnyddio
un system i fewngofnodi i’w cyfrif CFfC i
gofnodi gweithgareddau ac adnewyddu
aelodaeth



lleihau’r angen am ‘gofnodi dwbl’ drwy
weithio gyda sefydliadau sydd â’u
portffolios dysgu a datblygu eu hunain –
megis cyrff proffesiynol, darparwyr
hyfforddiant ac addysg a chyflogwyr – er
mwyn gallu trosglwyddo cofnodion yn
hawdd i declyn cofnodi ar-lein y CFfC



cyflwyno cymorth wedi ei awtomeiddio yn
y teclyn cofnodi ar-lein er mwyn sicrhau
nad yw gwallau bychain wrth gofnodi yn
arwain at weithredu adfer



cyflwyno ffyrdd haws o gofnodi a darparu
tystiolaeth ynghylch amgylchiadau a allai
rwystro cyflwyno neu gwblhau cofnodion
adeg adnewyddu aelodaeth

Rydym yn cynnig y newidiadau canlynol:


lleihau a symleiddio’r anghenion cofnodi
DPP



cyflwyno trafodaethau gyda chydweithwyr



cyflwyno adroddiad adfyfyrio



symleiddio’r safonau a’r canllawiau



gofyn am gofnodion i gael eu cyflwyno
bob blwyddyn ar yr un adeg ag y mae
gweithwyr fferyllol proffesiynol yn
gwneud eu datganiadau ar gyfer
adnewyddu eu haelodaeth



gwella’r ffordd y mae cofnodion a
gyflwynir yn cael eu hadolygu

Yn ogystal â chyflwyno’r newidiadau sy’n sail i’r
ymgynghoriad, rydym hefyd yn bwriadu newid
ein dull gweithio ni. Bydd hyn yn gwneud y
broses o gofnodi a chyflwyno cofnodion i ni yn
haws.
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Rydym yn awyddus i gyflwyno’r newidiadau
fesul cam er mwyn i’r sector fferylliaeth gael
amser i addasu. Rydym yn bwriadu ymgynghori
ac ystyried y canfyddiadau yn ystod gweddill
2017.
Byddwn yn cychwyn y broses weithredu yn
2018 drwy gyfathrebu gyda phawb y bydd y
newidiadau yn effeithio arnynt. Byddwn yn
gofyn i weithwyr fferyllol ddechrau defnyddio’r
dull newydd yn 2018, ond ni fyddwn yn adolygu
eu cofnodion tan:


2019 ar gyfer cofnodion DPP diwygiedig, a
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2020 ar gyfer trafodaethau cydweithwyr
ac adroddiadau adfyfyriol

Byddwn yn rhoi rhybudd can dyddiadau
adnewyddu pan fydd angen cyflwyno
cofnodion. Mae rhagor o fanylion am ystyr hyn
yn ymarferol ar ein gwefan.
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Y newidiadau’n gryno
Lleihau a symleiddio gofynion cofnodi
DPP
Effaith y newid:
 Ar hyn o bryd, rydym yn gofyn i weithwyr
fferyllol proffesiynol gofnodi naw
gweithgaredd DPP bob blwyddyn. Rydym
yn gofyn am lawer o wybodaeth ar gyfer
pob cofnod.
 Rydym am i bobl ganolbwyntio ar fuddion y
gweithgareddau dysgu a datblygu ar gyfer
pobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau. Felly
byddwn yn lleihau’r nifer o gofnodion DPP
bob blwyddyn i bedwar gweithgaredd, a
byddwn yn defnyddio system gofnodi
symlach.
Pam bod angen y newid:
 Rydym yn gwybod bod pobl o’r farn bod
ateb ein gofynion presennol yn golygu
llawer o amser ac nad ydynt wastad o fudd
i weithwyr fferyllol na’r bobl sy’n
defnyddio’u gwasanaethau.
 Rydym, felly, am wneud y gwaith o gofnodi
gweithgareddau’n fwy hygyrch a pheri iddo
ganolbwyntio mwy ar yr hyn sydd wir yn
bwysig i weithwyr fferyllol proffesiynol a’r
bobl sy’n defnyddio’u gwasanaethau.

Cyflwyno trafodaeth gyda chydweithwyr
Effaith y newid:
 Rydym am i weithwyr fferyllol ddewis
rhywun y byddant yn trafod eu harferion
gwaith gydag e neu hi, a chofnodi’r budd a
ddaw o’u harferion gwaith ar gyfer pobl
sy’n defnyddio’r gwasanaethau. (Gellir
gwneud hyn wyneb yn wyneb, dros y ffôn
neu drwy ddull cyfathrebu arall). Rydym am
i’r berthynas fod yn un y mae’r ddwy ochr
yn ymddiried ynddi, yn ei pharchu, ac yn un
agored a gonest. Rydym am i’r drafodaeth
hon fod yn ‘ofod diogel’ lle gellir dysgu gan
bethau sydd wedi gweithio’n dda a phethau
na fu mor llwyddiannus.
 Bydd angen neilltuo amser ychwanegol ar
gyfer y trafodaethau hyn. Ond credwn y
bydd angen llai o amser bob blwyddyn
wrth i’r berthynas drafod aeddfedu.
 Pan fyddwn yn adolygu gweithgaredd DPP
unigolyn, byddwn yn gofyn am gadarnhad
bod y drafodaeth wedi digwydd ac ni fydd
angen darparu manylion am yr hyn a
drafodwyd.
Pam bod angen y newid:


Mae gennym dystiolaeth sy’n dangos bod
trafod gyda chydweithwyr yn werthfawr i’r
ymdrech i wella ac adfyfyrio. Rydym hefyd
yn ystyried bod hyn yn bwysig i’r ymdrech
i geisio sicrhau nad yw ymarferwyr yn
teimlo eu bod wedi’u hynysu – rhywbeth y
mae llawer o weithwyr wedi ei adrodd i ni.



Gwyddwn hefyd fod y cyhoedd yn ystyried
bod cael pobl arall yn rhan o’r broses
adfyfyrio yn bwysig wrth roi sicrwydd
pellach gan fod hynny’n dystiolaeth
wrthrychol am ddysgu a datblygu.

 Rydym hefyd am sicrhau bod amser ar gael
ar gyfer trafod gyda chydweithwyr a chreu
adroddiad adfyfyriol, drwy leihau’r amser
sy’n cael ei dreulio ar gofnodi DPP.
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Cyflwyno adroddiad adfyfyriol

Symleiddio’r safonau a’r canllawiau

Yn ystod ein gwaith peilota, cyfeiriwyd at y
cynnig hwn fel ‘astudiaeth achos’ ond roedd
adborth yn awgrymu bod hyn yn peri dryswch,
felly rydym wedi ei ailenwi.

Effaith y newid:

Effaith y newid:
 Rydym am i weithwyr fferyllol proffesiynol
ysgrifennu adroddiad adfyfyriol wedi ei
seilio ar ein safonau ar gyfer gweithwyr
fferyllol proffesiynol.
 Credwn fod gweithwyr fferyllol yn adfyfyrio
ar y safonau’n gyson, ond bydd yr
ymarferiad hwn yn dangos bod hynny ar
waith. Rydym hefyd yn gwybod, o’n gwaith
profi, y bydd angen i ni ddarparu
canllawiau ac enghreifftiau gan fod hyn yn
rhywbeth newydd nad yw hyfforddiant ac
addysg cychwynnol wedi ymdrin ag ef.

 Ar hyn o bryd, mae cyfuniad dyrys o
safonau, canllawiau a deddfau yn sail i’r
gofynion DPP. Rydym am ddefnyddio
casgliad unigol o safonau (y safonau ar
gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol) a
chasgliad unigol, mwy manwl, o ganllawiau
(y fframwaith ail-ddilysu).
Pam bod angen y newid:
 Mae’r dull dyrys sy’n bodoli ar hyn o bryd
yn ei gwneud yn anodd cyfathrebu ein
disgwyliadau ac yn gwneud y disgwyliadau
hynny’n anodd eu deall. O’i symleiddio,
bydd yn haws deall y disgwyliadau sydd ar
weithwyr fferyllol proffesiynol.

Pam bod angen y newid:
 Rydym am i’r dull ail-ddilysu newydd fod ag
egwyddorion craidd ein safonau’n sail iddo
ac yn sail i waith gweithwyr fferyllol, ym
mha le bynnag y mae’n digwydd. Mae’r
safonau eisoes yn rhan greiddiol o’r
fframwaith a gynigir, ond rydym am iddo
ganolbwyntio’n gwbl amlwg arnynt.
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Gofyn am i gofnodion gael eu cyflwyno
ar yr un adeg ag y gwneir datganiadau
adnewyddu
Effaith y newid:
 Rydym am i’n haelodau cofrestredig
gyflwyno’u cofnodion i ni ar yr un adeg ag y
maen nhw’n adnewyddu eu haelodaeth
gyda ni. Byddwn wedyn yn dewis cofnodion
pa aelod y byddwn yn eu hadolygu - rhai ar
hap a rhai mewn dull targedig.
 Gallai creu cyswllt rhwng cyflwyno ac
adnewyddu olygu y bydd rhai gweithwyr
fferyllol yn cael eu rhoi mewn proses adfer
os na fyddant wedi cyflwyno’u cofnodion i
gyd mewn da bryd heb reswm digonol.
Bydd y broses adfer yn cynnwys
gweithredu gennym ni a gofyniad i
gyflwyno cofnodion. Mewn achosion prin
iawn, gallem benderfynu, wedi adfer, y
byddwn yn dileu’r gweithiwr o’n cofrestr.

 Rydym eisoes wedi cyflwyno dewis ar hap a
dewis targedig ar gyfer adolygu cofnodion
yn sgil ein hymgynghoriad yn 2016.
 Drwy ofyn i’n holl aelodau cofrestredig
gyflwyno cofnodion bob blwyddyn gallwn
ddarparu sicrwydd pellach bod y
gweithgareddau’n cael eu cwblhau. Gallwn
hefyd ddewis y cofnodion i’w hadolygu o’r
cofnodion a gyflwynir bob mis.
 Credwn hefyd fod gofyn i gofnodion gael
eu cyflwyno bob blwyddyn yn ysgafnhau’r
baich cofnodi. Mae rhai aelodau wedi bod
yn gwneud eu gwaith DPP yn gyson ond yn
eu cofnodi ddim ond pan geir cais gennym
ni i’w hadolygu.

 Os bydd rhesymau dilys dros beidio â
chyflwyno neu dros gyflwyno’n rhannol,
megis salwch neu absenoldeb mamolaeth,
byddwn yn derbyn y cofnodion ac ni fydd
bygythiad i aelodaeth gweithiwr.
Pam bod angen y newid:
 Rydym yn disgwyl i aelodau cofrestredig
gwblhau eu cofnodion bob blwyddyn. Fodd
bynnag, oherwydd ein dull adolygu
blaenorol, roedd rhai aelodau’n credu mai
dim ond pan fyddem yn gofyn i unigolion
am gael adolygu eu cofnodion yr oedd
angen iddynt gofnodi. Bydd y dull newydd
yn gwneud ein disgwyliadau’n fwy eglur.
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Gwella’r ffordd y mae cofnodion a
gyflwynir yn cael eu hadolygu
Effaith y newid:
 Rydym am wella’r meini prawf a
ddefnyddiwn i adolygu cofnodion a
darparu fframwaith mwy eglur er mwyn i ni
gynnig adborth ar ddatblygu i weithwyr
fferyllol proffesiynol.
 Rydym am i brofiad ein hadolygwyr fod yn
fwy perthnasol i’r cofnodion sy’n cael eu
hadolygu: adolygwyr fferyllol i adolygu
cofnodion fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol
i adolygu cofnodion technegwyr fferyllol.

unigolion a ddewisir i adolygu eu
cofnodion. Gallwn felly ddefnyddio’r hyn a
ddysgwyd i barhau i gefnogi gwelliant ar
gyfer pob gweithiwr fferyllol proffesiynol.
 Ar hyn o bryd adolygwyr unigol, sydd
efallai’n anghyfarwydd â’r cyd-destun y mae
gweithiwr fferyllol unigol yn gweithio
ynddo, sydd wrth wraidd ein proses
adolygu. Credwn fod defnyddio gweithiwr
proffesiynol ac adolygydd lleyg gyda’i gilydd
yn ddull mwy cytbwys a theg.

 Rydym am baru adolygwyr o faes
fferylliaeth gydag adolygwyr lleyg. Nod hyn
yw cryfhau llais cleifion a’r cyhoedd a helpu
i sicrhau ansawdd y broses adolygu.
 Rydym am gynnig adborth o safon uwch i
weithwyr fferyllol sy’n cael eu dewis yn y
broses adolygu. Rydym hefyd am rannu’r
hyn a ddysgir o’r adborth gyda phawb yn y
maes fferyllol er mwyn i bawb barhau i
ddatblygu a gwella.
Pam bod angen y newid:
 Rydym wedi gwrando ar adborth a ddaeth i
law oedd yn dweud nad yw ein meini prawf
adolygu yn effeithiol wrth sicrhau bod
gweithwyr fferyllol proffesiynol yn cofnodi
eu bod wedi ystyried yr hyn a ddysgwyd o’u
dysgu a’u gwaith. Rydym hefyd yn derbyn
nad yw’r adborth a ddarparwn ar ansawdd
DPP wastad yn teimlo’n ddefnyddiol i lawer
o weithwyr fferyllol. Nawr ein bod yn
defnyddio dull samplo, gallwn gynhyrchu
adborth sydd wedi ei deilwra ar gyfer yr
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Y gwaith a wnaed i ddod
at y penderfyniadau
Dechreuwyd ar y gwaith o ddatblygu’r cynigon
hyn yn fuan wedi i ni gychwyn ar fod yn
rheoleiddiwr fferyllwyr, technegwyr fferyllol a
fferyllfeydd yn 2010. Roedd hyn yn cynnwys
adolygu’r gwaith a wnaed gan y rheoleiddiwr
blaenorol, yr RPSGB, yn ogystal â gweithio gyda
chyrff eraill fel y Cyngor Meddygol Cyffredinol,
er mwyn i ni allu dysgu oddi wrthyn nhw.
Wedir tair blynedd, bron, o ymchwilio, profi,
peilota a gwerthuso (o 2014 tan 2017) mae
gennym dystiolaeth i ddangos bod ein cynigion
yn rhai cywir i ymgynghori yn eu cylch. Mae’r
rhan hon o’r ddogfen yn egluro sut y
cyrhaeddom ein penderfyniadau a’n cynigion, a
sut y gwnaethom gynnwys gweithwyr fferyllol
proffesiynol, eu cynrychiolwyr a’r cyhoedd. Mae
rhagor o fanylion am y gwaith hwn ar ein
gwefan, mewn adroddiadau yr ydyn ni ac eraill
wedi eu cyhoeddi.

Y grŵp ymgynghorol
Sefydlwyd y grŵp ymgynghorol yn 2014. Yr
Arglwydd Kirkwood o Kirkhope yw’r cadeirydd
ac mae cynrychiolwyr o dros dri deg o gyrff yn
rhan o’r grŵp. Diben y grŵp oedd darparu
adborth a rhoi cyngor ynghylch y gwaith
datblygu a’r cynigion. Roedd y grŵp yn
cynnwys cynrychiolwyr gweithwyr fferyllol
proffesiynol a chynrychiolydd cleifion, ac roedd
yn cynnal gweithdai cyson i lywio pob agwedd
ar y gwaith. Roedd y grŵp yn gwbl allweddol i’r
gwaith o ddatblygu’r cynigion ac mae ei adborth
wedi arwain at newidiadau sylweddol i’r
cynigion yn ystod y broses ddatblygu.

Ymchwil
Cyn, ac yn ystod, 2015 gwnaed llawer o waith
ymchwil, yn cynnwys ymchwil ddesg ac
astudiaethau a gomisiynwyd, er mwyn deall
mwy am:


y canlyniadau rydym yn ceisio’u sicrhau



sut mae rheoleiddwyr gofal iechyd eraill
yn gweithio



y theori a’r gwaith ymarferol sydd
ynghlwm wrth drafod gyda chydweithwyr,
a



barn gweithwyr fferyllol proffesiynol a’n
hadolygwyr am ein dull DPP presennol

Profi
Ar ôl ein hymchwil yn 2015 defnyddiom y
dystiolaeth a gasglwyd gennym i roi ein
cynigion ar brawf gyda dros 200 o weithwyr
fferyllol proffesiynol â gwahanol rolau a chyddestunau fferyllol. Gwerthuswyd y canlyniadau
a gwelom fod y cynigion yn effeithiol ar y cyfan,
ond bod gennym ragor o waith i’w wneud i
sicrhau bod ein disgwyliadau’n eglur a bod
cefnogaeth ar gael i weithwyr fferyllol
proffesiynol. Defnyddiom yr hyn a ddysgwyd
wrth ddatblygu ein peilot.

Peilota
Rhoddwyd cychwyn ar y gwaith peilota yn 2016,
gyda dros 1300 o wirfoddolwyr o ystod eang o
rolau a chyd-destunau fferyllol. Dros wyth mis,
defnyddiodd y gwirfoddolwyr ganllawiau drafft
ac enghreifftiau a ddarparwyd gennym i
gwblhau:


18

eu cofnodion DPP diwygiedig

Ymgynghoriad ar ailddilysu ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol Ebrill 2017



trafodaeth gyda chydweithiwr, a



fersiwn gynnar o’r adroddiad adfyfyrio

Yn ystod y peilot, cynhaliom weithdy ar-lein ar
gyfer gwirfoddolwyr er mwyn darganfod pa
agweddau o’r peilot oedd yn llwyddiannus yn
eu barn nhw, pa agweddau y gellid eu newid,
a’u syniadau ynghylch gwella’r cynigion.
Defnyddiom eu hadborth i wella’r cynigion sydd
yn y ddogfen hon.

negyddol ar gydraddoldeb ac amrywiaeth yn
ein cynigion a disgwyliwn y bydd effaith
gadarnhaol ar gleifion a’r cyhoedd.
Rydym, fodd bynnag, yn gofyn cwestiwn
penodol yn yr ymgynghoriad a byddem yn
croesawu unrhyw adborth er mwyn sicrhau ein
bod yn ystyried pob mater perthnasol.

Gwerthuso
Yn ystod ac wedi’r peilot yn 2016, gwnaeth
Solutions for Public Health (SPH) werthusiad
annibynnol ar y peilot. Dechreuodd SPH ar y
gwaith drwy adolygu’r canlyniadau roddem yn
ceisio’u sicrhau, ac fe luniwyd dull gwerthuso’n
seiliedig arnyn nhw. Gan ddefnyddio amryw
ddull, casglodd SPH ddata ynghylch y ffordd y
bu gweithwyr fferyllol proffesiynol yn rhan o’r
trefniadau peilota, a’u barn ar y trefniadau
hynny. Yn eu hadroddiad annibynnol, canfu
SPH bod y cynigion yn gyffredinol yn cael yr
effaith roeddwn yn anelu ati, ac roedd
canlyniadau arbennig o gadarnhaol mewn rhai
achosion. Roedd meysydd i’w gwella o ran
cynllun y cynigion ac rydym wedi ystyried y
rhain yn ein cynigion.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Ymhob cam o’r gwaith datblygu, rydym wedi
ystyried a oes unrhyw effaith sylweddol ar
gydraddoldeb, boed yn gadarnhaol neu’n
negyddol, aelodau cofrestredig neu’r cyhoedd.
Rydym wedi gweithio gyda chynulleidfa eang
iawn ac wedi sicrhau bod ein gwaith profi yn
cynnwys sampl o fferyllwyr a thechnegwyr
fferyllol sy’n adlewyrchu’r maes yn gyffredinol.
Nid ydym wedi canfod unrhyw effeithiau
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Mae’r adran hon yn dangos testun y fframwaith a gynigir

Y fframwaith ail-ddilysu
Cyflwyniad
Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (CFfC) sy’n rheoleiddio fferyllwyr, technegwyr fferyllol a fferyllfeydd
cofrestredig yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.
Mae gan bobl ffydd mewn gweithwyr fferyllol proffesiynol. Daw’r ffydd hwn yn bennaf o’r wybodaeth
a’r agweddau sydd gan fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol unigol, ac o’r ffordd y maen nhw’n
ymddwyn. Mae’r berthynas rhwng y gweithwyr a’r bobl sy’n defnyddio’u gwasanaethau hefyd yn
greiddiol i’r hyder hwn. Ond daw rhywfaint o’r ffydd sydd gan bobl mewn fferylliaeth o’r disgwyliadau
sydd gan bobl o’r ffordd y mae’r proffesiynau yn gweithio gyda ni i ddarparu sicrwydd bod fferylliaeth
yn ddiogel ac yn effeithiol.
Mae ail-ddilysu ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol yn un o’r ffyrdd yr ydym yn gweithio gyda
gweithwyr proffesiynol i ddarparu sicrwydd bod sail i’r ffydd sydd gan bobl yn y maes. Mae’n adeiladu
ar yr hyn y mae gweithwyr fferyllol eisoes yn ei wneud - yn rhan o’u gwaith a’u datblygiad bob dydd - i
sicrhau eu bod yn parhau i fod yn addas i ymarfer drwy ddefnyddio, cynnal a datblygu eu
gwybodaeth broffesiynol, eu hagweddau a’u hymddygiad.
Mae ail-ddilysu yn gyfarwydd i weithwyr fferyllol a’u cyflogwyr o’r modelau sydd yn bodoli ar gyfer
meddygon, nyrsys a bydwragedd. Mae gweithwyr fferyllol proffesiynol yn wahanol i’r proffesiynau
hynny ac i’w gilydd, felly rydym yn cynnig model sydd ag enw tebyg ond sydd â chynllun cwbl wahanol
ac wedi ei deilwra’n benodol ar gyfer fferylliaeth.
Ers peth amser, bu disgwyl i fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol wneud a chofnodi gweithgareddau
datblygiad proffesiynol parhaus (DPP). Ond mae’r maes gofal iechyd yn prysur newid, ac mae cleifion
a’r cyhoedd yn dymuno cael mwy o sicrwydd bod gweithwyr fferyllol proffesiynol yn parhau i fod yn
ddiogel ac yn effeithiol ar ôl cofrestru. Mae’r fframwaith yn annog gweithwyr fferyllol proffesiynol i
adfyfyrio ar eu gwaith a’r hyn maen nhw’n ei ddysgu, ac mae’n canolbwyntio ar y canlyniadau ar gyfer
pobl sy’n defnyddio gwasanaethau fferyllol.
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Ynghylch ieithwedd y ddogfen hon
Gydol y ddogfen hon, cyfeiria ‘ni’ ac ‘ein’ at y CFfC a golyga ‘chi’ ac ‘eich’ fferyllwyr a thechnegwyr
fferyllol.
Mae ‘ymarfer adfyfyriol’ yn derm sydd ag iddo nifer o ddiffiniadau. Ar gyfer ail-ddilysu, rydym wedi
dewis y diffiniad hwn: ‘gwerthuso ymarfer a dysg mewn ffordd feirniadol er mwyn darganfod ffyrdd o
roi budd pellach i’r bobl sy’n defnyddio’ch gwasanaethau’.
Mae gweithwyr fferyllol proffesiynol yn gweithio mewn llawer o leoliadau gwahanol ac yn darparu eu
gwasanaethau i amrywiaeth o bobl (nid pobl y gellir eu deffinio fel cleifion yn unig). Felly rydym wedi
penderfynu defnyddio ‘r geiriau ‘pobl sy’n defnyddio’ch gwasanaethau’ i olygu unrhyw berson sy’n
derbyn gwasanaeth gan fferyllydd neu dechnegydd fferyllol. Mae’r term yn berthnasol i bob
gweithiwr fferyllol proffesiynol, boed yn rhyngweithio’n uniongyrchol gyda chleifion ai peidio. Mae’r
term yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i:
 gleifion
 teulu a gofalwyr cleifion
 cydweithwyr iechyd proffesiynol
 cydweithwyr proffesiynol heb fod o faes iechyd
 myfyrwyr
 pobl dan hyfforddiant, a
 sefydliadau

Ynghylch y fframwaith ail-ddilysu
Mae’r fframwaith ail-ddilysu yn disgrifio sut mae gweithwyr fferyllol proffesiynol, mewn
cydweithrediad â’r CFfC, yn rhoi sicrwydd pellach i’r cyhoedd bod sail gadarn i’w ffydd mewn
fferylliaeth.
Mae un o’n safonau ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol yn dweud bod yn rhaid i chi gynnal,
datblygu a defnyddio’ch gwybodaeth a’ch sgiliau. Mae’r fframwaith ail-ddilysu yn un o’r teclynnau a
ddefnyddiwn i ddangos i’r cyhoedd eich bod chi a gweithwyr fferyllol eraill yn cyrraedd y safon.
Mae’r fframwaith ail-ddilysu yn egluro ein disgwyliadau ynghylch yr hyn y mae’n rhaid i chi ei wneud
bob blwyddyn:
 cadw cofnodion – cofnodi DPP, trafodaeth gyda chydweithiwr ac adroddiad adfyfyriol
ysgrifenedig
 cyflwyno cofnodion i ni a’r hyn sy’n digwydd pan na fyddant yn cael eu cyflwyno neu os na fydd
modd eu cyflwyno
Mae hefyd yn trafod yr hyn y byddwn ni’n ei wneud, gan gynnwys:
 dewis cofnodion i’w hadolygu
 adolygu cofnodion a rhoi adborth i chi
• gweithredu pan fo’n ymddangos na fodlonir ein meini prawf adolygu
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Eglurhad o’r broses: trosolwg
1. Sut rydych chi’n cofnodi a chyflwyno’r cofnodion i ni

Chi’n gwneud cofnod yn ein porthol ar-lein neu mewn
man arall

Chi’n adnewyddu eich aelodaeth yn y porthol ar-lein a
chyflwyno’ch cofnodion i ni

Ni’n gwirio bod y nifer cywir a’r math cywir o
weithgareddau wedi eu cofnodi

Efallai y bydd eich cofnodion chi’n cael eu dewis i’w
hadolygu, naill ai ar hap neu mewn ffordd dargedig

Os dewisir chi ar gyfer adolygiad
byddwn yn eich hysbysu a
byddwch yn derbyn adborth wedi
ei deilwra ar eich cyfer chi
gennym ni wedi’r adolygiad.
Gallwch ddefnyddio’r hyn a
ddysgir ar gyfer eich cofnodion
nesaf.
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Os na ddewisir chi ar gyfer
adolygiad, byddwch yn derbyn
adborth cryno gennym ar sail yr
adolygiadau sydd wedi eu
gwneud. Gallwch ddefnyddio’r
adborth hwn cyn eich dyddiad
adnewyddu nesaf ar gyfer eich
cofnodion nesaf.
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2. Sut i’n hysbysu eich bod am adnewyddu ond heb allu cyflwyno’r holl gofnodion sydd
arnom eu hangen
Chi’n dweud wrthym ni, pan fo angen
adnewyddu, neu cyn hynny, na allwch
gyflwyno’ch holl gofnodion. Chi’n rhoi tystiolaeth
o’r rheswm/rhesymau

Ni’n adolygu’r dystiolaeth ac yn gwneud
penderfyniad ynglŷn â’r hyn y gofynnwn i chi ei
wneud

Byddwch yn gallu
adnewyddu eich
aelodaeth, naill ai gydag
estyniad i gyflwyno
cofnodion neu nifer is o
gofnodion i’w cyflwyno

Byddwn yn gofyn i chi
gyflwyno’ch cofnodion
erbyn y dyddiad cau ar
gyfer adnewyddu.
Gallwch apelio yn erbyn
y penderfyniad hwn
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3. Beth sy’n digwydd os na fyddwn yn derbyn eich cofnodion neu os nad ydych yn
bodloni’n meini prawf craidd
Ni’n ystyried nad ydych yn bodloni’n meini prawf
craidd am nad ydym wedi derbyn eich cofnodion
neu yn sgil adolygiad

Gan amlaf, byddwn yn rhoi cyfle arall i chi
gyflwyno cofnodion neu gofnodion diwygiedig.
Byddwn wedyn yn cynnal adolygiad

Os na fyddwch yn bodloni’n meini prawf
craidd (naill ai drwy fethu â chyflwyno eto
neu yn sgil adolygiad) byddwn yn cychwyn
y broses o ddileu’ch aelodaeth. Byddwn yn
ysgrifennu atoch ynghylch hyn ac yn rhoi
dau gyfle i chi ddarparu gwybodaeth
bellach i ni

Os byddwch yn bodloni ein
meini prawf ar ôl adolygiad
byddwch yn derbyn adborth
wedi ei deilwra i chi. Efallai y
bydd eich cofnodion yn cael eu
hadolygu ar ôl y dyddiad
adnewyddu nesaf

Ni’n penderfynu beth i’w wneud ar sail y
wybodaeth a ddarparwch. Efallai y
penderfynwn ddileu eich aelodaeth ar yr
adeg hon. Os digwydd hynny, gallwch
apelio yn erbyn y penderfyniad

Os byddwch yn gwneud cais newydd am
aelodaeth yn hwyrach, byddwn yn gofyn i
weld eich cofnodion fel rhan o’r cais hwnnw
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Eglurhad o’r broses: cofnodi
Mae’r adran hon yn disgrifio’r hyn sy’n rhaid i chi ei wneud a’i gofnodi ymhob blwyddyn y byddwch
wedi’ch cofrestru’n weithiwr fferyllol proffesiynol. Mae yma wybodaeth am:
 yr hyn y disgwyliwn i chi ei wneud
 sut i gofnodi’r hyn a wnewch
 DPP
 trafodaeth gyda chydweithiwr
 yr adroddiad adfyfyrio
Mae rhagor o wybodaeth am strwythur cofnodion a chanllawiau yn Atodiad 1.
Rydym hefyd wedi creu cofnodion enghreifftiol i’ch helpu i ddeall sut olwg fydd ar gofnodion da [i’w
cynhyrchu wedi’r ymgynghoriad]. Rydym wedi darparu’r rhain mewn dogfen ar wahân ac maent ar
ein gwefan.

Yr hyn y disgwyliwn i chi ei wneud
Bob blwyddyn, ac erbyn yr adeg y byddwch yn adnewyddu’ch aelodaeth, rydym yn disgwyl i chi


gynnal, cofnodi a chyflwyno pedwar gweithgaredd DPP, y mae’n rhaid i o leiaf ddau ohonynt fod
yn weithgareddau dysgu wedi eu cynllunio



cynnal, cofnodi a chyflwyno un drafodaeth gyda chydweithiwr



cynnal, cofnodi a chyflwyno un adroddiad adfyfyriol.

Sut i gofnodi’r hyn a wnewch
Mae llawer iawn mwy o wybodaeth isod ynghylch sut i gynnal a chofnodi DPP, trafodaeth gyda
chydweithiwr ac adroddiad adfyfyriol. Fodd bynnag, mae rhai elfennau cyffredin i bob math o gofnod:


Cyn eu cyflwyno, mae modd i chi gadw’ch cofnodion yn ein porthol ar-lein, ond efallai y
byddwch am eu cadw nhw yn rhywle arall (nodiadau ysgrifenedig, er enghraifft, neu mewn
portffolio ar-lein arall).



Ar adeg cyflwyno, disgwylir i’ch cofnodion fod yn ein porthol ar-lein. Efallai y bydd angen i chi,
felly, drosglwyddo’ch cofnodion i ni cyn dyddiad cau adnewyddu’ch aelodaeth.



Nid ydym fel arfer yn derbyn cofnodion ar bapur. Os oes gennych amgylchiadau sy’n eich
rhwystro rhag defnyddio’r porthol ar-lein, gofynnir i chi gysylltu â ni.



Rhaid i’ch cofnodion fod yn berthnasol i ymarfer fferyllol diogel ac effeithiol a dylent ymwneud â
chyd-destun eich gwaith chi, gan gynnwys unrhyw arbenigedd.
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Dylai’ch cofnodion adlewyrchu ein meini prawf adolygu (gweler adran adolygu ac adborth y
ddogfen hon). Mae’r canllawiau rydym wedi eu creu yn adlewyrchu’r meini prawf hyn felly
byddai cyfeirio atynt yn ddefnyddiol i chi.



Dylai’ch cofnodion fod yn ymwneud â gweithgareddau sydd wedi eu cwblhau, gydag
enghreifftiau o’r buddion sydd wedi dod yn eu sgil i’r bobl sy’n defnyddio’ch gwasanaethau.



Chi, a neb arall, ddylai ysgrifennu eich cofnodion.



Rhaid i chi barchu cyfrinachedd cleifion.

DPP
Mae ymchwil yn dangos bod dull syml o gofnodi gweithgareddau DPP yn annog ymarfer adfyfyriol.
Rydym am i chi gwblhau pedwar gweithgaredd DPP y flwyddyn, y mae’n rhaid i o leiaf ddau ohonynt
fod yn rhai sydd wedi eu cynllunio.
Mae dau fath o ddysgu y gallwch eu cofnodo fel rhai DPP:


Dysgu wedi ei gynllunio - pan fyddwch yn penderfynu datblygu eich gwybodaeth/sgiliau o flaen
llaw, cyn cwblhau eich gweithgaredd dysgu.



Dysgu heb ei gynllunio – pan fo rhywbeth yn digwydd sy’n arwain at gyfle dysgu heb ei gynllunio
o flaen llaw – darllen cyfnodolyn, er enghraifft, neu siarad â chydweithiwr.

Gall y naill fath o ddysgu arwain at y llall. Gall dysgu wedi ei gynllunio arwain at gyfle dysgu sydd heb
ei gynllunio o flaen llaw, a’r gwrthwyneb hefyd. Er bod cleifion a’r cyhoedd wedi dweud wrthym bod
yn well ganddynt weithgareddau dysgu sydd wedi eu cynllunio o flaen llaw er mwyn gweld bod
datblygu a sicrwydd yn digwydd, rydym wedi cynnwys yr opsiwn o gofnodi dysgu wedi ei gynllunio a
heb ei gynllunio gan fod gweithwyr fferyllol proffesiynol wedi dweud wrthym eu bod yn ystyried y
ddau’n ddefnyddiol.
Dylech barhau i wneud cymaint o DPP ag sydd ei angen i’ch galluogi i weithio mewn ffordd ddiogel ac
effeithiol. Ond dim ond gweithgareddau sydd yn berthnasol i’r bobl sy’n defnyddio’ch gwasanaethau
rydym am i chi eu cofnodi.
Rydym yn gofyn i chi roi enghraifft o’r ffordd y mae’r dysgu wedi bod o fudd i’r bobl sy’n defnyddio’ch
gwasanaethau (tra’n parchu cyfrinachedd cleifion), a defnyddio enghreifftiau go iawn yn hytrach na
rhai damcaniaethol. Mewn rhai achosion bydd angen cofnodi mewn nag un cam: gallwch gychwyn
cofnod ac yna dychwelyd ato pan fyddwch wedi defnyddio’r hyn a ddysgoch yn ymarferol.
O fewn eich pedwar cofnod, dylech geisio dysgu drwy amrywiaeth o ddulliau. Rydym am weld
perthnasedd ac ehangder eich gweithgareddau dysgu a datblygu, a dylai’ch dulliau amrywio yn ôl yr
hyn a ddysgir.
Dylai’ch dysgu hefyd adlewyrchu cyd-destun eich gwaith, Os oes gennych nifer o rolau neu
arbenigeddau, dylech ddefnyddio’ch pedwar cofnod i adlewyrchu hynny.
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Trafod gyda chydweithiwr
Gweithgaredd dysgu a datblygu sy’n eich annog i ymglymu gydag eraill wrth fyfyrio ar eich dysgu a’ch
gwaith yw trafod gyda chydweithiwr. Mae ymchwil yn dangos bod cael barn person arall yn gallu
helpu gweithwyr fferyllol proffesiynol i fyfyrio ar eu gwaith a lleihau’r perygl o fod yn ynysig yn eu
gwaith. I fod yn gwbl effeithiol, dylai’r trafodaethau hyn fod yn rhai ffurfiannol (hynny yw, â’r bwriad o
hybu eich datblygiad). Dylent hefyd fod yn agored ac yn onest a gyda rhywun rydych chi’n ymddiried
ynddo neu ynddi ac yn ei barchu neu ei pharchu. Gall trafod gyda chydweithiwr ddigwydd mewn
unrhyw ddull: wyneb yn wyneb, dros y ffôn, drwy we-sgyrsio, drwy alwad fideo neu unrhyw ddull
cyfathrebu sy’n effeithiol ar eich cyfer chi.
Er mwyn i’ch trafodaeth gyda chydweithiwr fod yn effeithiol, mae angen i chi ystyried y canlynol:


dewis cydweithiwr/wyr addas



rhannu gwybodaeth berthnasol i lywio’ch sgwrs



cael y drafodaeth ac ymateb iddi mewn ffordd adfyfyriol

Mae gwahanol fathau o drafodaethau gyda chydweithwyr a chi sydd i benderfynu pa fath fydd fwyaf
effeithiol i chi. Rydym wedi gweld bod y mathau canlynol o gydweithwyr yn effeithiol wrth hybu
trafod:


cydweithiwr rydych yn ymddiried ynddo/ynddi



rheolwr llinell (gyda’i aelod staff neu’r aelod staff gyda’i reolwr llinell)



gweithiwr gofal iechyd proffesiynol arall



grŵp o gyfoedion



mentor neu hyfforddwr

I lawer ohonoch, trafodaeth gyda gweithiwr fferyllol proffesiynol arall fyddai’r fwyaf effeithiol. I rai,
fodd bynnag, efallai y byddai’n briodol ystyried cydweithiwr o broffesiwn iechyd arall, neu rywun nad
yw’n weithiwr iechyd ond sydd â mewnwelediad i’r math o waith a wnewch. Byddai rhai arweinwyr
fferyllol, er enghraifft, efallai’n gallu ystyried chwilio am rywun nad yw’n fferyllydd ond sy’n gweithio
mewn rôl arwain. Efallai y bydd rhai amgylchiadau prin pan fyddwch yn dewis cael trafodaeth gydag
‘arbenigwr o glaf’1 sydd â chyflwr hir dymor. Efallai y bydd gennych wahanol fathau o bartneriaid
trafod ar wahanol gyfnodau yn eich gyrfa.
Dylai’ch cydweithiwr trafod fod yn rhywun sy’n deall agweddau ar eich gwaith a rhywun yr ydych yn ei
barchu ac yn ymddiried ynddo. Galli hyn olygu:


unigolyn rydych chi’n gweithio gydag ef/hi



grŵp o bobl sydd â rôl debyg i’ch un chi

1

Mae’r term ‘arbenigwr o glaf’ fel arfer yn golygu claf – yn enwedig rhywun â chyflwr hir dymor – sydd, drwy weithio gyda gweithwyr
iechyd perthnasol, yn dewis bod â mwy o reolaeth dros ei gynllun triniaeth, ac sy’n abl i wneud hynny.
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rhywun sydd â’r un cefndir proffesiynol â chi, neu gefndir tebyg, neu



gydweithiwr o dîm amlddisgyblaethol

Nid yw statws y cydweithiwr yn bwysig o ran hybu trafodaeth ac efallai y dewiswch gydweithiwr sydd
â lefel awdurdod wahanol i’ch un chi.
Mae dewis y partner trafod iawn yn bwysig a dylech ystyried canfyddiad, o ran annibyniaeth a
gwrthrychedd. Rydym yn argymell yn gryf na ddylech ddewis unrhyw un y mae gennych berthynas
rhy agos ag ef neu hi, megis aelod o’r teulu neu ffrind da.
Efallai y dewch o hyd i’ch partneriaid trafod drwy:


eich cyflogwr



darparwr hyfforddiant ac addysg



corff neu sefydliad proffesiynol



rhwydweithiau lleol neu genedlaethol

Cyn eich trafodaeth gyda chydweithiwr, dylech ystyried rhannu gwybodaeth er mwyn sicrhau bod y
sgwrs yn un effeithiol. Dylech ystyried trafod eich gweithgareddau DPP a’ch adroddiad adfyfyriol (yn
enwedig os nad ydych eto wedi penderfynu am beth y byddwch yn ysgrifennu). Efallai y byddwch
hefyd am drafod mathau eraill o wybodaeth, megis:


gweithgaredd gwella ansawdd



digwyddiadau critigol



digwyddiadau arwyddocaol



enghreifftiau o gwynion a chanmol



adborth gan bobl sy’n defnyddio’ch gwasanaethau



adolygiadau perfformiad a datblygu



y safonau ar gyfer gweithwyr proffesiynol

Dylai’r drafodaeth fod yn un ffurfiannol - hynny yw, datblygu eich datblygiad mewn ffordd
gadarnhaol, yn hytrach nag asesiad ohonoch gan eich cydweithiwr, ddylai fod yn nod iddi. Nid oes
rhaid i chi roi gwybodaeth i ni ynghylch yr hyn a drafodwyd. Diben y drafodaeth yw eich helpu i
adfyfyrio. Efallai, felly, y bydd eich cydweithiwr yn gofyn cwestiynau amdanoch chi ac am eich gwaith
er mwyn hybu adfyfyrio na fyddech, fel arall, wedi ei ystyried efallai. Gall y trafod ddigwydd wyneb yn
wyneb, dros y ffôn neu drwy gyfrwng electronig arall.
Rydym yn sylweddoli bod rhai trafodaethau yn digwydd ar hap, yn hytrach na’n cael eu cynllunio o
flaen llaw, a bod hynny’n gallu gweithio’n dda. Fodd bynnag, mae trafodaethau o’r math hwn yn
dueddol o fod yn llai effeithiol o ran adfyfyrio gan fod paratoi o flaen llaw – yn cynnwys ystyried y
drafodaeth o flaen llaw - yn gallu gwneud y sgwrs yn un fwy effeithiol.
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Dylech sicrhau bod eich cydweithiwr wedi cytuno i gael ei enwi yng nghofnod eich trafodaeth, ac yn
fodlon i ni gysylltu ag ef neu hi. Os cewch eich dewis ar gyfer adolygiad, byddwn yn cysylltu â’ch
cydweithiwr i gadarnhau bod y drafodaeth wedi digwydd. Ni fyddwn yn gofyn i’ch cydweithiwr am
wybodaeth ynghylch y drafodaeth, dim ond am gadarnhad ei bod wedi digwydd.
Os nad ydych yn hapus gyda’ch trafodaeth gyda chydweithiwr, gallwch ddewis cydweithiwr arall.
Mewn rhai achosion prin iawn, gallai trafodaeth arwain at bryder ynghylch addasrwydd unigolyn i
ymarfer. Dylech chi a’ch cydweithiwr gyfeirio at ein canllawiau ar fynegi pryderon os digwydd hyn.
Mae gennym ganllawiau ar wahân ar gyfer cydweithwyr i egluro’r hyn sy’n ddisgwyliedig oddi wrthyn
nhw. [I’w cynhyrchu ar ôl yr ymgynghoriad].

Adroddiad adfyfyriol
Diben yr adroddiad adfyfyriol yw eich annog i ystyried y ffordd yr ydych yn cyrraedd ein safonau ar
gyfer gweithwyr fferyllol yn y gwaith a wnewch fel gweithiwr fferyllol. Mae tystiolaeth yn awgrymu
bod creu adroddiad adfyfyriol sy’n canolbwyntio ar ein safonau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’r
safonau ac yn gymorth i chi ystyried sut mae’ch gwaith chi yn effeithio ar y bobl sy’n defnyddio’ch
gwasanaethau.
Dyma fydd prif rannau’ch adroddiad adfyfyriol:


crynodeb o’ch gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf, yn cynnwys nodi pwy oedd defnyddwyr
nodweddiadol eich gwasanaeth



datganiad am y ffordd y cyrhaeddoch un neu ragor o’n safonau ar gyfer gweithwyr fferyllol



enghreifftiau i gefnogi’ch datganiad

Byddwn yn eich hysbysu’n flynyddol pa safon y disgwyliwn i chi adfyfyrio arni.
Rydym am i chi egluro’ch gwaith yn gryno i ni (eich lleoliad, eich prif swyddogaethau a chyfrifoldebau,
defnyddwyr nodweddiadol). Mae cyflwyno’r cyd-destun fel hyn yn gymorth os dewisir eich cofnod i’w
adolygu, ac mae’n eich helpu chi hefyd i ystyried y bobl sy’n defnyddio’ch gwasanaethau ac a fu newid
yn y math o ddefnyddwyr.
Rydym am i chi roi o leiaf un enghraifft (mwy nag un, yn ddelfrydol) i gefnogi’ch cofnod, er mwyn i ni
weld sut rydych wedi adfyfyrio ar y safonau a’u cymhwyso at eich gwaith.
Efallai y byddai trafod beth i’w gynnwys yn eich adroddiad yn rhan o’r drafodaeth gyda chydweithiwr
yn ddefnyddiol.
Mae rhagor o wybodaeth yn yr adran sy’n trafod cwestiynau cyffredin.
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Eglurhad o’r broses: cyflwyno
Mae ‘r rhan hon o’r fframwaith yn disgrifio sut i gyflwyno’ch cofnodion i ni wrth adnewyddu eich
aelodaeth. Mae’n trafod:


yr hyn sy’n digwydd adeg adnewyddu aelodaeth a’r hyn sy’n rhaid i chi ei wneud



beth i’w wneud os bydd rhan o’ch cofnodion na allwch eu cyflwyno



beth sy’n digwydd os na chyflwynwch eich cofnodion, neu ran ohonynt, heb reswm digonol

Yr hyn sy’n digwydd adeg adnewyddu aelodaeth a’r hyn sy’n rhaid i chi ei wneud
Bob blwyddyn, yn rhan o’r broses adnewyddu aelodaeth, disgwylir i chi gyflwyno cofnod o’ch DPP,
trafodaeth gyda chydweithiwr ac adroddiad adfyfyriol i ni.
Byddwn yn rhoi digon o rybudd i chi bod dyddiad eich cais i adnewyddu yn agosáu, er mwyn i chi gael
amser i baratoi. Os byddwch wedi bod yn cadw eich cofnodion yn ein porthol ar-lein, bydd angen i chi
fewngofnodi a chyflwyno’ch cofnodion i ni yn rhan o’r broses adnewyddu aelodaeth. Os byddwch
wedi cadw eich cofnodion yn rhywle arall (ar bapur neu mewn portffolio ar-lein arall) bydd angen i chi
eu trosglwyddo i’n porthol ni.
Nid ydym yn derbyn copïau papur fel arfer, ond os nad oes modd i chi gyflwyno’ch cofnodion ar-lein
gallwch gysylltu â ni i drafod.
Beth i’w wneud os bydd rhan o’ch cofnodion na allwch eu cyflwyno
Weithiau, bydd rhesymau pam na alwch gyflwyno’ch cofnodion, neu ran o’ch cofnodion, wrth
adnewyddu eich aelodaeth. Gallai hyn fod yn sgil absenoldeb salwch neu famolaeth, gwaith milwrol,
egwyl o’r gwaith a rhesymau eraill hefyd o bosibl. Fel arfer, os bydd gennych reswm da, byddwch yn
dal i allu adnewyddu’ch aelodaeth heb gyflwyno’ch cofnodion.
Os na allwch gyflwyno’ch cofnodion i gyd, efallai y byddwn yn gallu derbyn y cofnodion y gallwch eu
cwblhau. Os bydd bylchau fel hyn yn eich cofnodion, ni ddylent fod yn hwy na 12 mis fel arfer.
Mewn achosion eraill, efallai y byddwn yn gallu rhoi estyniad i chi er mwyn i chi gyflwyno’ch cofnodion
maes o law.
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Beth sy’n digwydd os na chyflwynwch eich cofnodion, neu ran ohonynt, heb reswm digonol
Os byddwch yn methu â chyflwyno’ch cofnodion a heb reswm da dros hynny, byddwn yn eich rhoi yn
y ‘broses adfer’. Mae hyn yn rhoi cyfle arall i chi i gyflwyno’ch cofnodion mewn ffurf sy’n dderbyniol i
ni.
Os methwch â chyflwyno’ch cofnodion ar ddiwedd y cyfnod adfer, byddwn yn cychwyn proses o’r enw
‘dileu gweinyddol’, a ddisgrifir yn ein rheolau2 . Os cewch eich dileu o’r gofrestr drwy’r broses hon, ac
yn gwneud cais am aelodaeth yn hwyrach, byddwn yn disgwyl derbyn ac adolygu eich cofnodion DPP,
trafodaeth gyda chydweithiwr ac adroddiad adfyfyriol yn rhan o’ch cais.

2

Gorchymyn Cyngor y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (Rheolau Datblygiad Proffesiynol Parhaus a Diwygiadau Ôl-ddilynol) 2011
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Eglurhad o’r broses: adolygu ac adborth
Mae’r rhan hon o’r fframwaith yn disgrifio’r dull a ddefnyddiwn i adolygu’ch cofnodion. Mae yma
wybodaeth am:


sut rydym yn dewis cofnodion i’w hadolygu



y dull a ddefnyddiwn i gynnal adolygiad a’r hyn sy’n digwydd wedyn



y meini prawf a ddefnyddiwn wrth adolygu cofnodion, a



sut y darparwn adborth i chi ar ôl i chi gael eich dewis ar gyfer adolygiad

Sut rydym yn dewis cofnodion i’w hadolygu
Wedi i’ch cofnodion gael eu cyflwyno, efallai y cânt eu dewis i’w hadolygu. Mae ein proses ddewis yn
rhannol ar hap, ac yn rhannol dargedig. Byddwn yn eich hysbysu os dewisir eich cofnodion chi ac yn
nodi pryd y byddwch yn derbyn gwybodaeth am ganlyniad yr adolygiad.
Bob blwyddyn, byddwn yn dewis sampl o aelodau ar hap fydd yn cael eu cofnodion wedi eu
hadolygu. Os dewisir eich cofnodion chi, a’ch bod yn bodloni’r meini prawf adolygu, ni fyddwn yn
adolygu’ch cofnodion eto o fewn y ddwy flynedd nesaf. Mewn rhai achosion, mae’n bosibl y bydd eich
cofnodion yn cael eu dewis i’w hadolygu’n amlach na hyn, er enghraifft:


os ydym eisoes wedi gofyn i chi ymgymryd â mesurau adfer yn sgil adolygiad ar eich cofnodion



os oes gennych hanes o gydymffurfiaeth wael ag unrhyw un neu ragor o’n safonau, neu



os cyflwynir eich cofnodion yn hwyr, heb reswm da

Gallem ofyn am eich cofnodion i’w hadolygu ar unrhyw adeg wedi iddynt gael eu cyflwyno. Os dewisir
eich cofnodion, byddwn yn eich hysbysu o flaen llaw. Byddwn yn adolygu’r pedwar cofnod DPP, y
drafodaeth gyda chydweithiwr a’r adroddiad adfyfyriol a gyflwynoch yn rhan o’r cais adnewyddu
mwyaf diweddar.
Efallai y gofynnwn i chi hefyd wneud gweithgareddau eraill a’u cofnodi er mwyn i ni eu hadolygu, os:


bydd eich adolygiad yn dod i’r canlyniad nad ydych wedi bodloni ein meini prawf



yw eich aelodaeth wedi ei adfer yn dilyn cyfnod o fod wedi ei dileu, a bod eich cais i gael eich
adfer i’r gofrestr wedi ei gytuno ar yr amod eich bod yn cytuno i gydymffurfio ag anghenion
dysgu ychwanegol, neu



fod cyfarwyddyd wedi dod gan bwyllgor addasrwydd ymarfer (yn dilyn gwrandawiad) bod eich
aelodaeth yn amodol arnoch chi’n gwneud gweithgareddau dysgu ychwanegol
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Y dull a ddefnyddiwn i gynnal adolygiad a’r hyn sy’n digwydd wedyn
Os dewisir eich cofnodion chi i’w hadolygu, byddant yn cael eu hadolygu yn erbyn ein meini prawf
adolygu. Amlinellir y rhain isod. Byddwn hefyd yn ceisio cysylltu â’ch partner trafod i gadarnhau bod y
drafodaeth gyda chydweithiwr wedi digwydd. Ni fyddwn yn gofyn am fanylion ynghylch y drafodaeth,
dim ond am gadarnhad ei bod wedi digwydd.
Bydd gweithiwr fferyllol proffesiynol ac adolygydd lleyg yn gweithio ar y cyd i adolygu’ch cofnodion.
Byddan nhw’n defnyddio’r meini prawf adolygu i adolygu’ch cofnodion ac ysgrifennu adroddiad
adborth. Bydd y gweithiwr fferyllol proffesiynol a’r adolygydd lleyg wedi eu hyfforddi i gynnal
adolygiadau a chynnig adborth datblygu.
Credwn fod cael dau adolygydd yn bwysig er mwyn sicrhau bod un yn deall cyd-destun eich gwaith a’r
llall yn edrych ar eich cofnodion o safbwynt lleyg neu o safbwynt y claf. Hefyd, mae paru adolygwyr yn
helpu i wella ansawdd a chysondeb adolygiadau. Byddwn hefyd yn gweithredu dulliau eraill i sicrhau
cysondeb agwedd ac ansawdd.
Wrth adolygu’ch cofnodion, efallai y gofynnwn i chi gyflwyno rhagor o wybodaeth er mwyn i ni
gadarnhau bod y wybodaeth a gyflwynoch yn ymwneud â dysgu a wnaethoch chi a’i fod yn
berthnasol i gyd-destun eich gwaith.
Os byddwch yn bodloni’r meini prawf, byddwn yn eich hysbysu o hynny, ac yn rhoi adborth i chi i’ch
helpu gyda’ch cofnodion yn y dyfodol. Fel arfer, ni fyddwch wedyn yn cael eich dewis i gael eich
cofnodion wedi eu hadolygu yn ystod y ddau gylch adolygu nesaf. Wedi’r ddwy flynedd hynny, mae’n
bosibl y cewch eich dewis eto ar hap.
Os byddwch wedi methu â bodloni rhai o’r meini prawf adolygu, mae’n bosibl y cewch eich rhoi mewn
cyfnod adfer. Bydd hyn yn rhoi cyfle arall i chi gyflwyno cofnodion.
Os byddwch yn methu â bodloni rhai o’r meini prawf eilwaith, byddwn yn dilyn y camau a amlinellir
yn ein rheolau statudol. Mae’r rheolau hyn yn egluro’r gweithdrefnau a ddilynir os methwch â
chyflawni gofynion y fframwaith hwn. Mewn rhai achosion prin iawn, efallai y byddwn yn gweithredu i
ddileu eich aelodaeth o’r gofrestr yn weinyddol neu ddileu anodiad yn ymwneud ag arbenigedd ar
eich aelodaeth.
Y meini prawf a ddefnyddiwn wrth adolygu cofnodion
Mae dau fath o feini prawf (craidd ac adborth) y byddwn yn eu defnyddio wrth adolygu eich
cofnodion. Os na fodlonir y meini prawf craidd, mae’n bosibl y bydd camau adfer yn cael eu
gweithredu, pan fyddwn yn gofyn i chi gyflwyno rhagor o gofnodion neu gofnodion wedi eu diwygio.
Bydd y meini prawf adborth yn cael eu defnyddio i gynnig adborth datblygu ar gyfer eich cofnodion
yn y dyfodol, ac mae’n bosibl y byddwn yn dewis eich cofnodion chi eto y tro nesaf y byddwch yn
gwneud cais i adnewyddu’ch aelodaeth.
Y canlynol yw’r meini prawf craidd. Os na fodlonir y rhain i gyd, efallai y byddwn yn eich rhoi yn y
broses adfer:
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Cofnodion wedi eu cyflwyno i’r CFfC ar yr adeg a bennir gan y cofrestrydd.



Cofnodion yn ddealladwy ac wedi eu strwythuro mewn fformat a gyhoeddwyd neu a
gymeradwywyd gan y CFfC.



Cofnodion yn ymwneud â’r cyfnod aelodaeth blynyddol, neu, os oes bylchau, eglurhad digonol
wedi ei roi.



Cofnodion yn ymwneud â gweithgareddau a wnaed gennych chi’n bersonol.



Mae chwe chofnod (pedwar cofnod DPP, trafodaeth gyda chydweithiwr ad adroddiad adfyfyriol)
i’w cwblhau ar gyfer pob cyfnod cofrestru blynyddol. Mae’r rhain yn berthnasol i ymarfer
fferyllol diogel ac effeithiol o fewn cyd-destun eich gwaith chi, yn cynnwys unrhyw arbenigeddau
a’r amgylchedd yr ydych yn gweithio ynddo. Bydd o leiaf ddau o’r pedwar cofnod DPP a
gwblheir bob blwyddyn yn weithgareddau dysgu a gynlluniwyd.



Cofnodion yn cydymffurfio gyda, neu’n diogelu, cyfrinachedd cleifion3.



Cofnodion yn adlewyrchu’n ddigonol unrhyw amodau arbennig sydd wedi eu rhoi ar eich
gwaith gan y CFfC – er enghraifft gan bwyllgor addasrwydd ymarfer, neu gan y cofrestrydd, os
yw’ch aelodaeth wedi ei hadfer yn dilyn ei dileu o’r gofrestr.



Cofnodion yn cynnwys gwybodaeth sy’n wir ac yn gywir4.

Y canlynol yw’r meini prawf adborth. Os na fodlonir yr holl feini prawf hyn, byddwn yn cynnig adborth
datblygu ar gyfer eich cofnodion yn y dyfodol, ac mae’n bosibl y byddwn yn dewis eich cofnodion eto
yn y blynyddoedd nesaf.

Meini prawf ar gyfer DPP wedi ei gynllunio
Mae yma wybodaeth am:


yr hyn rydych chi eisiau ei ddysgu



perthnasedd y dysgu i’ch gwaith



sut y bydd y dysgu yn effeithio ar bobl sy’n defnyddio’ch gwasanaethau



yr opsiynau neu’r gweithgareddau rydych wedi dewis eu gwneud



sut rydych chi wedi cymhwyso’r hyn a ddysgwyd i’ch gwaith



sut mae’r dysgu – wedi i chi ei gymhwyso i’ch gwaith – wedi bod o fudd i’r bobl sy’n defnyddio’ch
gwasanaethau, gydag enghraifft

3

Os oes gennym le i gredu bod eich cofnodion yn torri cyfrinachedd cleifion, byddwn yn ymchwilio, ac mae’n bosibl y deliwn â’r mater
drwy weithdrefnau addasrwydd ymarfer. Gallai hyn arwain at ddileu eich aelodaeth yn weinyddol.
4
Os oes gennym le i gredu bod eich cofnodion yn cynnwys gwybodaeth anwir neu gamarweiniol, byddwn yn ymchwilio ac mae’n bosibl y
deliwn â’r mater drwy weithdrefnau addasrwydd ymarfer. Gallai hyn arwain at ddileu eich aelodaeth yn weinyddol.
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Meini prawf adborth ar ddysgu DPP heb ei gynllunio
Mae yma wybodaeth am:


y gweithgaredd y buoch yn rhan honno ac a alluogodd ddysgu



yr hyn a ddysgoch



sut rydych chi wedi defnyddio’r hyn a ddysgoch yn ymarferol yn eich gwaith



sut mae’r dysgu – wedi i chi ei ddefnyddio – wedi bod o fudd i’r bobl sy’n defnyddio’ch
gwasanaethau, gydag enghraifft

Meini prawf adborth ar y drafodaeth gyda chydweithiwr
Mae yma wybodaeth am:


pam y dewisoch eich partner(iaid) trafod



sut mae’r broses trafod gyda chydweithiwr wedi cyfoethogi’ch gwaith



sut mae’r broses trafod gyda chydweithiwr wedi bod o fudd i’r bobl sy’n defnyddio’ch
gwasanaethau, gydag enghraifft

Meini prawf adborth ar yr adroddiad adfyfyriol
Mae yma wybodaeth am:


eich maes/meysydd ymarfer



defnyddwyr nodweddiadol eich gwasanaethau



sut rydych yn cyrraedd un neu ragor o’r safonau ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol, gydag
enghraifft/enghreifftiau go iawn

Ymarferydd ymweliadol (wedi’ch cofrestru yn rhannau 4 a 5 ein cofrestr)
Os ydych wedi’ch cofrestru gyda ni dan ran 4 neu 5 y gofrestr am eich bod wedi’ch cofrestru yn
fferyllydd neu’n dechnegydd fferyllol mewn gwlad Ewropeaidd arall lle rydych fel arfer yn gweithio,
gallwn ystyried gweithgareddau datblygu proffesiynol parhaus y mae angen i chi eich gwneud yn eich
gwlad gartref.

Aelodau deuol
Os ydych wedi’ch cofrestru’n fferyllydd ac yn dechnegydd fferyllol bydd angen i chi gwblhau
cofnodion sy’n adlewyrchu ystod gyfan eich gwaith. Rhaid i’r rhain gynnwys eich gwaith fel fferyllydd
ac fel technegydd fferyllol. Dim ond unwaith, fodd bynnag, y bydd angen i chi gyflwyno’ch chwe
chofnod, ar adeg eich cais i adnewyddu fel fferyllydd.
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Diogelu data a chyfrinachedd
Defnyddio’ch data personol: datganiad diogelu data y CFfC
Mae'r CFfC yn rheolwr data sydd wedi ei gofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae'r
CFfC yn defnyddio data personol i gefnogi ei waith fel corff rheoleiddio fferyllwyr, technegwyr fferyllol
a lleoliadau fferyllol masnachol ym Mhrydain Fawr.
Byddwn yn defnyddio’r data a roddwch i ni yn eich cofnodion ail-ddilysu i sicrhau eich bod wedi
gwneud y gweithgareddau angenrheidiol i gyflawni gofynion y fframwaith ail-ddilysu, fel yr eglurir yn
Eglurhad o’r broses: adolygu ac adborth. Efallai y defnyddiwn y wybodaeth hon hefyd wrth brosesu
cwynion.
Efallai y byddwn yn defnyddio data personol wrth gasglu ystadegau at ei gilydd a rhoi’r newyddion
diweddaraf am y CFfC i randdeiliaid. Bydd y wybodaeth yn cael ei chyflwyno ar ffurf ddienw.
Efallai y byddwn hefyd yn rhannu data personol gyda thrydydd partïon er mwyn ein helpu i gyflawni
nodau, amcanion a chyfrifoldebau statudol, ac wrth ddefnyddio’n pwerau dan Orchymyn Fferylliaeth
2010, y rheolau a wnaed dan y gorchymyn a deddfau eraill. Gallai’r trydydd partïon hyn gynnwys
awdurdodau rheoleiddio a gorfodi eraill, ymddiriedolaethau’r GIG, cyflogwyr, yr Adran Iechyd,
prifysgolion a sefydliadau ymchwil.

Cyfrinachedd cleifion
Mae gan weithwyr fferyllol proffesiynol ddyletswydd gyfreithiol, a dan safonau’r CFfC ar gyfer
gweithwyr fferyllol proffesiynol, i beidio â datgelu gwybodaeth bersonol am gleifion heb eu caniatâd,
onid oes amgylchiadau arbennig neu fod y gyfraith yn mynnu ar ddatgeliad. Sicrhewch fod y
wybodaeth yn eich cofnodion yn ddienw - neu defnyddiwch wybodaeth wedi ei chodio - pan fyddwch
yn cyfeirio at faterion yn ymwneud â chleifion penodol.
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Atodiad 1: Canllaw ar gwblhau’r ffurflenni
Ffurflen a chanllaw dysgu DPP wedi ei gynllunio
1.

Beth ydych chi’n bwriadu ei ddysgu?
Dywedwch wrthym pa ddysgu sydd yn fwriad gennych. Gall hyn gynnwys gwybodaeth neu
sgiliau newydd, ymddygiad neu ddull newydd – unrhyw beth a fyddai, yn eich barn chi, yn eich
galluogi i gyflawni’ch gwaith yn well neu’ch paratoi at wasanaeth neu rôl newydd. Dylech fod
mor benodol â phosibl.
Dylech egluro pam bod y dysgu hwn yn berthnasol i chi yn eich rôl fel gweithiwr fferyllol
proffesiynol a sut y bydd yn effeithio ar y bobl sy’n defnyddio’ch gwasanaethau. Os nad ydych
o’r farn ei fod yn berthnasol neu’n teimlo na fyddai o fudd mawr i unrhyw un, efallai y byddwch
am ystyried pam bod eich bryd ar y dysgu hwn.
Peidiwch â datgelu unrhyw wybodaeth gyfrinachol am gleifion heb eu caniatâd.

2.

Sut ydych chi’n bwriadu dysgu?
Mae’n bwysig eich bod yn ystyried ystod o opsiynau ar gyfer cyflawni’r dysgu fydd yn sail i’ch
cofnodion DPP. Canolbwyntiwch y gweithgareddau sydd wedi eu cynllunio rhag blaen ar y
gweithgareddau sy’n berthnasol i, neu’n debygol o effeithio fwyaf ar, y bobl sy’n defnyddio’ch
gwasanaethau.

3.

Rhowch enghraifft o sut mae’r dysgu wedi bod o fudd i’r bobl sy’n defnyddio’ch gwasanaethau
Mae troi’r hyn a ddysgir yn rhywbeth ymarferol o fewn eich gwaith yn ffordd dda o brofi eich
bod wir wedi dysgu’r hyn a fwriadwyd. Dywedwch wrthym pa sgiliau, agweddau a/neu
ymddygiad penodol rydych wedi eu meithrin o’r newydd yn sgil eich dysgu.
Rhowch enghraifft go iawn o’r ffordd y mae’r bobl sy’n defnyddio’ch gwasanaethau wedi cael
budd o’ch dysgu. Os llwyddoch i gyflwyno gwasanaeth newydd, budd y buddion yn eglur. Os
ydych yn fwy hyderus yn eich gallu i ymateb i ymholiad penodol, neu os oes gennych
wybodaeth newydd y gallwch ei defnyddio yn eich gwaith, bydd y rheiny hefyd yn ganlyniadau
buddiol.
Dylech gynnwys adborth rydych chi wedi ei dderbyn gan bobl eraill.
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Ffurflen a chanllaw dysgu DPP heb ei gynllunio
1.

Disgrifiwch ddigwyddiad neu weithgaredd na chafodd ei gynllunio o flaen llaw a ddysgodd
rywbeth newydd i chi neu a adfywiodd eich gwybodaeth neu’ch sgiliau
Eglurwch yr hyn a ddigwyddodd. Byddwch yn benodol am y digwyddiad neu’r gweithgaredd. Os
darllenoch chi erthygl, rhowch gyfeiriadau ar ei chyfer.
Soniwch am yr hyn a ddysgoch o’r digwyddiad neu’r gweithgaredd, o ran sgiliau, gwybodaeth,
agwedd, a/neu ymddygiad.
Peidiwch â datgelu gwybodaeth gyfrinachol am gleifion heb eu caniatâd.

2.

Rhowch enghraifft o’r ffordd y mae’r dysgu hwn wedi bod o fudd i’r bobl sy’n defnyddio’ch
gwasanaethau
Rhowch enghraifft go iawn o’r ffordd y mae pobl sy’n defnyddio’ch gwasanaeth wedi elwa o’ch
dysgu. Rhowch enghraifft go iawn o’r ffordd y mae’r bobl sy’n defnyddio’ch gwasanaethau wedi
cael budd o’ch dysgu. Os llwyddoch i gyflwyno gwasanaeth newydd, budd y buddion yn eglur.
Os ydych yn fwy hyderus yn eich gallu i ymateb i ymholiad penodol, neu os oes gennych
wybodaeth newydd y gallwch ei defnyddio yn eich gwaith, bydd y rheiny hefyd yn ganlyniadau
buddiol.
Dylech gynnwys adborth rydych chi wedi ei dderbyn gan bobl eraill.

Ffurflen a chanllaw trafod gyda chydweithiwr
1.

Rhowch enw, manylion cyswllt a rôl eich partner trafod
Enw’r partner trafod: (Os buoch yn rhan o drafodaeth grŵp, rhowch fanylion un person yn unig o’r
grŵp)
Rôl y partner trafod:
Enw sefydliad y partner trafod:
Rhif cyswllt y partner trafod:
E-bost y partner trafod:

2.

Disgrifiwch sut gwnaeth y drafodaeth newid eich ymarfer er budd y bobl sy’n defnyddio’ch
gwasanaethau
Eglurwch pam y dewisoch y partner trafod hwn.
Dywedwch sut gwnaeth y drafodaeth eich helpu i adfyfyrio ar eich ymarfer a’i wella.
Rhowch enghraifft go iawn o ganlyniad sydd wedi bod o fudd i’r bobl sy’n defnyddio’ch
gwasanaethau yn sgil y newidiadau i’ch ymarfer.
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Soniwch am unrhyw adborth a dderbynioch gan bobl eraill.
Nid os gofyn i chi cynnwys manylion am yr hyn a drafodwyd os teimlwch fod y cynnwys yn
gyfrinachol.

Ffurflen a chanllaw adroddiad adfyfyriol
1.

Darparwch adroddiad adfyfyriol ar y ffordd yr ydych wedi cyrraedd un neu ragor o’r safonau ar
gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol [byddwn yn rhoi gwybod i chi pa safonau(au) i’w
thrafod/trafod bob blwyddyn]
Disgrifiwch eich maes gwaith yn gryno (lleoliad eich gwaith a’ch prif swyddogaethau).
Esboniwch yn gryno pwy yw defnyddwyr nodweddiadol eich gwasanaeth(au).
Eglurwch sut y cyrhaeddoch y safon(au) ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol a ddewiswyd
gennym.
Rhowch enghraifft/enghreifftiau go iawn o’ch arferion gwaith sy’n dangos sut y cyrhaeddwyd y
safon(au) a ddewiswyd gennym.
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Sut y byddwn yn
defnyddio’ch ymatebion
Ar ôl yr ymgynghoriad, byddwn yn cyhoeddi
adroddiad yn crynhoi'r hyn a glywom. Os
byddwch yn ymateb fel unigolyn, ni fyddwn yn
defnyddio'ch enw nac yn cyhoeddi ymatebion
unigolion.
Os byddwch yn ymateb ar ran sefydliad,
byddwn yn rhestru enw'ch sefydliad ac
efallai'n cyhoeddi eich ymateb yn llawn, oni
ddywedwch wrthym i beidio. Os ydych am i
unrhyw ran o’ch ymateb i aros yn gyfrinachol,
dylech egluro pam eich bod yn credu bod y
wybodaeth a roddoch yn gyfrinachol.
Efallai y bydd angen i’r CFfC ddatgelu
gwybodaeth dan y ddeddfau sy’n rheoli
mynediad i wybodaeth (Deddf Rhyddid
Gwybodaeth 2000, fel arfer). Os byddwch yn
gofyn i ni gadw rhan o’ch ymateb yn
gyfrinachol, byddwn yn ystyried y cais yn
ddifrifol a cheisio’i barchu, ond ni allwn
warantu y cedwir cyfrinachedd ymhob
amgylchiad.
Os byddwch yn e-bostio ymateb i’r
ymgynghoriad hwn a bod ymwadiad
cyfrinachedd awtomatig wedi ei greu gan eich
system TG ynghlwm wrtho, ni fydd hyn,
ynddo’i hun, yn ymrwymo’r CFfC.
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Ymgynghoriad ar
ailddilysu ar gyfer
gweithwyr fferyllol
proffesiynol ffurflen
ymateb
Cwestiynau cefndir
Hoffem ofyn am rywfaint o wybodaeth gefndir i
gychwyn. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall barn
grwpiau, unigolion a sefydliadau gwahanol a’n
galluogi i ymateb yn well i’r farn honno.
Ydych chi’n ymateb:
fel unigolyn – Ewch i adran A
ar ran sefydliad – ewch i adran B

Consultation on revalidation for pharmacy professionals April 2017 Welsh

41

Ebrill 2017

Adran A - Ymateb fel unigolyn
Rhowch eich:

Adran A1 – Gweithwyr fferyllol
proffesiynol

enw:

Ydych chi’n:

cyfeiriad:

fferyllydd:

e-bost

Technegydd fferyllol

Ble rydych chi’n byw?
Dewiswch yr opsiwn isod sy’n disgrifio ble
rydych chi’n gweithio’n bennaf:

Lloegr
Yr Alban

fferyllfa gymunedol

Cymru

fferyllfa ysbyty

Gogledd Iwerddon

sefydliad gofal sylfaenol

Arall (rhowch fanylion)

hyfforddi ac addysg fferyllol
diwydiant fferyllol
arall (rhowch fanylion)

Ydych chi’n ymateb fel:
aelod o’r cyhoedd
gweithiwr fferyllol proffesiynol – ewch i
adran A1
hyfforddai cyn-gofrestru
myfyriwr
arall (rhowch fanylion)
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Adran B – Ymateb ar ran sefydliad
Os ydych am i’ch ymateb aros yn gyfrinachol,
dylech egluro pam eich bod o’r farn bod y
wybodaeth a ddarperir gennych yn gyfrinachol.
Ni allwn warantu y cedwir cyfrinachedd ymhob
achos.
Peidiwch â defnyddio fy enw os cyhoeddir
fy ymateb
Dywedwch wrthym os oes gennych bryderon
ynghylch cyhoeddi unrhyw ran o’ch ymateb:

Dewiswch yr opsiwn isod sy’n disgrifio eich
sefydliad orau:
sefydliad sy’n cynrychioli cleifion neu’r
cyhoedd
sefydliad sy’n cynrychioli gweithwyr
fferyllol proffesiynol neu’r sector fferyllol
fferyllfa annibynnol (1-5 fferyllfa)
fferyllfa luosog (6 neu ragor o fferyllfeydd)
sefydliad neu grŵp GIG
sefydliad ymchwil, addysg neu
yfforddiant
arall (rhowch fanylion)
Rhowch ddisgrifiad byr o’r hyn mae eich
sefydliad yn ei wneud a’i ddiddordeb yn yr
ymgynghoriad penodol hwn:

Rhowch:
eich enw:
enw’ch swydd:
sefydliad:
cyfeiriad:
e-bost:
Enw cyswllt ar gyfer ymholiadau:
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Cwestiynau’r
ymgynghoriad
Mae gennym ddiddordeb arbennig yn eich barn
ar y pwyntiau isod, er ein bod yn croesawu
sylwadau ar unrhyw faterion yr hoffech eu codi
ynghylch ein cynigion dilysu ar gyfer gweithwyr
fferyllol proffesiynol.

Y fframwaith ail-ddilysu: proses
Mae’r fframwaith ail-ddilysu yn egluro ein
cynigion ar gyfer gweithredu, cofnodi a
chyflwyno cofnodion datblygiad proffesiynol
parhaus.
Mae’n ymdrin â’r meysydd canlynol


eich cofnodion – DPP wedi ei gofnodi,
trafodaeth gyda chydweithiwr ac
adroddiad adfyfyriol ysgrifenedig



cyflwyno cofnodion i ni a’r hyn sy’n
digwydd pan na fyddant yn cael eu
cyflwyno neu os na ellir eu cyflwyno



dewis cofnodion i’w hadolygu



adolygu cofnodion a rhoi adborth



sut byddwn yn gweithredu os na fodlonir
y meini prawf adolygu

1. Oes gennych unrhyw sylwadau ar
gamau’r broses a ddisgrifir yn y
fframwaith?

Nod y fframwaith yw rhoi sicrwydd pellach i’r
cyhoedd bod gweithwyr fferyllol proffesiynol yn
diweddaru eu sgiliau a’u gwybodaeth gydol eu
gyrfa a’u bod yn parhau i fod yn addas i ymarfer
gydol eu gyrfa. Dyma’r newidiadau rydym yn eu
cynnig:


dull symlach o gofnodi DPP



cyflwyno trafodaeth gyda chydweithiwr, a



chyflwyno adroddiad adfyfyriol wedi ei
seilio ar y safonau ar gyfer gweithwyr
fferyllol proffesiynol

2. Ydych chi’n credu y bydd y newidiadau’n
helpu aelodau yn eu gwaith ac yn rhoi
sicrwydd bod gweithwyr fferyllol
proffesiynol yn parhau’n addas i
ymarfer?
Ydw

Nac ydw

3. Oes gennych unrhyw sylwadau am y
newidiadau rydym wedi eu cynnig?

4. Ydych chi’n credu y bydd y fframwaith
ail-ddilysu yn gyffredinol yn cyflawni’r
nod o roi rhagor o sicrwydd i bobl sy’n
defnyddio gwasanaethau fferyllol?
Ydw

Nac ydw

5. Oes unrhyw beth arall, nad yw’n
gynwysedig yn y fframwaith, a fyddai’n
ddefnyddiol yn eich barn chi? Rhowch
fanylion.
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Y fframwaith ail-ddilysu: effaith
6. Pa effaith, yn eich barn chi, y bydd y
cynigion yn ei chael ar bobl sy’n
defnyddio gwasanaethau fferyllol?

9.

Rhowch unrhyw sylwadau eraill sydd
gennych am effaith bosibl y cynigion ar
y grwpiau uchod:

Dim effaith
Cadarnhaol yn bennaf
Rhannol gadarnhaol
Cadarnhaol a negyddol
Rhannol negyddol
Negyddol yn bennaf
7. Pa effaith, yn eich barn chi, y bydd y
cynigion yn ei chael ar weithwyr fferyllol
proffesiynol?
Dim effaith
Cadarnhaol yn bennaf
Rhannol gadarnhaol
Cadarnhaol a negyddol
Rhannol negyddol
Negyddol yn bennaf
8. Pa effaith, yn eich barn chi, y bydd y
cynigion yn ei chael ar gyflogwyr
fferyllol?
Dim effaith
Cadarnhaol yn bennaf

Dadansoddiad cydraddoldeb
Rydym o’r farn y dylai ail-ddilysu gweithwyr
fferyllol proffesiynol effeithio’n gadarnhaol ar
bobl. Nid ydym wedi darganfod unrhyw
ymhlygiadau a fyddai’n effeithio’n andwyol ac a
fyddai’n camwahaniaethu yn erbyn pobl sy’n
rhannu’r nodweddion gwarchodedig a ddisgrifir
yn Neddf Cydraddoldeb 2010 nac yn eu gosod
yn anfwriadol dan anfantais.
10. Ydych chi’n credu y gallai’r cynigion
effeithio ar rai unigolion sy’n rhannu
unrhyw rai o’r nodweddion
gwarchodedig?
Ydw

Nac ydw

Os ‘Ydw’, eglurwch pam a rhowch
enghreifftiau.

Rhannol gadarnhaol
Cadarnhaol a negyddol
Rhannol negyddol
Negyddol yn bennaf
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Atodiad A: Cwestiynau’r
ymgynghoriad wedi eu
casglu ynghyd
Y fframwaith ail-ddilysu: proses
Mae’r fframwaith ail-ddilysu yn egluro ein
cynigion ar gyfer gweithredu, cofnodi a
chyflwyno cofnodion datblygiad proffesiynol
parhaus.







eich cofnodion – DPP wedi ei gofnodi,
trafodaeth gyda chydweithiwr ac
adroddiad adfyfyriol ysgrifenedig
cyflwyno cofnodion i ni a’r hyn sy’n
digwydd pan na fyddant yn cael eu
cyflwyno neu os na ellir eu cyflwyno
dewis cofnodion i’w hadolygu
adolygu cofnodion a rhoi adborth
sut byddwn yn gweithredu os na
fodlonir y meini prawf adolygu

1. Oes gennych unrhyw sylwadau ar gamau’r
broses a ddisgrifir yn y fframwaith?
Nod y fframwaith yw rhoi sicrwydd pellach i’r
cyhoedd bod gweithwyr fferyllol proffesiynol yn
diweddaru eu sgiliau a’u gwybodaeth gydol eu
gyrfa a’u bod yn parhau i fod yn addas i ymarfer
gydol eu gyrfa. Dyma’r newidiadau rydym yn eu
cynnig:
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3. Oes gennych unrhyw sylwadau am y
newidiadau rydym wedi eu cynnig?
4. Ydych chi’n credu y bydd y fframwaith ailddilysu yn gyffredinol yn cyflawni’r nod o
roi rhagor o sicrwydd i bobl sy’n defnyddio
gwasanaethau fferyllol?
5.

Mae’n ymdrin â’r meysydd canlynol:


2. Ydych chi’n credu y bydd y newidiadau’n
helpu aelodau yn eu gwaith ac yn rhoi
sicrwydd bod gweithwyr fferyllol
proffesiynol yn parhau’n addas i ymarfer?

dull symlach o gofnodi DPP
cyflwyno trafodaeth gyda chydweithiwr,
a
chyflwyno adroddiad adfyfyriol wedi ei
seilio ar y safonau ar gyfer gweithwyr
fferyllol proffesiynol

Oes unrhyw beth arall, nad yw’n
gynwysedig yn y fframwaith, a fyddai’n
ddefnyddiol yn eich barn chi? Rhowch
fanylion.

Y fframwaith ail-ddilysu: effaith
6. Pa effaith, yn eich barn chi, y bydd y
cynigion yn ei chael ar bobl sy’n defnyddio
gwasanaethau fferyllol?
7. Pa effaith, yn eich barn chi, y bydd y
cynigion yn ei chael ar weithwyr fferyllol
proffesiynol?
8. Pa effaith, yn eich barn chi, y bydd y
cynigion yn ei chael ar gyflogwyr fferyllol?
9. Rhowch unrhyw sylwadau eraill sydd
gennych am effaith bosibl y cynigion ar y
grwpiau uchod .

Dadansoddiad cydraddoldeb
10. Ydych chi’n credu y gallai’r cynigion
effeithio ar rai unigolion sy’n rhannu
unrhyw rai o’r nodweddion
gwarchodedig? Os ydych, rhowch
enghreifftiau.
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Monitro cydraddoldeb
Mae’r CFfC yn ymrwymedig i hybu
cydraddoldeb, ac rydym yn gwerthfawrogi
amrywiaeth a bod yn gynhwysol yn y cyfan a
wnawn fel rheoleiddiwr proffesiwn iechyd.
Rydym yn ymrwymedig i gyflawni’r
dyletswyddau cydraddoldeb sydd arnom.
Rydym am sicrhau bod gan bawb gyfle i ymateb
i’n hymgynghoriad ar ail-ddilysu gweithwyr
fferyllol proffesiynol. Bydd y ffurflen monitro
cydraddoldeb hon yn rhoi gwybodaeth
ddefnyddiol i ni i wirio bod hyn yn digwydd.
Nid oes rhaid i chi ei chwblhau, ac ni fydd eich
atebion yma’n cael eu cysylltu â’ch ymatebion i’r
ymgynghoriad.

Beth yw eich rhyw?
Ticiwch un blwch
Gwryw
Benyw
Arall

Beth yw eich cyfeiriadedd rhyw?
Ticiwch un blwch

Ydych chi’n eich ystyried eich hun
yn anabl?
Diffinnir anabledd yn Neddf Cydraddoldeb
2010 fel “nam corfforol neu feddyliol sydd ag
iddo effaith andwyol sylweddol a hir dymor ar
allu person i ymgymryd â gweithgareddau dydd
i ddydd arferol”. Ticiwch un blwch.
Ydw
Nac ydw
Gwell gennyf beidio â dweud

Beth yw eich grŵp oedran?
Ticiwch un blwch
16 – 24 oed
25 – 34 oed
35 – 44 oed
45 – 54 oed
55 – 64 oed
65 + oed

Heterorywiol/syth

Beth yw eich grŵp ethnig?

Menyw hoyw/lesbiad

Dewiswch y blwch priodol i ddangos eich
cefndir diwylliannol. Ticiwch un blwch.

Dyn hoyw
Deurywiol
Arall

Gwyn
Prydeinig
Gwyddelig

Gwell gennyf beidio â dweud
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Sipsi neu deithiwr Gwyddelig

Arabaidd

Cefndir gwyn arall (llenwch y blwch ar
ddiwedd yr adran hon)
Du neu Brydeinig Du

Arabaidd
Arall
Gwell gennyf beidio â dweud

Du Caribïaidd

Cefndir grŵp ethnig arall (llenwch y blwch
ar ddiwedd yr adran hon)

Du Affricanaidd
Cefndir du arall (llenwch y blwch ar
ddiwedd yr adran hon)
Cymysg

Beth yw eich crefydd?

Gwyn a du Caribïaidd

Ticiwch un blwch

Gwyn a du Affricanaidd

Bwdhaidd

Gwyn ac Asiaidd

Cristnogol

Cefndir cymysg arall (llenwch y blwch ar
ddiwedd yr adran hon)

Hindŵaidd
Iddewig

Asiaidd neu Brydeinig Asiaidd

Mwslimaidd

Indiaidd
Pacistanaidd

Sikhaidd

Bangladeshaidd

Dim

Asiaidd arall (llenwch y blwch ar ddiwedd
yr adran hon)

Arall (rhowch ragor o fanylion yn y blwch
isod)

Tsieineaidd neu Brydeinig Tsieineaidd

Gwell gennyf beidio â dweud

Tsieineaidd neu Brydeinig Tsieineaidd
Grŵp ethnig arall (llenwch y blwch ar
ddiwedd yr adran hon)
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