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Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol 
(CFfC) yw’r rheoleiddydd ar gyfer 
fferyllwyr, technegwyr fferyllol 
a fferyllfeydd cofrestredig yn 
Lloegr, Yr Alban a Chymru. Fel 
rhan o’n rôl, gosodwn y safonau 
y mae’n rhaid i weithwyr 
fferyllol proffesiynol eu 
cyflawni trwy gydol eu 
gyrfaoedd, yn ogystal â’r safonau 
y mae perchnogion fferyllfeydd 
yn gyfrifol am eu cyrraedd, i 
sicrhau bod gwasanaethau 
fferyllol yn cael eu darparu’n 
ddiogel ac effeithiol mewn neu o 
fferyllfa gofrestredig. 

 Rhagarweiniad 
1. Mae deddfwriaeth y Cyngor Fferyllol 

Cyffredinol (CFfC) yn caniatáu cynnal 

gwrandawiadau ffitrwydd i arfer o bell neu 

wyneb yn wyneb. Mae gwrandawiadau 

ffitrwydd i arfer yn rhan o waith y CFfC i 

ddiogelu’r cyhoedd. Y nod yw bod pwyllgor 

yn gwrando ar dystiolaeth, ystyried achos, a 

chyrraedd canlyniad teg i sicrhau 

‘cyfiawnder rheoleiddiol’. 

2. Mae strategaeth rheoli pryderon y CFfC yn 

canolbwyntio ar ddull ‘canolbwyntio ar yr 

unigolyn’ o reoleiddio fferylliaeth. Felly, 

bydd angen gwneud y penderfyniad ar 

fformat gwrandawiad ffitrwydd i arfer fesul 

achos. Golyga hynny: 

• Fod rhaid i’r partïon allu cymryd rhan yn 

y gwrandawiad ffitrwydd i arfer .  

• Fod rhaid i fformat y gwrandawiad 

ffitrwydd i arfer alluogi’r partïon i 

gyflwyno eu hachos orau y gallant. 

• Y dylid trefnu a chwblhau 

gwrandawiadau gwrandawiad ffitrwydd i 

arfer mor effeithlon ac effeithiol ag y bo 

modd.  

3. Mae’r ddogfen hon yn esbonio beth i’w 

ystyried wrth benderfynu fformat ar gyfer 

gwrandawiad ffitrwydd i arfer  − o bell neu 

wyneb yn wyneb.
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Ar gyfer pwy mae’r canllawiau hyn 

4. Rhaid i’r Tîm Dyfarniadau roi ystyriaeth i’r 

canllawiau hyn wrth drefnu gwrandawiad 

ffitrwydd i arfer. Rhaid i gadeirydd y 

pwyllgor roi ystyriaeth i’r canllawiau hyn 

wrth benderfynu ar fformat gwrandawiad 

ffitrwydd i arfer. O dan y ddeddfwriaeth 

cadeirydd pwyllgor sy’n gwneud y 

penderfyniad terfynol ar y fformat.  

Ffactorau i’w 
hystyried 
5. Mae nifer o ffactorau i’w hystyried wrth 

benderfynu ai gwrandawiad ffitrwydd i arfer  

o bell neu wyneb yn wyneb fyddai fwyaf 

effeithiol. Nid yw’r rhestr sy’n dilyn yn 

cynnwys pob sefyllfa. Dylid ystyried fformat 

gwrandawiad ffitrwydd i arfer fesul achos.  

Safbwynt y gweithiwr fferyllol 

proffesiynol 

6. Wrth inni drefnu gwrandawiad ffitrwydd i 

arfer byddwn yn gofyn i’r gweithiwr 

proffesiynol a ydynt yn meddwl y dylai fod o 

bell neu wyneb yn wyneb, ac yn gofyn 

iddynt roi rhesymau byr am eu dewis. Bydd 

gweithwyr proffesiynol yn gallu darllen y 

canllawiau hyn, sy’n cynnwys y rhestr o 

bethau y gallent fod eisiau eu hystyried. Er y 

byddwn yn rhoi ystyriaeth i farn y gweithiwr 

proffesiynol, efallai y bydd rhesymau dros 

inni beidio caniatáu dewis fformat y 

gweithiwr proffesiynol. Ym mha sefyllfa 

bynnag, byddwn yn rhoi gwybod i’r 

gweithiwr proffesiynol beth fydd fformat y 

gwrandawiad ffitrwydd i arfer, a’r rhesymau 

pam. 

Cymhlethdod yr achos  

7. Achosion cymhleth yw rhai lle:  

• y mae mwy nac un math o gyhuddiad  

• y mae llawer iawn o dystiolaeth 

ddogfennol  

• y mae llawer o dystion, a  
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• disgwylir i’r gwrandawiad ffitrwydd i arfer 

barhau am bum niwrnod o leiaf 

Ni ddylai cymhlethdod ynddo’i hun olygu na ellir 

cael gwrandawiad o bell, ond dylid ei ystyried 

gyda ffactorau eraill.  

Cydraddoldeb, amrywiaeth a 

chynhwysiant (CAC)  

8. Mae’r CFfC wedi ymrwymo i CAC, ac fel rhan 

o hynny rhaid i fformat gwrandawiad 

ffitrwydd i arfer roi ystyriaeth i anghenion 

pawb sy’n cymryd rhan. Er mwyn gwneud 

yn siŵr fod yr achos yn deg, byddwn yn 

casglu gwybodaeth i gael gwybod beth yw 

anghenion unigolion. Bydd hyn yn cynnwys 

effaith unrhyw anableddau neu freguster 

allai fod ganddynt, a sut orau allant gymryd 

rhan yn y gwrandawiad. Ymhlith y pethau 

eraill y byddwn yn eu hystyried mae 

anghenion iaith a dysgu, materion iechyd 

ehangach, cyfrifoldebau gofalu a ffactorau 

diwylliannol 

9. Ar gyfer yr holl wybodaeth CAC a gasglwn, 

byddwn yn asesu: 

• gallu unigolyn i gymryd rhan yn y 

gwrandawiad, neu 

• pa mor effeithiol y gallant gymryd rhan 

Byddwn yn rhoi ystyriaeth i’r wybodaeth hon 

wrth benderfynu ar fformat gwrandawiad 

ffitrwydd i arfer. Byddwn hefyd yn gwneud 

unrhyw drefniadau arbennig sydd eu hangen. 

Achosion iechyd 

10. Gydag achosion iechyd mae’n rhaid inni 

ystyried yn ofalus iawn sut fydd fformat y 

gwrandawiad yn effeithio’r gweithiwr 

proffesiynol a’u gallu i ymdopi â’r 

gwrandawiad ffitrwydd i arfer. Efallai y 

byddai’r gweithiwr proffesiynol yn ei chael 

yn anodd mynychu gwrandawiad ffitrwydd i 

arfer yn gorfforol oherwydd eu materion 

iechyd. Fodd bynnag, gallai gorfod delio â’r 

dechnoleg sy’n rhan o gael gwrandawiad o 

bell roi mwy o straen arnynt. Gallai eu 

materion iechyd greu heriau ynddynt eu 

hunain o ran deall symbyliadau gweledol os 

ydynt yn gorfod cyfathrebu trwy sgrin 

cyfrifiadur neu ffôn. 

Natur y cyhuddiad  

11. Mewn rhai achosion euogfarn, rhybudd neu 

iechyd, mae’r honiad yn seiliedig ar un 

mater ffeithiol neu fater ffeithiol cyfyngedig 

(yr euogfarn neu’r cyflwr iechyd). Fel arfer 

mae’r rhain yn achosion byrrach, lle nad 

yw’r prif faterion ffeithiol yn cael eu hamau 

a lle y mae unrhyw dystiolaeth gan dystion 

yn debygol o fod yn gyfyngedig. Ar y llaw 

arall, gallai honiad o gamymddwyn neu 

Arfer Proffesiynol Diffygiol (DPP) gynnwys 

nifer o faterion ffeithiol a bod yn fwy 

cymhleth o’r herwydd. Gallai hynny olygu 

fod gwrandawiad ffitrwydd i arfer wyneb yn 

wyneb yn fwy addas. 

I ba raddau y mae unrhyw ffeithiau 

mewn anghydfod yn cael eu cytuno 

12. Mae penderfyniad am unrhyw amhariad a’r 

canlyniad mwyaf priodol yn fater y mae’n 

rhaid i’r pwyllgor ei benderfynu. Fodd 

bynnag, ar gyfer penderfyniadau ar ffeithiau 

dadleuol mae angen i lefel y prawf gyrraedd 

‘safon sifil’. Hynny yw, mae angen i’r 

pwyllgor ystyried ‘cydbwysedd 

tebygolrwydd’. Gallai hynny yn ei dro olygu 
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ystyried tystiolaeth gymhleth gan dystion, 

yn ddogfennol a thystiolaeth arall. 

A yw’r gweithiwr fferyllol 

proffesiynol yn cael eu cynrychioli 

ai peidio 

13. Mae heriau i weithiwr proffesiynol nad yw’n 

cael ei gynrychioli neu ei chynrychioli. Mae’r 

rhain yn gallu cael eu rheoli, a’r gweithiwr 

proffesiynol yn gallu cael eu cefnogi, gan y 

pwyllgor, ysgrifennydd y pwyllgor a 

chyflwynydd yr achos. Gallai rhai gweithwyr 

proffesiynol deimlo fod cefnogaeth wyneb 

yn wyneb yn fwy defnyddiol. Fodd bynnag, 

gallai eraill deimlo’n fwy cyfforddus yn 

cymryd rhan mewn amgylchiadau 

cyfarwydd fel eu cartref. 

Tystion   

14. Os yw unrhyw faterion yn cael eu hamau ac 

os oes angen ystyried tystiolaeth tystion, 

dylid rhoi ystyriaeth i gefndir y tyst. Dylai 

tystion proffesiynol − er enghraifft, 

fferyllwyr arolygol, arolygwyr fferyllfeydd 

neu dystion arbenigol − fod mewn gwell 

sefyllfa nac aelodau’r cyhoedd i reoli heriau 

rhoi tystiolaeth. Os yw’r tyst yn aelod o’r 

cyhoedd neu’n glaf, bydd angen inni 

ystyried:  

• hyd a chymhlethdod eu tystiolaeth, a  

• faint o’u tystiolaeth sy’n gysylltiedig â 

thystiolaeth ddogfennol eraill y bydd 

angen mynd â nhw trwyddi  

15. Os yw’r tyst yn dyst bregus bydd angen 

hefyd inni ystyried sut fydd unrhyw 

gefnogaeth yn cael ei darparu. Fel mewn 

achosion iechyd, gallai’r union freguster 

olygu y byddai gwrandawiad o bell yn creu 

mwy o straen ac yn anoddach ei reoli na 

gwrandawiad wyneb yn wyneb. Ar y llaw 

arall, gallai rhai tystion deimlo’n fwy 

cyfforddus yn rhoi eu tystiolaeth o bell. 

Mewn rhai sefyllfaoedd efallai y bydd staff y 

CFfC yn gallu teithio i helpu tyst bregus i roi 

tystiolaeth o bell. 

Mynediad at dechnoleg 

gwybodaeth (TG) 

16. Ar gyfer gwrandawiadau ffitrwydd i arfer o 

bell mae angen inni wneud yn siŵr fod gan 

yr holl bartïon yr offer maen nhw ei angen i 

gymryd rhan yn effeithiol. Mae angen inni 

ystyried yr offer TG sydd gan y partïon 

ynghyd â’u cysylltiad â’r rhyngrwyd. Dylai 

hynny gynnwys eu hamgylchedd ffisegol 

hefyd, er enghraifft: 

• A ydynt mewn llety a rennir?  

• A fydd ganddynt ddigon o breifatrwydd, a 

rhyddid o sŵn a phethau eraill allai 

dynnu eu sylw? 

Ni fydd gan bob gweithiwr proffesiynol neu dyst 

yr offer TG angenrheidiol, na hyder yn 

defnyddio TG, i allu cymryd rhan ystyrlon mewn 

gwrandawiad ffitrwydd i arfer. Mewn rhai 

sefyllfaoedd, efallai y bydd y CFfC yn gallu 

darparu offer a lleoliad priodol y gallent ymuno 

ohono. Ar gyfer pobl sy’n cymryd rhan o bell 

bydd y Tîm Dyfarniadau yn cynnig profion 

cyswllt fideo.  
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Mathau o wrandawiadau  
Prif wrandawiadau 

17. Prif wrandawiadau yw’r rhai pan mae’r 

Pwyllgor Ffitrwydd i Arfer yn cael y cyfle 

cyntaf i ystyried tystiolaeth am ffitrwydd i 

arfer gweithiwr proffesiynol ar y pryd. Bydd 

cyflwynydd yr achos, y gweithiwr 

proffesiynol fferyllol a’u cynrychiolydd (os 

oes ganddynt un) yn derbyn ‘holiadur 

rhestrau’. Mae hyn yn cynnwys materion fel 

tystion, am faint o ddyddiau y mae disgwyl 

i’r gwrandawiad barhau, a beth fydd fformat 

y gwrandawiad, a’r rhesymau am hynny. 

Bydd angen llenwi’r holiadur rhestrau a’i 

ddanfon yn ôl erbyn dyddiad penodol. Os 

yw’r partïon yn cytuno ar y fformat a 

awgrymir, bydd y Tîm Dyfarniadau yn 

cadarnhau hyn a bydd y gwrandawiad yn 

cael ei restru felly. Os yw’r cadeirydd fydd 

yn cymryd y gwrandawiad yn anghytuno â’r 

fformat, gallant ofyn am gyfarfod rheoli 

achos (CMM). 

18. Os nad yw partïon yn cytuno ar y fformat, 

bydd y Tîm Dyfarniadau yn ysgrifennu 

argymhelliad yn seiliedig ar y wybodaeth yn 

yr holiaduron rhestrau. Bydd yr 

argymhelliad hwn, a’r holiaduron rhestrau a 

lanwyd, yn mynd at y cadeirydd fel y gallant 

wneud penderfyniad terfynol ar y fformat − 

naill ai ar bapur neu mewn CMM. Yna 

byddwn yn cadarnhau’r fformat gyda’r holl 

bartïon ac yn danfon Hysbysiad 

Gwrandawiad yn cadarnhau’r lleoliad o leiaf 

28 diwrnod cyn y dyddiad cychwyn. 

 

 

 

19. Ar ddechrau pob gwrandawiad bydd y 

cadeirydd yn cadarnhau’r fformat a bod y 

partïon yn hapus â hynny. 

Gwrandawiadau ‘heb fod yn brif 

rai’ 

20. Gwrandawiadau heb fod yn brif rai yw pob 

math arall o wrandawiadau megis 

gorchmynion interim, adolygiadau, 

adferiadau ac apeliadau. Bydd y rhain yn 

wrandawiadau o bell gan eu bod yn fyrrach 

a llai cymhleth. Rhaid trefnu 

gwrandawiadau cais am orchymyn interim 

yn gyflym er mwyn delio â phryderon 

diogelu’r cyhoedd.  

21. Ar gyfer yr holl fathau hyn o wrandawiadau 

ffitrwydd i arfer gall y gweithiwr proffesiynol 

fferyllol, eu cynrychiolydd, cyflwynydd yr 

achos neu aelodau’r pwyllgor ofyn am eu 

cynnal wyneb yn wyneb, gan roi rhesymau 

am y cais. Yna bydd y cais yn cael ei ystyried 

gan y cadeirydd.  

Gwrandawiadau ‘hybrid’ 

22. Mewn rhai sefyllfaoedd, mae’n bosib y bydd 

y rhan fwyaf o bartïon yn mynychu’r 

gwrandawiad wyneb yn wyneb, ond y bydd 

eraill − tyst, er enghraifft − yn mynychu o 

bell. Mae fformat y gwrandawiadau hybrid 

hyn yn cael eu penderfynu fesul achos 

hefyd. 



 

Canllawiau fformat clyw addasrwydd i ymarfer  9 

 

Newid y fformat ynghanol y 

gwrandawiad 

23. Bydd fformat gwrandawiad ffitrwydd i arfer, 

o bell neu wyneb yn wyneb, yn cael ei 

benderfynu ymlaen llaw. Ond gellid ystyried 

ar ddiwedd pob dydd a phob cam, sut orau i 

gynnal y diwrnod neu’r cam nesaf. 
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