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Cipolwg ar ein blwyddyn
Ein gwaith i helpu gofal fferylliaeth diogel ac effeithiol wrth galon
cymunedau iachach, mewn rhifau
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Rhagair
gan ein cadeirydd, Gisela Abbam,
a'n prif weithredwr, Duncan
Rudkin
Mae hi wedi bod yn flwyddyn heriol arall i dimau
fferyllfeydd wrth iddynt orfod parhau i chwarae
rôl ganolog mewn diogelu'r cyhoedd rhag
COVID-19. Rydym wedi clywed llawer o storïau
am ymdrechion rhyfeddol ac ymroddiad
proffesiynol mewn cadw gwasanaethau'n
agored ac yn hygyrch, yn ogystal ag am y
niferoedd o frechlynnau a roddwyd.
Mae'n Gweledigaeth 2030 yn un o ofal
fferylliaeth diogel ac effeithiol wrth galon
cymunedau iachach. Yn ystod y pandemig, mae
fferyllfeydd wedi dangos eu bod yn wir wrth
galon eu cymunedau, yn darparu gofal diogel ac
effeithiol i bobl mewn amgylchiadau eithriadol o
anodd.
Fel sefydliad rydym wedi canolbwyntio ar
ddarparu cymorth ychwanegol i fferyllwyr,
technegwyr fferyllfeydd a pherchnogion
fferyllfeydd yn ystod yr adeg hon, i'w helpu i
barhau i ddarparu gofal diogel ac effeithiol.
Rydym wedi gorfod addasu ac ymateb yn gyflym
i amgylchiadau a gofynion cyfnewidiol, gan
gynnwys ffyrdd newydd o weithio. Mae hyn
wedi effeithio ar ddwy flynedd gyntaf
gweithredu ein cynllun strategol pum mlynedd
a'n gweledigaeth deng mlynedd. Fodd bynnag,
ein blaenoriaeth yw sicrhau gofal fferyllol diogel
ac effeithiol o hyd i bawb. Rydym yn falch o'n
staff a thimau'r fferyllfeydd ledled Prydain Fawr
sydd wedi bod yn gweithio'n ddiflino i gyflawni
hyn.

Ymateb i'r pandemig
Rydym yn gwybod fel gweithwyr proffesiynol,
mai pryder cyntaf y bobl ar ein cofrestr yw gofal
am eu cleifion a'r bobl sy'n defnyddio'u
gwasanaethau. Trwy gydol y pandemig, mae'r
ymroddiad a'r angerdd a ddangoswyd gan
weithwyr proffesiynol fferyllfeydd a
pherchnogion fferyllfeyddd wedi creu argraff
arnom mewn ymateb i'r heriau maen nhw
wedi'u hwynebu.
Mae un o'n prif flaenoriaethau wedi bod i
gynorthwyo timau fferyllfeydd i barhau i
ddarparu gofal diogel ac effeithiol i bawb. Er
enghraifft:
• Fe wnaethom barhau i lacio'r gofynion
ailddilysu ar gyfer gweithwyr proffesiynol
fferyllfeydd i 2022 (ag ailddilysiad llawn i fod
i gael ei ailsefydlu yn Hydref 2022).
• Fe wnaethom oedi archwiliadau arferol o
fferyllfeydd yn ystod cyfnodau o achosion
uchel o COVID-19 a phwysau arwyddocaol.
Canolbwyntiodd ein harolygwyr ar gynorthwyo
fferyllfeydd mewn cyflwyno'r rhaglen frechu.
Rydym hefyd wedi parhau i rannu enghreifftiau
o ymarfer da - sut mae fferyllfeydd wedi rheoli
heriau yn llwyddiannus a darparu
gwasanaethau yn effeithiol trwy gydol y
pandemig - er mwyn i eraill ddysgu ohonynt.
Trwy gydol y pandemig, rydym wedi parhau i
weithredu'n gyflym ar unrhyw wybodaeth
rydym wedi'i derbyn a awgrymodd risg i
ddiogelwch cleifion. Rydym wedi cynnal
archwiliadau a gweithredu gorfodaeth pan oedd
yn briodol.
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Gwella'r ffordd rydym yn gweithio
Rydym wedi gorfod bod yn hyblyg yn ein
hymagwedd dros y ddwy flynedd ddiwethaf, fel
llawer o sefydliadau, ac roedd rhaid i'n
cynlluniau a'n hamserlenni newid. Ond rydym
wedi parhau â'n gwaith o ddarparu'n cynllun a
gweledigaeth strategol, oherwydd bod pwysau'r
pandemig wedi dangos yn bwerus pam bod
rhaid i ni gyflawni'r nodau hyn.
Un o'n nodau strategol yw darparu gwelliannau
mewn gofal fferylliaeth trwy foderneiddio sut
rydym yn rheoleiddio addysg a hyfforddiant.
Bydd y newidiadau mawr hyn yn helpu i
gyflawni strategaethau uchelgeisiol ar gyfer
fferylliaeth ac iechyd ledled y DU. Byddant yn
caniatáu i fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol
newydd gymhwyso chwarae rôl fwy o lawer
mewn darparu gofal clinigol i gleifion a'r
cyhoedd.
Eleni rydym wedi parhau i wneud cynnydd
sylweddol mewn gweithredu ein safonau
newydd ar gyfer addysg a hyfforddiant
cychwynnol fferyllwyr, gan weithio'n agos â
phrif randdeiliaid ledled Lloegr, yr Alban a
Chymru.
Rydym hefyd wedi cyhoedd dwy brif strategaeth
fydd yn ein helpu i ateb y nodau yn ein
Gweledigaeth 2030.
MaeRheoli pryderon am weithwyr

proffesiynol fferyllfeydd: ein strategaeth ar
gyfer newid yn disgrifio'r camau y byddwn yn
eu cymryd i wella'n prosesau i fynd i'r afael â
phryderon y cyhoedd a chleifion, sicrhau tegwch
ac ateb safonau.
MaeDarparu cydraddoldeb, gwella

amrywiaeth a meithrin cynhwysiant: ein
strategaeth ar gyfer newid hefyd wedi cael ei
gyhoeddi eleni. Mae'r strategaeth hon yn
8

amlinellu fframwaith ar gyfer sut y byddwn yn
adeiladu ystyriaethau o gydraddoldeb,
amrywiaeth a chynhwysiant i mewn i bob
agwedd o'n gwaith.

Paratoi ar gyfer y dyfodol
Rydym yn gwybod bod rhagor o newidiadau a
heriau o'n blaenau wrth i ni ddechrau trydedd
blwyddyn ein cynllun strategol pum mlynedd.
I'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol, bydd newid
arwyddocaol wrth i'n Cadeirydd, Nigel Clarke,
adael ei rôl ar ôl wyth mlynedd. Fodd bynnag,
rydym wrth ein boddau i groesawu Gisela
Abbam fel ein Cadeirydd newydd. Mae gan
Gisela gyfoeth o brofiad mewn darparu newid
yn y sector iechyd a gwyddorau bywyd, yn y DU
yn ogystal ag yn fyd-eang.
Mae'n gwaith dros y flwyddyn sydd i ddod yn
parhau i gael ei drefnu o dan y pum nod
strategol. Y rhain yw i:
• ddarparu fframwaith safonau addasadawy
sy'n ateb anghenion cyhoeddus a
phroffesiynol sy'n newid yn gyflym
• darparu rheoleiddio effeithiol, cyson a theg
• gyrru gwelliannau mewn gofal fferyllol trwy
foderneiddio sut rydym yn rheoleiddio
addysg a hyfforddiant
• symud y cydbwysedd tuag at ymagweddau
mwy rhagweliadwy, cymesur ac wedi'u
teilwra at reoleiddio fferylliaeth
• gwella'n galluoedd a'n seilwaith i ddarparu
ein gweledigaeth
Bydd darparu'r nodau hyn yn ein helpu i
gynorthwyo fferylliaeth mewn parhau i
ddarparu gofal diogel ac effeithiol yng ngolau:
• rolau sy'n datblygu'n gyflym mewn
fferylliaeth
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• gwasanaethau clinigol gwell
• cynnydd mewn gweithio amlbroffesiynol
mewn gofal iechyd
• modelau newydd o ddarparu, a
• disgwyliadau uwch gan gleifion a'r cyhoedd
Duncan Rudkin
Prif Weithredwr

Gisela Abbam
Cadeirydd
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Amdanom ni
Pwy ydym ni

Newidiadau i...

Rydym yn rheoleiddio fferyllwyr, technegwyr
fferyllfeydd a fferyllfeydd ym Mhrydain Fawr

Ein Cyngor

Rydym yn gweithio i sicrhau a gwella safonau
gofal i bobl sy'n defnyddio gwasanaethau
fferyllfeydd.

Eleni gorffennodd Nigel Clarke ei dymor fel
Cadeirydd. Mae'r Cyfrin Gyngor wedi penodi
Cadeirydd newydd, Gisela Abbam, a
ddechreuodd ei thymor ar 13 Mawrth 2022.

Yr hyn rydym yn ei wneud

Ein staff

Ein rôl yw diogelu'r cyhoedd a rhoi sicrwydd
iddynt y byddant yn derbyn gofal diogel ac
effeithiol wrth ddefnyddio gwasanaeth
fferyllfeydd.

Yn 2021 fe wnaethom greu swydd newydd
cyfarwyddwr cyswllt. Daeth Laura McCLintock
(Pennaeth Satff gynt) yn Bennaeth Staff a
Chyfarwyddwr Cyswllt Materion Corfforaethol.
Gallwch ddysgu mwy am ein grŵp uwch
arweinyddiaeth yn adran yPrif weithredwr a
chofrestrydd a chyfarwyddwyr.

Rydym yn gosod safonau i weithwyr proffesiynol
fferyllfeydd a fferyllfeydd i fynd i mewn i'n
cofrestr ac aros arni.
Rydym yn gofyn i weithwyr proffesiynol
fferyllfeydd a fferyllfeydd am dystiolaeth eu bod
yn parhau i ateb ein safonau, ac mae hyn yn
cynnwys archwilio fferyllfeydd.
Rydym yn gweithredu i ddiogelu'r cyhoedd ac i
gynnal hyder cyhoeddus mewn fferylliaeth os
oes pryderon am weithiwr fferyllol proffesiynol
neu fferyllfa ar ein cofrestr.
Trwy ein gwaith rydym yn helpu i hyrwyddo
proffesiynoldeb, cynorthwyo gwelliant parhaus
a sicrhau ansawdd a diogelwch fferylliaeth.
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Y gofrestr
Y gofrestr ar 31 Mawrth 2022

Mae'r holl gyhoedd yn gallu gwirio a yw
fferyllydd, technegydd fferyllfa neu fferyllfa
wedi'u cofrestru ym Mhrydain Fawr, trwy edrych
ar y gofrestr ar ein gwefan. Gallwch hefyd weld
unrhyw benderfyniadau rydym wedi'u gwneud
ynghylch a yw gweithwyr proffesiynol
fferyllfeydd yn ddiogel i ymarfer fferylliaeth, a
pha fferyllwyr sydd hefyd yn 'rhagnodwyr
atodol' neu'n 'rhagnodwyr annibynnol'.
Er mwyn gallu ymarfer ym Mhrydain Fawr,
mae'n rhaid i fferyllwyr a thechnegwyr
fferyllfeydd ein bodloni eu bod yn ateb y
safonau ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol.
Dim ond wedyn maen nhw'n gallu ymuno â'r
gofrestr. Yn yr un modd, mae'n rhaid i unrhyw
un sydd am gofrestru neu adnewyddu'r
cofrestriad hwnnw ateb ein safonau hefyd.
Pan fydd fferyllydd neu dechnegydd fferyllfa yn
adnewyddu'i gofrestriad â ni bob blwyddyn,
mae'n rhaid iddynt wneud datganiad yn
cadarnhau eu bod yn ateb ein holl safonau.
Mae unrhyw un sydd ddim wedi'i gofrestru â ni,
ond sy'n ymarfer fel fferyllydd neu dechnegydd
fferyllfa, yn torri'r gyfraith a gellir ei erlyn.
Gallwch chwilio'r gofrestr ar-lein am fanylion
fferyllwyr, technegwyr fferyllfeydd a fferyllfeydd.

Cofrestru dros dro
Ers Ebrill 2020, rydym wedi cadw 'cofrestr dros
dro', ar ôl i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a
Gofal Cymdeithasol ofyn i ni ddefnyddio'n
pwerau brys i gofrestru gweithwyr proffesiynol
fferyllfeydd yn gyflym i helpu â'r ymateb
cenedlaethol i'r argyfwng COVID-19.
Ar 31 Mawrth 2022, roedd 3,378 o fferyllwyr a
2,933 o dechnegwyr fferyllfeydd wedi'i cofrestru
dros dro â ni.

Cofrestriad dros dro
Ym Mai 2020, fe wnaethom gyflwyno cofrestriad
dros dro i hyfforddeion cyn cofrestru'n
fferyllwyr. Roedd hyn oherwydd bod
cyfyngiadau COVID-19 yn golygu bod rhaid
gohirio'r asesiad cofrestru.
Fe wnaethom gau'r gofrestr dros dro ar 31
Ionawr 2022, oherwydd erbyn hynny roedd sawl
cyfle wedi bod i fferyllwyr wedi'u cofrestru dros
dro i sefyll ein hasesiad cofrestru ac i ymuno â'r
brif gofrestr.
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Ffïoedd ar gyfer cofrestru
Mae un newid ffi wedi bod yn ystod 2021/22. Fe
wnaethom gynyddu'r ffi adnewyddu ar gyfer
adeiladau fferyllfeydd ar 1 Ebrill 2021, o £262 i
£365. Mae pob ffi arall wedi aros yr un peth.
O Fawrth i Fehefin 2021, fe wnaethom
yngynghori ar gynigion i'n helpu i
ddatblygu'n strategaeth ffïoedd a'n
hymagwedd gyffredinol at osod ffïoedd.
Roedd hyn yn rhan o'n strategaeth ariannol
dymor hir.
Byddwn yn defnyddio'r hyn a glywsom yn
ystod yr ymgynghoriad wrth i ni barhau i
ddatblygu'r camau nesaf yn ein strategaeth
ffïoedd, fel rhan o'n gwaith ar gynllunio ariannol
tymor hir.
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Ein gwaith yn 2021/22
1 Ymateb i'r pandemig COVID-19
Eleni roedd rhaid i ni wneud newidiadau yn
gyflym i holl feysydd ein gwaith, gan
gynnwys archwiliadau fferyllfeydd ac addsyg
a hyfforddiant fferyllfeydd. Roedd hyn er
mwyn ein helpu i ateb yr heriau roeddwm oll
yn eu hwynebu ac i wneud beth a allem i
gynorthwyo fferylliaeth mewn parhau i
ddiogelu cleifion a'r cyhoedd.

2 Addysg a hyfforddi gweithwyr
proffesiynol fferylliaeth
Yn ystod 2021/22, fe wnaethom weithio'n
agos â chyrff addysg, prifysgolion a
chyflogwyr i ddechrau dod â newidiadau i
mewn i addysg a hyfforddiant fferyllwyr.
Bydd y newidiadau hyn yn sicrhau bod
fferyllwyr wedi'u harfogi ar gyfer eu rolau yn
y dyfodol ac yn gallu ateb anghenion y
gwasanaethau iechyd a chleifion ym mhob
gwlad ym Mhrydain Fawr.

4 Darparu cydraddoldeb, gwella
amrywiaeth a meithrin cynhwysiant
Cafodd Ein strategaeth gydraddoldeb,
amrywiaeth a chynhwysiant (EDI) gyntaf
ei chyhoeddi ar ôl ymgysylltu helaeth â
rhanddeiliaid o fewn yn ogystal â'r tu allan i'r
CFfC. Mae'r strategaeth yn amlinellu sut y
byddwn yn adeiladu ystyriaethau o
gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant i
mewn i bob agwedd o'n gwaith fel
rheoleiddiwr a chyflogwr.

5 Gwella'r ffordd rydym yn gweithio
Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi
parhau i gyflwyno ffyrdd newydd o weithio.
Ar yr un pryd, rydym wedi bod yn
gweithredu ein Gweledigaeth 2030 i sicrhau
ein bod yn gallu rhag-weld ac ymateb i
ddatblygiadau arwyddocaol sy'n effeithio ar
fferylliaeth yn y dyfodol.

3 Rheoli pryderon am weithwyr
proffesiynol fferylliaeth
Rydym wedi cyhoeddi ein strategaeth
rheoli pryderon newydd yn esbonio'r
camau y byddwn yn eu cymryd i wella sut
rydym yn rheoli pryderon am weithwyr
fferyllol proffesiynol. Mae'r strategaeth yn
amlinellu sut y byddwn yn gweithredu i
ddiogelu cleifion pan fydd angen, tra ar yr un
pryd yn hyrwyddo ac yn annog diwylliant o
ddysgu.
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Ymateb i'r pandemig COVID-19
Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym
wedi gweld timau fferylliaeth ym
mhob lleoliad yn chwarae rhan
hanfodol yn yr ymateb i COVID-19.
Mae hyn wedi cynnwys cael rôl
hanfodol yn narpariaeth lwyddiannus
y rhaglen frechu COVID-19.
Rydym wedi canolbwyntio ar gynorthwyo
gweithwyr proffesiynol fferyllfeydd yn ystod yr
adeg hon, gan wneud newidiadau oedd wedi'u
cynllunio i leihau'r pwysau ar staff fferyllfeydd
wrth iddynt ymdrin â'r gwaith wrth law. Fel y
cyfryw, rydym wedi gweithredu sawl mesur i
helpu gweithwyr proffesiynol fferyllfeydd a
fferyllfeydd i gynorthwyo gwasanaethau GIG a
gofal effeithiol i gleifion yn ystod y pandemig
COVID-19.
Rydym wedi gweithio â rhanddeiliaid yn yr
Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon i rannu a
chasglu gwybodaeth, ac i helpu sicrhau bod y
mesurau y gwnaethom eu cyflwyno yn effeithiol.
Mae hyn wedi cryfhau'r perthnasoedd hyn yn y
broses.

Creu dwy gofrestr newydd yn ystod
y pandemig
Cofrestru dros dro (brys)
Ers Ebrill 2020, rydym wedi cynnal ein cofrestr
dros dro, ar ôl i'r Ysgrifennydd Gwladol dros
Iechyd a Gofal Cymdeithasol ofyn i ni
ddefnyddio'n
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pwerau brys i gofrestru gweithwyr fferyllol
proffesiynol yn gyflym i helpu â'r ymateb
cenedlaethol i'r argyfwng COVID-19.
Mae'r llywodraeth yn awr wedi cyhoeddi ei bod
yn bwriadu bod yr holl gofrestrau proffesiynau
gofal iechyd dros dro, gan gynnwys cofrestr
dros dro y Cyngor Fferyllol Cyffredinol, yn cau ar
30 Medi 2022.
Rydym yn diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at
ddarparu gofal fferyllol diogel ac effeithiol yn
ystod y pandemig fel rhan o'r cynllun hwn.

Cofrestriad dros dro
Mae bron 5,000 o fferyllwyr wedi'u cofrestru
dros dro ar y gofrestr dros dro ers iddi agor yng
Ngorffennaf 2020.
Fe wnaethom gyflwyno cofrestriad dros dro
oherwydd bod y pandemig COVID-19 yn golygu
na allai hyfforddeion oedd yn cwblhau eu
cynllun cyn cofrestru fel fferyllydd orffen eu
hyfforddiant fel y bwriadwyd a sefyll yr asesiad
cofrestru. Caniataodd y gofrestr hon i bobl oedd
wedi gorffen eu hyfforddiant i gynorthwyo
gwasanaethau GIG a darparu gofal i gleifion yn
effeithiol fel fferyllwyr wedi'u cofrestru dros dro,
tra'u bod yn aros i sefyll yr asesiad cofrestru.
Fe wnaethom gau'r gofrestr dros dro a
diweddu'r statws cofrestru dros dro ar 31
Ionawr 2022, oherwydd erbyn hynny roedd sawl
cyfle wedi bod i fferyllwyr wedi'u cofrestru dros
dro i sefyll ein hasesiad cofrestru ac i ymuno â'r
brif gofrestr.
Rydym yn diolchgar i arweinyddiaeth
broffesiynol a chyrff cynrychioladol, sefydliadau
addysg a hyfforddiant, a chyflogwyr am bopeth
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maen nhw wedi'i wneud i gynorthwyo fferyllwyr
wedi'i cofrestru dros dro a'u helpu i ddarparu
gofal diogel ac effeithiol i gleifion. Ac rydym am
gydnabod yn benodol y cyfraniad sylweddol at
wasanaethau iechyd mae fferyllwyr wedi'u
cofrestru dros dro wedi'i wneud yn ystod yr
adeg hon.

cenedlaethol, ac yn fwyaf diweddar yn Rhagfyr
2021 i gynorthwyo'r rhaglen brechiad
atgyfnerthu. Fe wnaethom ganolbwyntio ar
fferyllfeydd wedi'u cofrestru â'u trefniadau a'u
cynlluniau i helpu rheoli pwysau a heriau yn
ystod y pandemig. Fe wnaethom drefnu hefyd
bod arolygwyr ar gael yn yr ymdrech hon.

Asesiad cofrestru ar-lein yn ystod y
pandemig

O 31 Ionawr 2022, dechreuodd ein harolygwyr
ymweld â fferyllfeydd nad oedd wedi ateb yr
holl safonau o'r blaen. Fe wnaethant
ganolbwyntio ar fferyllfeydd ag adroddiadau
archwiliad wedi'u cyhoeddi lle roedd
ailarchwiliad chwe mis i fod i ddigwydd. Mae'n
harolygwyr yn ymweld â'r fferyllfeydd hyn i wirio
a ydynt yn ateb yr holl safonau ar gyfer
fferyllfeydd wedi'u cofrestru, a bydd yr arolygwr
yn cynhyrchu adroddiad i'w gyhoeddi. Rydym
hefyd yn archwilio fferyllfeydd sydd newydd eu
cofrestru sydd heb gael archwiliad eto.

Rydym wedi parhau i gynnal asesiadau cofrestru
ar-lein eleni. Fe wnaethom weithio'n
llwyddiannus hefyd â Chymdeithas Fferyllol
Gogledd Iwerddon (PSNI) i gynnal ein hasesiad
cofrestru cyffredin, cyntaf ar y cyd i fferyllwyr o
dan hyfforddiant ym mhob gwlad o'r DU.
Fe wnaethom weithio'n agos â'r PSNI i sicrhau
bod yr holl asesiadau'n cael eu cynnal ar yr un
pryd ledled y Deyrnas Unedig i sicrhau proses
deg a chadarn.
Byddwn hefyd yn gweithio â darparwr newydd,
Grŵp BTL Ltd, i redeg yr asesiad cofrestriad
cyffredin nesaf ym Mehefin 2022. Yn ogystal â
bod ganddynt rwydwaith o ganolfannau profion
ledled y DU ac yn rhyngwladol, mae gan BTL
lwyfan profi seiliedig ar gyfrifiadur, Surpass.
Bydd hyn yn caniatáu i ymgeiswyr gymryd eu
hasesiad cofrestru ar-lein. Mae gan BTL brofiad
helaeth o ddarparu gwasanaethau i amrediad o
gleientiaid, gan gynnwys y Coleg Pediatreg a
Iechyd Plant Brenhinol a'r Coleg Offthalmoleg
Brenhinol.

Newidiadau i archwiliadau yn
ystod y pandemig
Cafodd archwiliadau arferol eu hoedi

Archwiliadau wedi'u harwain gan
wybodaeth
Trwy gydol y pandemig, rydym wedi parhau i
weithredu'n gyflym ar unrhyw wybodaeth
rydym wedi'i derbyn a awgrymodd risg i
ddiogelwch cleifion. Fe wnaethom gynnal
archwiliadau 'wedi'u harwain gan wybodaeth'
o'r fferyllfeydd hyn. Golygai hyn y gallem
ganolbwyntio ein hadnoddau mewn meysydd
oedd yn cyflwyno risg uwch i ddiogelwch
cleifion.

Ymarfer da yn cael ei amlygu
Mae enghreifftiau o ymarfer da yn ystod y
pandemig, fel yr amlygwyd gan ein harolygwyr,
yn parhau i gael eu rhannu ar ein hyb
gwybodaeth.

Fe wnaethom oedi archwiliadau fferyllfeydd
arferol yn ystod cyfyngiadau symud
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Gofynion ailddilysu yn ystod y
pandemig
Fe wnaethom barhau i lacio'r gofynion ailddilysu
ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol
oherwydd y pandemig. Mae'n rhaid i weithwyr
fferyllol proffesiynol fel arfer gyflwyno
cofnodion ailddilysu bob blwyddyn. Fodd
bynnag, newidiodd hyn i ofyniad am 'gyfrif
adlewyrchiadol' yn unig.
Mae gofynion ailddilysu llawn ar gyfer fferyllwyr
a thechnegwyr fferyllfeydd i fod i gael eu
cymhwyso eto o 1 Hydref 2022. Mae hyn yn
dilyn cyhoeddiad diweddaraf y llywodraeth fod
y pwerau brys a weithredodd i helpu â'r ymateb
i'r pandemig COVID-19 yn cael eu dileu yn
ddiweddarach eleni.

Brechiad COVID-19 ar gyfer
gweithwyr fferyllol proffesiynol
Ers i frechlynnau COVID-19 ddod ar gael, rydym
wedi atgoffa'r holl fferyllwyr a thechnegwyr
fferyllfeydd ledled Prydain Fawr y dylent gael eu
brechu cyn gynted ag yr oeddent yn gallu.
Cyhoeddodd llywodraeth y DU ar 31 Ionawr
2022 na fyddai'n gofyn am frechiad fel amod
defnyddio staff iechyd a gofal sy'n darparu
gweithgareddau wedi'u rheoleiddio gan y
Comisiwn Ansawdd Gofal yn Lloegr. Nid yw'r
llywodraethau yn y Alban a Chymru wedi dweud
eu bod yn bwriadu gwneud brechiad yn amod
defnyddio i staff iechyd a gofal.

thechnegwyr fferyllfeydd sy'n gweithio ym
mhob lleoliad ledled Prydain Fawr gael eu
brechu yn erbyn COVID-19 oni bai eu bod
wedi'u heithrio yn feddygol. Fe wnaethom
ddatgan bod cael eich brechu yn ffordd bwysig y
gall gweithwyr fferyllol proffesiynol gynorthwyo
a chynnal iechyd cyhoeddus. Mae brechu yn
erbyn COVID-19 yn diogelu'r unigolyn, ei deulu a
chydweithwyr, yn ogystal â chleifion a'r
cyhoedd. Fel arweinyddion proffesiynol a
chymunedol, mae gweithwyr fferyllol
proffesiynol hefyd yn dangos arweinyddiaeth
trwy annog aelodau eraill o'u tîm, yn ogystal â
chleifion a'r cyhoedd, i gael eu brechu yn erbyn
COVID-19.

Ymgynghoriad gwrandawiadau o
bell yn cael ei gynnal
Pan fyddwn yn ymchwilio i bryder am fferyllydd
neu dechnegydd fferyllfa ac yn penderfynu bod
tystiolaeth i ddangos bod eu haddasrwydd i
ymarfer wedi cael ei amharu, gall fod angen i'r
achos gael ei gyfeirio at wrandawiad ger bron
pwyllgor.
Yn ystod y pandemig COVID-19, fe wnaethom
gynnal rhai gwrandawiadau o bell trwy gyswllt
fideo. Yn dilyn adborth cadarnhaol gan bobl yn
cymryd rhan, rydym yn anelu at wneud
newidiadau fel bod rhai gwrandawiadau yn
gallu cael eu cynnal o bell yn y dyfodol.

Yn dilyn cyhoeddiad yr Ysgrifennydd Gwladol,
datganodd y CFfC ei farn eto ar frechu COVID-19
i weithwyr fferyllol proffesiynol ym Mhrydain
Fawr.

Fe wnaethom gynnal ymgynghoriad 12
wythnos oedd yn gofyn am adborth ar newid
parhaol arfaethedig i'n rheolau gweithdrefnol.
Byddai hyn yn rhoi'r pŵer cyfreithiol penodol i
ni gynnal gwrandawiadau a chyfarfodydd trwy
delegynhadledd neu ddolen fideo.

Fe wnaethom gyhoeddi datganiad yn
Chwefror 2022 yn pwysleisio y dylai fferyllwyr a

Gofynnodd yr ymgynghoriad am farn ar
effeithiau cadarnhaol a negyddol
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gwrandawiadau o bell ar gleifion a'r cyhoedd,
gweithwyr fferyllol proffesiynol, ac unigolion
neu grwpiau sy'n rhannu nodweddion wedi'u
diogelu. Fe wnaethom hefyd ofyn am farn ar y
manteision a'r anfanteision o gynnal
gwrandawiadau o bell, ac am unrhyw
amgylchiadau pan na ddylai gwrandawiad gael
ei gynnal o bell.
Rydym yn dadansoddi canlyniadau'r
ymgynghoriad a bydd y rhain yn cael eu
hystyried gan ein Cyngor yn ddiweddarach
eleni. Bydd y Cyngor wedyn yn gwneud
penderfyniad am gynnal gwrandawiadau o bell
yn y dyfodol.
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Addysg a hyfforddi gweithwyr
proffesiynol fferylliaeth

rhan o'n gweithredu'r safonau newydd ar
gyfer addysg a hyfforddiant cychwynnol
fferyllwyr.

Addysg a hyfforddiant cychwynnol
fferyllwyr

Rydym yn gwneud newidiadau yn raddol i'r
flwyddyn hyfforddi sylfaen, trwy weithio ag
Addysg iechyd Lloegr (HEE), Addysg GIG yr Alban
(NES), ac Addysg Iechyd a Gwelliant Cymru
(HEIW), y Cyngor Fferyllol i Ysgolion, ysgolion
fferylliaeth a sefydliadau allweddol eraill.

Un o'n nodau strategol yw darparu gwelliannau
mewn gofal fferylliaeth trwy foderneiddio sut
rydym yn rheoleiddio addysg a hyfforddiant.
Mae'r safonau newydd ar gyfer addysg a
hyfforddiant cychwynnol fferyllwyr, a
gyhoeddwyd yn Ionawr 2021, yn cyflwyno
diwygiadau mawr fydd o fudd i fferyllwyr a
chleifion y dyfodol.
Bydd y newidiadau hyn yn helpu i gyflawni
strategaethau uchelgeisiol ar gyfer fferylliaeth
ac iechyd ledled y DU. Byddant yn caniatáu i
fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol newydd
gymhwyso chwarae rôl fwy o lawer mewn
darparu gofal clinigol i gleifion a'r cyhoedd.
Bydd y fferyllwyr 'cenhedlaeth nesaf' hyn yn
helpu'r GIG yn Lloegr i ateb y galw brys am
sgiliau clinigol cynyddol mewn rhagnodi, atal
salwch a chynorthwyo'r canlyniadau gorau
posibl o feddyginiaethau.
Yn ystod 2021/22, fe wnaethom barhau i
weithio'n agos â chyrff addysg, prifysgolion a
chyflogwyr yn Lloegr, yr Alban a Chymru i
gyflwyno'r newidiadau hyn. Bydd y newidiadau
er budd y gwasanaethau iechyd ym mhob
gwlad, y proffesiwn fferylliaeth, myfyrwyr,
hyfforddeion a chleifion.

Rhaglen hyfforddi sylfaen
Cymerodd y flwyddyn hyfforddi sylfaen le'r
flwyddyn hyfforddi cyn cofrestru o Orffennaf
2021. Mae 'canlyniadau dysgu' wedi cymryd lle'r
safonau perfformiad. Mae'r newidiadau hyn yn
18

Bydd y bumed flwyddyn (hyfforddi sylfaen) yn
dod yn flwyddyn hyfforddi sylfaen ddwys â:
•

chymorth goruchwylio cryfach i
hyfforddeion

•

mwy o leoliadau clinigol traws-sector, a

•

mwy o gydweithio rhwng sefydliadau
addysg uwch, cyrff addysg statudol a
chyflogwyr.

Bydd hyfforddeion yn cael profiad cyson a'r un
cyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau a gwybodaeth
mewn lleoliadau gofal iechyd gwahanol.
Mae'r set lawn o ganlyniadau dysgu yn
cynnwys rhai i ganiatáu i hyfforddeion gael eu
dynodi fel rhagnodwyr annibynnol ar adeg
cofrestru. Rydym yn cydnabod nad yw rhagnodi
annibynnol yn gallu cael ei gyflwyno ar unwaith.
Mae fersiwn interim o'r canlyniadau dysgu
nad oes gofyn i hyfforddeion hyfforddi oddi
tanynt fel rhagnodwyr annibynnol yn ystod eu
blwyddyn hyfforddi sylfaen. Mae'r canlyniadau
hyn wedi bod yn gymwys ym mhob lleoliad a
sector ers Gorffennaf 2021. Mae'r canlyniadau
dysgu interim hyn yn disgrifio'r wybodaeth,
sgiliau a nodweddion mae'n rhaid i hyfforddai
ddangos erbyn diwedd ei flwyddyn hyfforddi
sylfaen.

Cyngor Fferyllol Cyffredinol
Adroddiad blynyddol: adroddiad addasrwydd i ymarfer blynyddol a chyfrifon blynyddol
2021/22

Sicrwydd ymarfer ôl-gofrestru
fferyllwyr a thechnegwyr
fferyllfeydd

Mae angen hefyd i fferyllwyr a thechnegwyr
fferyllfeydd gael eu cynorthwyo'n well er mwyn
iddynt allu datblygu y tu hwnt i gofrestru at
lefelau uwch o ymarfer.

Yn Haf 2021, comisiynodd y CFfC grŵp oes fer
wedi'i gadeirio gan aelod o'r Cyngor Aamer
Safdar. Gofynnwyd i'r grŵp wneud argymhellion
ar rôl arweinyddiaeth a sicrwydd ansawdd
posibl y CFfC mewn addysg a hyfforddiant i
fferyllwyr a thechnegwyr fferyllfeydd ar ôl
iddynt ymuno â'r gofrestr.

Ar hyn o bryd mae amrediad eang o
weithgaredd ar y pwnc ôl-gofrestru. Mae
llywodraethau, darparwyr addysg statudol, cyrff
proffesiynol ac eraill yn gweithredu eisoes ar
gynlluniau i wella a datblygu addysg a
hyfforddiant ôl-gofrestru ymhellach.

Ar ôl ystyried yr argymhellion o'r grŵp gwaith,
penderfynodd y CFfC i weithio â Cymdeithas
Fferyllol Gogledd iwerddon (PSNI) i sefydlu grŵp
ffurfiol wedi'i ganolbwyntio ar ymarfer ôlgofrestru fferyllwyr a thechnegwyr fferyllfeydd.
Daeth y CFfC a PSNI â rhanddeiliaid allweddol
ynghyd ar 27 Ionawr 2022. Roedd hyn er mwyn
gofyn am farn o Loegr, yr Alban, Cymru a
Gogledd Iwerddon ar:

Clywsom gan randdeiliaid yn y cyfarfod y byddai
grŵp ffurfiol yn helpu i sicrhau bod ymagwedd
gydlynedig at ymarfer ôl-gofrestru fferyllwyr a
thechnegwyr fferyllfeydd, â ffocws clir ar
ddiogelwch cleifion.
Mae'r CFfC a PSNI yn datblygu'r egwyddorion a'r
ymagwedd fydd yn llywio gwaith y grŵp. Bydd
cyfarfod cyntaf y grŵp yn digwydd yn 2022/23.

Achredu

•

sut fydd cyfansoddiad y grŵp

Achredu ar-lein

•

beth fydd yn ei wneud

•

sut y bydd yn ymagweddu â'i waith, a'r

•

egwyddorion y bydd yn eu dilyn

Yn dilyn llwyddiant digwyddiadau achredu arlein, byddwn yn parhau i ddefnyddio'r fformat
ar-lein ar gyfer y rhan fwyaf o fathau o gyrsiau.
Fodd bynnag, oni bai fod cyfyngiadau yn ein
hatal, rydym yn bwriadu dychwelyd i
ddigwyddiadau achredu ar y safle, wyneb yn
wyneb i raddau MPharm a Rhaglen Asesu
Fferyllwyr Tramor (OSPAP) o flwyddyn
academaidd 2022/23.

Yn y cyfarfod, teimlai rhanddeiliaid fod sicrwydd
hyd yn oed yn bwysicach nac erioed. Roedd hyn
yn deillio o:
•

•

ddisgwyliadau uchel o weithwyr fferyllol
proffesiynol ymhlith y cyhoedd, cleifion
a'r GIG, a'r
cynnydd mewn gweithio mewn timau
amlddisgyblaethol, ar draws meysydd o
ymarfer proffesiynol sy'n datblygu'n
gyflym

Mae addysgu yn dechrau symud yn ôl ar safle ar
gyfer seminarau, gweithdai a sesiynau
ymarferol. Mae'r rhan fwyaf o leoliadau ymarfer
yn awr ar safle hefyd. Mae llawer o ddarparwyr
cyrsiau yn bwriadu cadw rhai o elfennau ar-lein
eu cyrsiau, ond mae'r rhan fwyaf yn dychwelyd i
asesiadau wyneb yn wyneb.
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Ailachredu
Rydym wedi newid y ffordd rydym yn ailachredu
graddau MPharm o dan ein safonau 2021.
Y prif newid yw fod ailachredu mewn dwy ran.
Mae hyn yn cydnabod y swm o newid mae'r
safonau yn ei gyflwyno a'r effaith y bydd
ailgynllunio graddau MPharm yn ei chael ar
ddarparwyr cyrsiau. Yn benodol mae
disgwyliadau cynyddol y bydd hyfforddeion yn
dysgu oddi wrth broffesiynau eraill a thrwy
brofiad o ymarfer, ac y bydd darparwyr yn
gweithio'n agos â chyrff addysg statudol.
Bydd holl ddarparwyr presennol graddau
MPharm wedi cael eu hachredu i'r safonau
newydd cyn i'r myfyrwyr cyntaf raddio i'r
trefniadau newydd yn Haf 2025. Bydd hyn yn
cydweddu â'r symudiad i'r flwyddyn hyfforddi
sylfaen wedi'i gweithredu'n llawn, fydd yn
dechrau ym mlwyddyn academaidd 2025/26.

arwain at gofrestru, yn cymryd lle cymwysterau
gwybodaeth a chymhwysedd ar wahân. Mae'r
rhain yn cael eu dirwyn i ben gan ddarparwyr.

Casglu data technegwyr fferyllfeydd dan
hyfforddiant
Yn y flwyddyn academaidd 2021/22 fe
wnaethom dreialu ffordd o gasglu data cyn
cofrestru dienw ynghylch technegwyr
fferyllfeydd dan hyfforddiant sy'n ymgymryd â
rhaglenni hyfforddiant cymeradwy. Roedd hyn
yn cynnwys casglu gwybodaeth ar dderbyn,
cynnydd, nodweddion EDI sylfaenol a
phryderon Addasrwydd i Ymarfer. Bydd y data
hyn yn cael eu defnyddio i wella
gweithgareddau sicrwydd ansawdd addysg. Ar
ôl arfarnu'r cynllun peilot, byddwn yn casglu'r
wybodaeth hon bob blwyddyn gan ddarparwyr
addysg technegwyr fferyllfeydd.

Cofrestru technegwyr fferyllfeydd
Fe wnaethom ddathlu 10 mlwyddiant cofrestru
technegwyr fferyllfeydd ar 1 Gorffennaf 2021. I
nodi'r pen-blwydd, fe wnaethom anfon e-bost
gan ein Cadeirydd a Phrif Weithredwr, a Phrif
Swyddogion Fferyllol Lloegr a'r Alban, at holl
dechnegwyr fferyllfeydd. Roedd hyn yn diolch
iddynt am y cyfraniad arwyddocaol a wnaethant
i ddarparu gofal fferylliaeth diogel ac effeithiol i
gleifion a'r cyhoedd.

Graddedigion cyntaf cymhwyster cyfunol
Mae'r hyfforddeion technegwyr fferyllfeydd
cyntaf a gwblhaodd y cymhwyster newydd yn
seiliedig ar gynhwysedd a gwybodaeth wedi
graddio y flwyddyn academaidd hon, 2021/22 (o
dan y safonau ar gyfer addysg a hyfforddiant
cychwynnol technegwyr fferyllfeydd 2017).
Mae'r cymhwyster/cwrs newydd, unigol hwn, yn
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Rheoli pryderon
Cyhoeddwyd strategaeth newydd
ar reoli pryderon
Rheoli pryderon am weithwyr fferyllol
proffesiynol: ein strategaeth ar gyfer newid
yn disgrifio sut y byddwn yn gwella'r ffordd
rydym yn rheoli pryderon am weithwyr fferyllol
proffesiynol, i'n helpu i gyflawni'n Gweledigaeth
2030. Cytunodd ein cyngor llywodraethol ar y
strategaeth derfynol yn eu cyfarfod ym Mehefin
2021 yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus mawr.
Mae'r strategaeth yn esbonio sut y byddwn yn
gweithredu i ddiogelu cleifion pan fydd angen,
tra'n hyrwyddo ac annog diwylliant o ddysgu
sy'n caniatáu i weithwyr fferyllol proffesiynol
ddelio ag unrhyw bryderon a mynd yn ôl i
ymarfer pan fydd hyn yn briodol.
Mae'n disgrifio'r camau y byddwn yn eu cymryd
i wella'n prosesau i fynd i'r afael â phryderon y
cyhoedd a chleifion, sicrhau tegwch ac ateb
safonau. Rydym wedi datblygu cynllun
gweithredu i'n helpu i ddarparu'r strategaeth ac
rydym yn awr yn rhoi hyn ar waith.

Dechreuodd rhai o'r gwelliannau roeddem wedi
cynllunio i'w gwneud i sut rydym yn rheoli
pryderon yn hwyrach na'r disgwyl. Roedd hyn
oherwydd bod angen i ni ymateb yn gyflym ac
yn effeithiol i heriau a phwysau'r pandemig.

Adolygiad perfformiad CFfC
Chwefror 2022
Canfu'r Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (PSA) fod y CFfC yn
ateb 15 o 18 o'i Safonau Rheoleiddio Da yn
ystod 2020/21.
Fe wnaethom ateb yr holl safonau ar draws 4
categori PSA:
• Safonau cyffredinol - roedd y rhain yn
cynnwys cydraddoldeb, amrywiaeth a
chynhwysiant, a'r ffordd rydym yn:
– darparu gwybodaeth
– cymhwyso polisïau
– ymateb i ymholiadau cyhoeddus ac
adroddiadau annibynnol eraill, a
– gweithio â rhanddeiliaid i ddiogelu
cleifion a'r cyhoedd

Rheoli pryderon yn ystod y
pandemig

• Cyfarwyddyd a safonau

Roedd gennym heriau neilltuol yn ystod y
pandemig wrth gwblhau ein gwaith addasrwydd
i ymarfer. Fe wnaethom:

• Cofrestru

• dderbyn niferoedd uchel o bryderon yn
ystod y cyfnod hwn
• ni allem ddelio ag ymchwiliadau mor gyflym
ag arfer, ac
• yn fuan roedd rhaid i ni symud at
wrandawiadau o bell

• Addysg a hyfforddiant
Ni chafodd tri allan o'r pump safon o fewn y
categori Addasrwydd i Ymarfer eu hateb.
Cydnabu'r adroddiad PSA, sy'n cwmpasu 1
Mawrth 2020 i 28 Chwefror 2021, ein bod wedi
ymateb ac addasu'n dda i'r pandemig COVID-19
ar draws y sefydliad. Roedd yn cydnabod ein
bod wedi gwneud ymdrechion i ddelio â'r
pryderon blaenorol am Addasrwydd i Ymarfer a
godwyd yn adolygiad perfformiad 2019/20, a
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bod gwelliannau wedi cael eu gwneud.
Cydnabu'r PSA hefyd fod y pandemig wedi
gohirio'r cynllun gweithredu roeddem wedi'i roi
yn ei le ac effeithiodd yn andwyol ar ba mor
gyflym y gwnaethom ymdrin â phryderon.
Fel y gwnaethom amlygu yn ein hymateb i
adolygiad perfformiad yr Awdurdod Safonau
Proffesiynol (PSA) , mae gwneud gwelliannau
yn ein prosesau addasrwydd i ymarfer yn brif
flaenoriaeth i ni, fel yr oeddem yn gallu
gweithredu'n gyflym i ddiogelu cleifion pan
oedd angen.
Yn ogystal â gwneud y gwelliannau hyn, rydym
yn gweithredu'n strtaegaeth ar reoli pryderon.
Bydd hyn yn sicrhau ein bod hefyd yn hyrwyddo
diwylliant proffesiynol o fod yn agored, dysgu a
gwelliant.
Fel llawer o sefydliadau roedd rhaid i ni
ailflaenoriaethu ac addasu ein cynlluniau yn
ystod y pandemig. Ond rydym wedi llwyddo i
gwblhau bron yr holl weithredoedd gwella a
gynlluniwyd, ac rydym yn disgwyl y bydd y PSA
yn gweld rhagor o welliannau pan fyddant yn
adolygu'n perfformiad ar gyfer 2021/22.

gweithwyr fferyllol proffesiynol i aros yn
ymarfer pan fydd hyn yn briodol.
Mae'r strategaeth hefyd yn amlinellu sut y
byddwn yn ystyried yr holl ffactorau perthnasol
ynghylch beth aeth o'i le, gan gynnwys edrych ar
a oedd methiannau system sylfaenol. Rydym
hefyd yn anelu at adeiladu ein dealltwriaeth o
pam rydym yn derbyn nifer uchel o bryderon
am weithwyr proffesiynol du, Asiaidd ac ethnig
leiafrifol (BAME) nac a ddylai gael ei ddisgwyl.
Bydd y strategaeth hon yn ein helpu i wella sut
rydym yn rheoli pryderon am weithwyr fferyllol
proffesiynol ac yn ein helpu i gyflawni'n
Gweledigaeth 2030.
Yn ystod yr ymgynghoriad, clywsom farn gan ein
holl brif randdeiliaid yn Lloegr, yr Alban a
Chymru trwy gyfarfodydd a grwpiau ffocws. Fe
wnaethom hefyd dderbyn 188 ymateb
ysgrifenedig i'r ymgynghoriad. Byddwn yn
cyhoeddi adroddiad yr ymgynghoriad a'r
strategaeth derfynol yn 2021/22.

Mae'n adeiladu ar brif welliannau rydym wedi'u
gwneud eisoes i'r ffordd rydym yn rheoli
pryderon, fel rhan o'n nod cyffredinol i
ddiogelu'r cyhoedd a chynnal hyder cyhoeddus
mewn ffordd fwy effeithiol, teg a chymesur.
Mae'r strategaeth yn esbonio sut y byddwn yn
symud i ffwrdd o ymagwedd sy'n gallu, ar
adegau, bod yn wrthdrawiadol ac araf, ac yn
gallu cael effaith andwyol anfwriadol yn aml ar
iechyd meddwl a llesiant y bobl sy'n cymryd
rhan. Yn hytrach, rydym yn bwriadu
gweithredu'n gyflym i ddiogelu cleifion pan fydd
angen i ni, tra ar yr un pryd yn hyrwyddo
diwylliant o ddysgu a myfyrio sy'n helpu
22
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Datblygu a darparu'n
strategaeth gydraddoldeb,
amrywiaeth a chynhwysiant
Yn Nhachwedd 2021, fe wnaethom gyhoeddi ein
strategaeth cyfraddoldeb, amrywiaeth a
chynhwysiant gyntaf. Darparu cydraddoldeb,

gwella amrywiaeth a meithrin cynhwysiant:
Ein strategaeth am newid 2021-2026.
Fe wnaethom ddatblygu'r strategaeth ar ôl
ymgysylltu helaeth â rhanddeiliaid o fewn yn
ogystal â'r tu allan i'r CFfC.

Yn Ebrill 2021, fe wnaethom lansio
ymgynghoriad deuddeg wythnos ar ein
strategaeth. Fe wnaethom dderbyn 279 ymateb
i'n harolwg ymgynghori ar-lein (gan gynnwys 28
ymateb gan sefydliadau). Fe wnaethom hefyd
gynnal nifer o ddigwyddiadau a chyfarfodydd
ymgysylltu â phrif randdeiliaid. Roedd y rhain yn
cynnwys digwyddiad rhithiol i grwpiau cleifion,
fferylliaeth a chydraddoldeb a dau grwp ffocws
rhithiol i gleifion.
Fe wnaethom hefyd wahodd y Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i adolygu'n
strategaeth ac i ddweud wrthym beth roeddent
yn meddwl oedd y materion a'r heriau
ehangach pwysicaf. Yn ein cyfarfod Cyngor yn
Ebrill 2021, croesawodd Cyfarwyddwr
Gweithredol y Comisiwn Cydraddoldeb a
Hawliau Dynol y strategaeth. Fe wnaethant
hefyd roi adborth ac awgrymiadau ar gyfer eu
gweithredu o fewn cyd-destun ehangach
anghydraddoldebau iechyd a chymdeithasol.
Mae'n strategaeth yn amlinellu'n gweledigaeth
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
(EDI). Mae'n rhoi fframwaith hefyd i sut y
byddwn yn adeiladu ystyriaethau o

gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant i
mewn i bob agwedd o'n gwaith fel rheoleiddiwr
a chyflogwr.
Wrth ddatblygu'r strategaeth fe wnaethom
ystyried gwerth EDI mewn darparu gofal fferyllol
diogel ac effeithiol wrth galon cymunedau
iachach. Mae gan ein strategaeth dair thema:
• Gwneud penderfyniadau rheolaethol sy'n
amlwg deg, cyfreithlon, a rhydd rhag
gwahaniaethu a thuedd.
• Defnyddio'n safonau i helpu herio
gwahaniaethu yn weithredol a sicrhau bod
pawb yn gallu cyrchu gofal wedi'i ganoli ar
unigolyn - meithrin cydraddoldeb
canlyniadau iechyd.
• Arwain trwy esiampl a dangos ymarfer
gorau o fewn ein sefydliad, gan ddal ein
hunain i gyfrif am yr un safonau uchel a
ddisgwyliwn o eraill.
Fe wnaethom hefyd gwblhau'r strwythur
llywodraethiant, cylch gorchwyl ac aelodaeth o'n
Grŵp Arweinyddiaeth Strategol EDI newydd.
Bydd hyn yn arolygu sut rydym yn gweithredu'r
strategaeth ac yn datblygu'r cynllun gweithredu
cynorthwyol.

Gwaith EDI arall
Fe wnaethom gynnydd hefyd mewn sawl maes
o waith EDI yn ogystal â datblygu a chyhoeddi'n
strategaeth newydd.

Gweithgaredd rheolaethol
Lansiwyd ymgynghoriad ar gyfarwyddyd
cydraddoldeb i fferyllfeydd
Yn 2021/22, fe wnaethom ddechrau datblygu
ein cyfarwyddyd cydraddoldeb ein hunain i
fferyllfeydd, wedi'i gysylltu'n agos â thema 3 o'n
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strategaeth newydd. Roedd hyn yn cynnwys
cynnal gweithdy rhithiol â grwpiau cleifion,
fferyllfeydd a chydraddoldeb, i helpu llunio
drafft cyntaf y cyfarwyddyd cyn yr
ymgynghoriad.
Mae'r cyfarwyddyd wedi'i gynllunio i helpu
fferyllfeydd i fynd i'r afael â gwahaniaethu a
sicrhau bod pawb yn gallu cyrchu gofal fferyllfa
diogel ac effeithiol wedi'i ganoli ar unigolyn.
Mae'r ymgynghoriad, a lansiwyd yn Ebrill 2022,
yn gofyn i gleifion a'r cyhoedd, gweithwyr
fferyllol proffesiynol a pherchnogion fferyllfeydd
am eu barn.
Mae'r cyfarwyddyd drafft wedi'i gynllunio i
gynorthwyo perchnogion fferyllfeydd mewn:
• dangos eu bod yn ateb ein safonau ar gyfer
fferyllfeydd cofrestredig
• bodloni eu dyletswyddau cyfreithiol a
rheoleiddiol mewn perthynas â
chydraddoldeb
• helpu diogelu hawliau'r unigolyn
• hyrwyddo cyfeoedd cyfartal i staff, cleifion
a'r cyhoedd yn ehangach
• helpu gwella profiad a chanlyniadau gofal
iechyd cleifion a'r cyhoedd
Rhannu gwybodaeth ymarfer da â'r sector
fferylliaeth
Fe wnaethom gyhoeddi erthygl wedi'i ffocysu ar
EDI yn rhifyn Gorffennaf o'n bwletin ar-lein,
Regulate. Gan dynnu o'r ymarfer gorau a
gofnodwyd yn ein Hyb Gwybodaeth, amlygodd y
darn enghreifftiau lle mae'r fferyllfeydd wedi:
• darparu gofal wedi'i ganoli ar yr unigolyn

• adlewyrchu anghenion amrywiol y
cymunedau maen nhw'n eu gwasanaethu
Roedd pynciau'n cynnwys:
• gwasanaethu poblogaethau ethnig
amrywiol yn y stod y pandemig COVID-19
• gweithio ag arweinyddion lleol i gynyddu
derbyniad o wasanaethau brechu, a
• gwneud addasiadau i ymarferion
fferyllfeydd i gynorthwyo cleifion ag
anableddau corfforol neu namau
synhwyraidd
Hyfforddiant ar wrth-semitiaeth i
wneuthurwyr penderfyniadau
Fel rhan o'n hymrwymiad i wneud
penderfyniadau rheolaethol sy'n amlwg rydd
rhag gwahaniaethu a thuedd, fe wnaethom
weithio â'r Ymddiriedolaeth Polisi Gwrthsemitiaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol.
Darparodd yr Ymddiriedolaeth sesiynau
hyfforddi wedi'u teilwra ar wrth-semitiaeth i
wneuthurwyr penderfyniadau - gan gynnwys
aelodau pwyllgor statudol a staff CFfC
perthnasol.
Cafodd y rhaglen ei datblygu i gynyddu'n
gwybodaeth a'n dealltwriaeth o'r:
• gymuned Iddewig yn y DU
• beth yw gwrth-semitiaeth, a'i graddfa a'i
chyrhaeddiad
• sut mae gwrth-semitiaeth yn dangos ei hun
yng nghymdeithas heddiw a sut i adnabod
hyn, a
• sut mae gwrth-semitiaeth yn ymddangos arlein, a'i heffaith a'i chyrhaeddiad

• cynorthwyo gostyngiad mewn
anghydraddoldebau iechyd, ac
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Fferylliaeth Gynhwysol yn Lloegr - y Cynllun
Cenedlaethol Ar y Cyd ar gyfer Ymarfer
Fferylliaeth Cynhwysol

ddefnyddio i ddatblygu cynllun hyfforddi EDI
cydlynedig ar gyfer cyfarwyddiaethau ar draws
ein sefydliad.

Rydym yn sefydliad partner i'r Cynllun
Cenedlaethol Ar y Cyd ar gyfer Ymarfer
Fferylliaeth Cynhwysol Mae hyn yn cael ei
arwain gan GIG Lloegr, Gwella'r GIG, y
Gymdeithas Fferyllol Frenhinol a Chymdeithas
Technegwyr Fferyllfeydd y DU.

Hyfforddiant arweinyddiaeth cynhwysol
gorfodol

Yn Haf 2021, fe wnaethom gymryd rhan mewn
trafodaeth banel ar y rhan rydym yn chwarae fel
sefydliad i sicrhau bod addysg a hyfforddiant
proffesiynol i fferyllwyr a thechnegwyr
fferyllfeydd yn fwy cynhwysol.
Fe wnaethom hefyd gyflwyno astudiaeth achos i
wneud ein Cyngor llywodraethol yn fwy
amrywiol, a'r camau ymarferol a gymerwyd
gennym trwy'n Cynlluniau Gweithredu
Amrywiaeth i ddenu amrediad ehangach o
ymgeiswyr amrywiol a chymwys mewn
rowndiau recriwtio diweddar.
Daeth Duncan Rudkin, ein Prif Weithredwr, yn
aelod o'r Bwrdd Cynghori Fferylliaeth Cynhwysol
ym Mawrth 2022.

Ymgysylltu mewnol a bod yn gyflogwr
cynhwysol
Dadansoddiad o anghenion dysgu
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
Fe wnaethom ddatblygu fframwaith
cymhwysedd EDI cynhwysfawr. Mae hyn yn
amlinellu'r hyn sy'n ddisgwyliedig o'n holl
weithlu, ac mae wedi'i gysylltu â'n strategaeth.
Fe wnaethom ddefnyddio'r fframwaith i gynnal
Dadansoddiad Anghenion Dysgu ar draws y
sefydliad, i asesu'n hanghenion a gwybodaeth
dysgu a datblygu EDI. Mae adborth o'r
Dadansoddiad Anghenion Dysgu wedi cael ei

O Fehefin i Fedi 2021, fe wnaethom redeg
hyfforddiant arweinyddiaeth cynhwysol. Cafodd
hyn ei arwain gan gwmni ymgynghori seicoleg
busnes, a chafodd ei gynllunio i roi'r wybodaeth,
sgiliau a mewnwelediadau i uwch arweinyddion
a rheolwyr sydd eu hangen arnynt i sicrhau eu
bod yn arwain mewn dull cynhwysol.
Cwblhaodd pob cyfranogwr arolwg a phroffil
arweinydd cynhwysol. Roedd hyn yn cynnwys
adborth dienw o adroddiadau uniongyrchol,
rheolwyr llinell a'u cyfoedion ynghylch pa mor
dda mae'r unigolyn yn dangos cynhwysiant.
EDI a'n cyflwyniad corfforaethol
Fe wnaethom gryfhau'r agweddau EDI o'n
cyflwyniad corfforaethol. Mae hyn yn sicrhau
bod pob dechreuwr newydd yn cael eu briffio'n
llawn ar EDI cyn gynted â'u bod yn ymuno â'r
CFfC a'u bod yn deall ein disgwyliadau yn
nhermau gwerthoedd, diwylliant ac
ymddygiadau o'r diwrnod cyntaf.
Datblygu'n rhwydweithiau cydraddoldeb
Fe wnaethom adolygu'r fframwaith
llywodraethiant a'r cylch gorchwyl ar gyfer ein
rhwydweithiau cydraddoldeb. Roedd hyn er
mwyn gwella'u gallu a chapasiti, ac i'w helpu i
gyfrannu at wneud penderfyniadau a
chynorthwyo'r sefydliad mewn cyflawni ei
strategaeth.
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Cymryd ymagwedd fwy strategol at
'ddyddiadau amrywiaeth'
Fe wnaethom ddatblygu ymagwedd newydd at
gyfathrebiadau EDI, sy'n disgrifio sut y byddwn
yn defnyddio dyddiadau pwysig trwy gydol y
flwyddyn i rannu negeseuon am ein gwaith
ehangach, gan gynnwys diweddariadau ar ein
strategaeth.
Dyma rai o'r erthyglau a chyfraniadau a
ymddangosodd yn ein cyfathrebiadau EDI
mewnol rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022:
Safe Ramadan during the pandemic – darn
personol gan un o'n harchwilwyr fferyllfeydd o
ffydd Moslemaidd, yn ogystal â diweddariad
gwybodaeth i staff eraill sy'n arsylwi nad yw
brechiad yn cyfrif fel maeth ac na fyddai'n
annilysu ymprydio. Roedd hyn yn cynnwys
cyfarwyddyd gan Gymdeithas Feddygol
Islamaidd Prydain a Chyngor Moslemaidd
Prydain.
Wythnos Ymwybyddiaeth Byddardod –
‘profiad bywyd’ wedi'i rannu gan aelod o staff,
yn codi ymwybyddiaeth am anableddau
anweladwy a'r graddau amrywiol o fyddardod
mae pobl yn gallu eu profi. Roedd hyn yn
cynnwys cyngor i'r holl staff ar sut i gyrchu
adnoddau allweddol, i'w helpu yn eu rolau.
The goal is access for all – cyfraniad i nodi
Diwrnod Ymwybyddiaeth o Hygyrchedd Bydeang, yn atgoffa cydweithwyr am ofynion
hygyrchedd i gyrff sector cyhoeddus. Roedd hyn
yn cynnwys cyngor i staff ar sut i ddileu
rhwystrau digidol a hygyrchedd, a sut i wneud
ein rhanddeilaid yn ymwybodol o Recite Me.
Mae hyn yn declyn technoleg cynorthwyol sydd
wedi cael ei adeiladu i mewn i ddau o'n
gwefannau.
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Nailing our colours to the mast – blog am
Pride â diweddariadau ar ymgynghoriad y
Swyddfa Cydraddoldebau ar waharddiad
therapi trosi yn Lloegr a Chymru. Roedd hyn yn
cynnwys diweddariad ar gyfarfod a Stonewall,
lle gwnaethom ddysgu mwy am brofiadau pobl
a sut mae therapi trosi yn cael effaith ar y
gymuned LHBTQ+.
Racism in the news – blog sy'n amlygu
adroddiadau yn y wasg fferylliaeth am arolwg
diweddar. Dangosodd yr arolwg fod y rhan
fwyaf o weithwyr fferyllfeydd o gefndir du neu
ethnig leiafrifol wedi profi camdriniaeth hiliol
gan gleifion. Mae'r blog hefyd yn esbonio sut
mae hyn yn cysylltu â'n hymrwymiadau yn ein
strategaethau EDI a rheoli pryderon.
‘Proud to Be’ Black History Month 2021 –
digwyddiad rhithiol â siaradwr allanol, a
drafododd esblygiad iaith niweidiol a
stereoteipiau niweidiol. Aeth y digwyddiad yn ei
flaen wedyn i esbonio sut i rymuso pobl i godi
llais a bod yn eiriolwr dros y gymuned ddu, gan
ddefnyddio gwybodaeth, ffeithiau ac ymchwil
credadawy.
Hope has not left the building – blog ar sut
mae pobl yn dathlu Diwali, i gynorthwyo
amgylchedd gweithle cynhwysol.
Not just cricket – erthygl am islamophobia, a
phwysigrwydd iaith a mynd i'r afael â phob
math o hiliaeth a gwahaniaethu, fel yr amlinellir
yn ein strategaeth EDI newydd.
Planets of all sorts exist – erthygl i nodi
Diwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anableddau.
Atgoffodd yr holl staff am yr adnoddau ar gael,
gan gynnwys cymorth cymheiriad i gymheiriad
trwy'n rhwydwaith cydraddoldeb yn ogystal â
chyngor a chyfarwyddyd trwy'n haelodaeth o'r
Fforwm Anabledd Busnes.
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International Holocaust Remembrance Day –
erthygl am rhyngweithio rhwng gwrthsemitiaeth a chasineb at wragedd. Disgrifiodd
sut rydym yn defnyddio pwerau rheolaethol a'n
dylanwad i fynd i'r afael â gwahaniaethu, a sut
rydym yn defnyddio adnoddau allanol i'n
cynorthwyo wrth ddelio â ffurfiau gwahanol o
hiliaeth a rhagfarn.
Diwrnod Rhyngwladol y Menywod – sesiwn
rithiol yng nghwmni Prif Weithredwr y
Ffederasiwn Fferyllol Rhyngwladol. Rhannodd
hyn brofiadau ar degwch rhywiau a'r cynnydd
mewn ymarfer fferyllol tuag at gydraddoldeb
helaethach o ganlyniadau iechyd. Roedd yn
cynnwys mewnwelediadau i ymateb
rhyngwladol fferylliaeth i'r pandemig a'r
anghydraddoldebau iechyd a gododd ohono.
Ein hymagwedd strategol at weithredu
cadarnhaol
Fe wnaethom ddatblygu ymagwedd sefydliadol
newydd a chanllaw cynhwysfawr i weithredu
cadarnhaol mewn cefnogaeth i'n strategaeth
EDI a'n rhwymedigaethau o dan Ddeddf
Cydraddoldeb 2010. Bydd y gwaith hwn yn ein
cynorthwyo mewn gwneud defnydd mwy
strategol ac effeithiol o weithredu cadarnhaol, i
leihau anfantais neu dangynrychiolaeth o fewn
ein gweithlu, lle'n briodol.

Cyfathrebu â'r cyhoedd sy'n siarad
Cymraeg
Yn ystod 2021/22 rydym wedi parhau i
gyhoeddi'n prif ddogfennau yn y Gymraeg, gan
gynnwys safonau, cyfarwyddyd a'n dogfennau
ymgynghori. Rydym wedi parhau i ddefnyddio
Recite Me ar ein gwefan, ac ar ein gwefan
cyhoeddi archwiliadau. Mae hyn yn declyn
hygyrchedd sy'n cynnwys cyfieithu Cymraeg
awtomataidd.

Safonau'r iaith Gymraeg
Rydym yn disgwyl am gyflwyniad rheoliadau
iaith Gymraeg ar gyfer rheoleiddwyr iechyd
proffesiynol ac wedi gweithio â'r rheoleiddwyr
eraill a Llywodraeth Cymru i ddeall sut fydd y
safonau yn gymwys i ni. Rydym hefyd yn
gweithio â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar
gwrs ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg ar-lein i
holl aelodau staff y CFfC.

Mewnwelediadau cyfreithiol EDI
Fe wnaethom ddatblygu Adroddiad
Mewnwelediadau Cyfreithiol EDI newydd
chwarterol. Mae hyn yn codi ymwybyddiaeth am
achosion cyfreithiol arwyddocaol sy'n cynnwys
EDI a materion hawliau dynol sy'n berthnasol i'r
CFfC. Roedd pynciau'n cynnwys gwahaniaethu
rhyweddhylifol ac anneuaidd, gwahaniaethu hil,
aflonyddu rhywiol yn y gweithle, polisïau brechu
gorfodol a gwrthwynebiad cydwybodol.
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Gwella'r ffordd rydym yn
gweithio
Mae'r pandemig COVID-19 wedi dangos yn glir
pam bod angen i'r rheoleiddwyr proffesiynau
iechyd allu gweithredu'n gyflym ac yn effeithiol
mewn ymateb i newidiadau allanol. Mae'n
hanfodol ein bod yn cynorthwyo'r gweithwyr
iechyd proffesiynol rydym yn eu rheoleiddio er
mwyn iddynt allu parhau i ddarparu gofal da yn
wyneb heriau arwyddocaol.
At ei gilydd, rydym wedi dangos yn ystod y
pandemig ein bod yn gallu bod yn heini ac
ymatebol (er enghraifft trwy gyflwyno cofrestru
dros dro ac amodol). Rydym hefyd wedi symud
yn gyflym i ddod â ffyrdd newydd o weithio i
mewn - yn nhermau sut rydym yn gwneud ein
gwaith fel rheoleiddiwr yn ogystal â'r ffordd
mae staff yn gweithio fel unigolion a chyda'i
gilydd.
Mae hyn wedi bod yn digwydd tra'n bod wedi
bod yn gweithredu'n Gweledigaeth 2030,
rhywbeth sydd wedi dod yn bwysicach hyd yn
oed yn dilyn y pandemig.

Ymagwedd fwy rhagweliadol,
cymesur ac wedi'i theilwra at
reoleiddio fferylliaeth
Rydym am i fwy o'n gwaith rheoleiddiol fod
ynghylch mynd ar y blaen i broblemau cyn
iddynt ddigwydd neu ddod yn broblem fwy.
Rydym yn defnyddio data, gwybodaeth a
mewnwelediadau i'n helpu i gyflawni hynny.
Er enghraifft, roedd ein cyfres o archwiliadau
fferyllfeydd ar-lein yn 2021 yn rhan o raglen
seiliedig ar risg ac archwiliadau wedi'u harwain
gan wybodaeth. Roedd y rhain wedi'u hanelu at
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fferyllfeydd roedd pryderon wedi cael eu codi
amdanynt, yn ogystal â'r rheini oedd yn gwerthu
neu'n rhagnodi meddyginiaethau risg uwch
neu'n gweithio â rhagnodwyr dramor.
Wrth gynnal archwiliadau wedi'u targedu mewn
meysydd risg uwch, rydym yn canolbwyntio ein
hymdrechion ar flaenoriaethu diogelwch
cleifion. Rydym wedi gweithredu gorfodaeth yn
erbyn fferyllfeydd ar-lein a gafodd eu canfod
ddim yn dilyn ein cyfarwyddyd nac yn ateb ein
safonau wrth gyflenwi meddyginiaethau risg
uchel. Yn y rhan fwyaf o'r achosion hyn rydym
wedi gosod amodau yn atal y fferyllfeydd hyn
rhag gwerthu neu gyflenwi opioidiau a
chyffuriau eraill o dan reolaeth. Rydym wedi
atgyfeirio nifer o weithwyr proffesiynol
fferyllfeydd unigol oedd yn cymryd rhan mewn
rhagnodi neu gyflenwi meddyginiaethau i'n
proses addasrwydd i ymarfer.

Archwiliadau wedi'u harwain gan
wybodaeth
Mae codeine linctus yn feddyginiaeth fferyllfa
sy'n gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer peswch
sych. Mae'n enghraifft o feddyginiaeth risg uchel
oherwydd problemau adnabyddus sy'n
gysylltiedig â'i gamddefnydd neu orddefnydd.
Fe wnaethom weithio'n agos â'r Asiantaeth
Reoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion
Gofal iechyd (MHRA) i adnabod fferyllfeydd yn
gwerthu symiau anarferol o uchel o codeine
linctus.
Fe wnaethom wedyn gynnal archwiliadau
'wedi'u harwain gan wybodaeth' o'r fferyllfeydd
hyn. Arweiniodd hyn atom yn gweithredu
gorfodaeth yn erbyn dros 40 fferyllfa, yn ogystal
â gweithwyr proffesiynol fferyllfeydd unigol.
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Canfu ein harchwiliadau heb eu cyhoeddi nad
oedd trefniadau diogelu ar waith bob amser i
sicrhau bod gwerthiannau'n cael eu rheoli'n
ddiogel ac yn briodol.
Yn dilyn yr archwiliadau hyn, cafodd fferyllfeydd
amodau wedi'u rhoi ar eu cofrestriad fod rhaid
iddynt beidio gwerthu na chyflenwi unrhyw
baratoadau codeine linctus i unrhyw un heb
ragnodiad GIG.
Rydym wedi gweithio'n uniongyrchol â
pherchnogion a gweithwyr proffesiynol
fferyllfeydd i godi ymwybyddiaeth am y
materion hyn. Fe wnaethom ofyn iddynt barhau
i fod yn ymwybodol o bobl yn bwriadu
camddefnyddio codeine linctus ac i sicrhau bod
ganddynt reolaethau ar waith i atal
gwerthiannau ailadroddol ac i sylwi ar
dueddiadau amheus mewn ceisiadau.

Darparu cyfarwyddyd i fferyllfeydd
ar-lein
Mae galw am wasanaethau fferylliaeth ar-lein yn
cynyddu, tuedd a all fod wedi cael ei gyflymu
gan y pandemig. Ond mae heriau mewn
rheoleiddio'r gwasanaethau hyn. Mae'r ffyrdd
mae gwasanaethau'n cael eu darparu yn newid
yn gyflym. Mae'n harolygwyr wedi gweld bod
gan fferyllfeydd ar-lein ddulliau gweithio ac
ymarferion rhagnodi sy'n gymharol newydd a
heb eu profi o gymharu â mathau eraill o
ddarparwr. Mae gan fferyllfeydd ar-lein hefyd
strwythurau llywodraethiant clinigol wedi'u
tanddatblygu.
Felly rydym wedi canolbwyntio ar ddiweddaru
cyfarwyddyd a chyfathrebiadau i fferyllfeydd arlein yn ogystal â chynnal archwiliadau wedi'u
targedu.

Yn Awst 2021, fe wnaethom ysgrifennu at
sefydliadau fferylliaeth i amlygu'r pryderon
diogelwch cleifion difrifol roeddem wedi'u
hadnabod yn ymwneud â gwasanaethau
rhagnodi ar-lein.
Eleni rydym hefyd wedi cyhoeddi cyfarwyddyd
wedi'i ddiweddaru i fferyllfeydd sy'n darparu
gwasanaethau o bellter, gan gynnwys ar y
rhyngrwyd. Mae'r cyfarwyddyd yn esbonio beth
ddylai perchnogion fferyllfeydd ei ystyried cyn
penderfynu a oes unrhyw rannau o'u
gwasanaeth fferylliaeth yn gallu cael eu
darparu'n ddiogel ac yn effeithiol o bellter, yn
hytrach nac yn y ffordd draddodiadol wyneb yn
wyneb.
Rydym yn parhau i ystyried pa gamau eraill y
dylem gymryd i gryfhau rheoleiddio fferylliaeth
ar-lein, i'n helpu ni i gyflawni ein gweledigaeth
deng mlynedd o ofal fferylliaeth diogel ac
effeithiol wrth galon cymunedau iachach. Mae
hwn yn faes sy'n newid yn gyflym, ac mae'n
bwysig ein bod yn ymateb yn gyflym ac yn
effeithiol i ddatblygiadau.

Ein ffyrdd newydd o weithio
Mae'r pandemig wedi newid y ffordd rydym yn
gweithio. Mae ffyrdd newydd o weithio, ffyrdd
newydd o feddwl, a ffyrdd newydd o gydweithio,
rheoli, dysgu a recriwtio.
Yn ystod y pandemig, fe wnaethom sefydlu
'Rhaglen Ailosod ac Adnewyddu' a
ganolbwyntiodd ar ein hymateb i'r sefyllfa. Mae
cam 'adnewyddu' y rhaglen yn awr ynghylch
ffyrdd newydd o weithio.
Mae'r newidiadau tymor hir a chynaliadwy
rydym yn eu gwneud yn seiliedig ar yr
egwyddorion canlynol:
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1. Canolbwyntio'n strategol ar ddarparu
canlyniadau o ansawdd da

llesiant gweithle wedi'i redeg gan yr elusen
iechyd meddwl MIND.

2. Bod yn gynhwysol trwy gynllun

Mae'r mynegai yn fesur o bolisi ac ymarfer
gorau ar gyfer llesiant cyflogeion. Fel rhan o'r
mynegai, rydym yn archwilio pa mor dda rydym
yn gwneud a lle gallem wella ein hymagwedd at
iechyd meddwl yn y gweithle.

3. Lleoli gyda'n gilydd am reswm
4. Gweithio'n 'rhithiol' yn ddiofyn
Mae'n hymagwedd yn caniatáu i ni gydbwyso'r
buddion o ragor o weithio rhithiol, tra'n
cydnabod pwysigrwydd o ddod ynghyd yn y
cnawd ar gyfer ein gwaith ac ar ein cyfer ni fel
cymuned. Mae'n cydnabod hefyd nad yw nifer
o'n gweithgareddau ar hyn o bryd yn gallu cael
eu darparu'n rhithiol.
Mae'r ymagwedd hon yn gwella'n galluoedd a
seilwaith fel y gallwn ddarparu ein gweledigaeth
o 'weithredu fel sefydliad proffesiynol a main'
sy'n gallu:
• gweithredu'n gyflym a gweithio ar y cyd
• meddu ar weithlu arbenigol medrus a
hyblyg iawn
• darparu gwasanaethau effeithlon mewn
amrywiaeth o ffyrdd gan ddefnyddio
technoleg well
• gwneud y defnydd gorau o'n hadnoddau
Yn unol â chynllun byw â COVIDy llywodraeth,
rydym wedi disodli'n protocolau swyddfa
COVID-19. Mae gennym gyfarwyddyd syml yn
awr i helpu cefnogi gweithio wyneb yn wyneb,
gan gynnwys dod i mewn i'r swyddfa.

Cynorthwyo staff
Mae'n staff yn hanfodol i'n llwyddiant yn y
dyfodol. Rydym yn cymryd llesiant staff yn
ddifrifol iawn, yn enwedig yng ngolau'r
profiadau ac anawsterau gwahanol mae pobl
wedi'u cael yn ystod y pandemig COVID-19.
Dyna pam rydym wedi llofnodi i fynegai
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Wrth gymryd rhan yn y mynegai, rydym yn
goibeithio deall yn well yr hyn sy'n helpu'n
cydweithwyr i aros yn iach yn y gwaith. Byddwn
wedyn yn gallu sicrhau ein bod yn cynnig y
cymorth sydd ei angen, ac rydym yn meithrin y
diwylliant cywir i bawb ffynnu.

Datblygiadau'r dyfodol
Gan edrych ymlaen, rydym yn gallu gweld rhai
datblygiadau arwyddocaol fydd yn cael effaith
fawr ar yr hyn y disgwylir i fferylliaeth wneud ac
ar sut rydym yn rheoleiddio fferylliaeth.
Mae'r rhain yn cynnwys:
• effeithiau tymor byr a thymor hirach y
pandemig COVID-19 ar iechyd a gofal
cymdeithasol, ac ar gymdeithas yn
ehangach - gan gynnwys yr angen i fynd i'r
afael ag anghydraddoldebau sydd wedi cael
eu hamlygu ymhellach gan y pandemig
• gweithwyr proffesiynol fferyllfeydd a
fferyllfeydd yn chwarae rôl fwy o lawer
mewn darparu gofal clinigol a darparu
amrediad ehangach o wasanaethau clinigol,
gan gynnwys rhagnodi annibynnol
• effeithiau technolegau a datblygiadau
newydd mewn gwyddoniaeth ar
feddyginiaethau a gofal clinigol
• mae gan gleifion a'r cyhoedd ddisgwyliadau
uchel o ofal 'wedi'i ganoli ar yr unigolyn' sy'n
esblygu

Cyngor Fferyllol Cyffredinol
Adroddiad blynyddol: adroddiad addasrwydd i ymarfer blynyddol a chyfrifon blynyddol
2021/22

• newidiadau o ganlyniad i ddiwygiadau
rheoleiddiol y llywodraeth
Rydym yn parhau i weithredu'n ffyrdd newydd o
weithio, ac i roi strwythurau, systemau a
phrosesau gwell ar waith. Trwy'r rhain byddwn
yn gallu ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i'r
datblygiadau hyn wrth iddynt ddigwydd,
gweithio'n hyblyg a chyflawni'n nodau yn
llwyddiannus.
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Adroddiad addasrwyd i ymarfer
blynyddol
Sut ddaeth pryderon i ni yn 2021/22

Beth yw 'addasrwydd i ymarfer'?
Addasrwydd i ymarfer yw pan fydd gan rywun y sgiliau, gwybodaeth, cymeriad ac iechyd i wneud
ei swydd yn ddiogel ac yn effeithiol. Gall gweithiwr proffesiynol fferyllfa beidio bod yn addas i
ymarfer am nifer o resymau, er enghraifft os:
•

yw ei ymddygiad yn rhoi cleifion mewn perygl

•

yw'n ymarfer mewn ffordd anniogel, neu

•

fod ei iechyd yn gallu effeithio ar ei allu i wneud dyfarniadau diogel am ei gleifion

Mae delio'n effeithiol â phryderon addasrwydd i ymarfer wrth galon ein hymrwymiad i ddiogelu
cleifion a'r cyhoedd, a chynnal hyder cyhoeddus mewn fferyllwyr a thechnegwyr fferyllfeydd.
Os ydych chi'n pryderu nad yw fferyllydd neu dechnegydd fferyllfa sydd wedi'i gofrestru â ni yn
addas i ymarfer, gallwch, adrodd eich pryder i ni.
Gallwch ddysgu mwy am sut rydym yn delio â phryderon addasrwydd i ymarfer ar ein gwefan
.
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Sut rydym yn delio â
phryderon
Pan fyddwn yn derbyn pryder am addasrwydd
rhywun i ymarfer rydym yn gwirio a ydynt ar y
gofrestr ac yn asesu a ddylai'r pryder gael ei
ymchwilio'n llawn. Mae'r gwiriad cyntaf yn ein
helpu i benderfynu beth ddylai ddigwydd nesaf.
Gall y pryder gael ei gau ar yr adeg hon
oherwydd nad yw o fewn ein pwerau i ddelio ag
ef. Pan fydd hyn yn digwydd, byddwn yn cyfeirio
pobl tuag at reoleiddwyr pan fyddwn yn gallu.
Os gallwn fynd â phryder ymhellach, byddwn yn
cychwyn ymchwiliad. Bydd hyn yn cael ei arwain
fel arfer gan weithiwr achos neu arolygwr. Yn
dilyn yr ymchwiliad, gallwn benderfynu i:
• beidio gweithredu ymhellach
• anfon llythyr sy'n cynnwys cyfarwyddyd am

ymarfer y gweithiwr proffesiynol yn y
dyfodol
• mynd i mewn i gytundeb gwirfoddol â'r

gweithiwr cofrestredig i reoli'r pryder
• argymell bod y dystiolaeth yn cael ei

hystyried gan bwyllgor ymchwilio, neu
• yn achos y pryderon mwyaf difrifol, eu

cyfeirio'n uniongyrchol at y pwyllgor
addasrwydd i ymarfer
Mae llawer o bryderon yn cael eu cau yn y cam
cyntaf hwn, o'r enw 'brysbennu', yn aml â
chyfarwyddyd sy'n dweud wrth y gweithiwr
fferyllol dan sylw beth sy'n rhaid iddo/iddi
ddysgu o'r pryderon a godwyd. Dim ond y
pryderon mwyaf difrifol sy'n cael eu cyfeirio at y
pwyllgor ymchwilio neu'n cyrraedd y pwyllgor
addasrwydd i ymarfer.

Mae'r pwyllgor ymchwilio (IC), sy'n cyfarfod yn
breifat, yn gallu penderfynu i:
• beidio gweithredu
• cytuno ar 'ymgymeriadau' â gweithiwr

cofrestredig (ymgymeriadau yw addewidion
gan y gweithiwr cofrestredig ar bethau y
bydd yn eu gwneud yn y dyfodol neu beidio,
a gall gynnwys cyfyngiadau ar ei ymarfer
neu ymddygiad neu'r ymrwymiad i dderbyn
goruchwyliaeth neu ailhyfforddiant).
• anfon llythyr o gyngor
• anfon rhybudd, neu
• gyfeirio'r achos at bwyllgor addasrwydd i

ymarfer am wrandawiad
Mae'r pwyllgor addasrwydd i ymarfer (FtPC) yn
banel sy'n gweithredu'n annibynnol o'r CFfC, ac
fel arfer mae'n cynnwys tri aelod.
Mae'r pwyllgor addasrwydd i ymarfer sydd fel
arfer yn cynnal gwrandawiadau yn gyhoeddus,
yn penderfynu os yw gweithiwr fferyllol
proffesiynol yn addas i ymarfer.
Os yw'n canfod nad yw ef/hi yn addas i ymarfer,
mae'n gallu:
• anfon rhybudd
• gosod amodau, neu ymgymeriadau, sy'n

gosod cyfyngiadau am gyfnod o hyd at dair
blynedd ar sut mae'r gweithiwr cofrestredig
yn gallu ymarfer
• ei atal/hatal o'r gofrestr am gyfnod hyd at

12 mis, neu
• ei symud o'r gofrestr

Os ydym yn derbyn pryder lle mae ymddygiad
neu ymarfer proffesiynol fferyllydd yn cyflwyno
risg ddifrifol i ddiogelwch cleifion, neu os oes
ganddo/ganddi gyflwr iechyd sy'n golygu ei
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fod/bod yn risg i'w hun neu'r cyhoedd, rydym yn
gallu gwneud cais i'r pwyllgor addasrwydd i
ymarfer am 'orchymyn interim'. Mae
gochmynion interim yn caniatáu i gofrestriad
gweithiwr fferyllol proffesiynol gael ei atal, neu
fod yn destun amodau, tra'n bod yn cynnal ein
hymchwiliad.
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Canlyniadau achosion a gafodd eu cau yn 2021/22

Cyfanswm 2,845

Delio â phryderon yn 2021/22
Y nifer o bryderon a dderbyniwyd
gennym

Mae'n anodd i roi rhesymau am y cynnydd
oherwydd bod llawer o achosion posibl ac nad
oedd cynnydd nodedig mewn unrhyw fath
unigol o bryder a gafodd ei dderbyn.

Eleni cynyddodd cyfanswm y pryderon a gafodd
eu codi i ni. Yn 2021/22 fe wnaethom dderbyn
3,080 o bryderon,o gymharu â 2,998 yn 2020/21
a 2,985 yn 2019/20.
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Ffynhonnell y pryderon
Rydym wedi gweld rhai newidiadau bach o ble
mae'r pryderon yn dod. Parhaodd y cyhoedd i
godi dros hanner y pryderon y gwnaethom eu
derbyn, ac mae'r rhif hwnnw ychydig i lawr ar
llynedd. Mae pryderon oddi wrth gyflogwyr,
heddlu a sefyliadau gorfodaeth eraill, ac o
hunanddatganiadau wedi gostwng. Mae'r
niferoedd o bob ffynhonnell arall wedi cynyddu,
a'r cynnydd mwyaf nodedig mewn pryderon yn
rhai gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol
eraill.

Canlyniadau brysbennu
At ei gilydd, cafodd 2,577 o bryderon eu cau yn y
cam hwn yn 2021/22 (84% o'r holl bryderon a
godwyd). Mae hyn yn cymharu â 2,380 yn
2020/21 (79% o'r holl bryderon a godwyd) a
1,405 yn 2019/20 (47% o'r holl bryderon a
godwyd).
Trwy gydol y pandemig fe wnaethom gymryd
ymagwedd seiliedig ar risg mewn achosion lle
nad oedd diogelwch cleifion yn ystyriaeth. Fe
wnaethom drin y pryderon hyn naill ai fel
gwybodaeth y gallem ei defnyddio yn ein gwaith
archwilio, neu fe wnaethom eu datrys trwy'n
rhwydwaith o arolygwyr pan oedd hyn yn
briodol. Fe wnaethom orffen 1,056 o bryderon
trwy rannu'r wybodaeth â'n cydweithwyr
archwilio yn 2021/22 a gwnaethom orffen rhif
tebyg, 1,407 yn 2020/21.
Fe wnaethom gau 1,017 o bryderon heb unrhyw
weithredu arall yn 2021/22. Mae hyn yn
ostyngiad ar y 1,062 achos a gafodd eu cau yn
2020/21. Aeth y nifer o bryderon y gwnaethom
awgrymu y gallai sefydliad arall eu trafod i
fyny'n sylweddol - 455 yn 2021/22 o gymharu â
248 yn 2020/21. Fe wnaethom gau 47 pryder â
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chyfarwyddyd a dau bryder â chytundeb
gwirfoddol - yn 2020/21 fe wnaethom gau 23
achos â chyfarwyddyd ac nid oedd cytundebau
gwirfoddol.
Byddwn yn parhau i ddadansoddi'n data i
chwilio am dueddiadau ac i ddeall natur y
pryderon rydym yn eu cau yn gynnar yn y
broses. Byddwn yn rhannu'r wybodaeth hon yn
ehangach i helpu pobl sydd am godi pryder
ddeall yr hyn rydym yn gallu a ddim yn gallu
delio ag ef.
Canlyniadau ymchwiliadau
Yn dilyn ymchwiliadau fe wnaethom gau 77
achos â chyfarwyddyd a 113 heb weithredu
ymhellach, ac fe wnaethom gyrraedd cytundeb
gwirfoddol â phump o weithwyr proffesiynol yn
y flwyddyn adrodd hon. Mae hyn o gymharu â
118 achos wedi'u cau â chyfarwyddyd a 214
wedi'u cau heb weithredu ymhellach yn
2020/21.
Mae'r gostyngiad hwn oherwydd bod y mathau
o achosion rydym yn eu cyfeirio am ymchwiliad
yn mynd yn fwy cymhleth ac yn cymryd mwy o
amser i'w hymchwilio. Mae'r achosion hyn yn
cynnwys y rheini sy'n ymwneud â meysydd
newydd ac sy'n ymddangos o fferylliaeth - megis
rhagnodi annibynnol a fferyllfeydd ar-lein.
Rydym yn defnyddio cyngor arbenigol i helpu
rheoli'r achosion hyn. O ganlyniad, rydym yn
dechrau gweld effaith ar y nifer o achosion sy'n
cael eu cyfeirio at ein pwyllgor ymchwilio a'r
pwyllgor addasrwydd i ymarfer.
Canlyniadau pwyllgor ymchwilio a phwyllgor
addasrwydd i ymarfer
Rydym wedi gweld rhagor o bryderon yn cael eu
cyfeirio at y pwyllgor ymchwilio a'r pwyllgor
addasrwydd i ymarfer yn y flwyddyn ddiwethaf.
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Cafodd cyfanswm o 79 pryder eu cyfeirio at y
pwyllgorau yn 2021/22 – cynnydd ar y 59 a
gyfeiriwyd yn 2020/21.

Sut ydw i'n dysgu am wrandawiadau
addasrwydd i ymarfer?

Cynyddodd cyfanswm y nifer o bryderon yn
mynd i bwyllgor ymchwilio o 24 yn 2020/21 i 38
yn 2021/22. Roedd y nifer o bryderon lle
rhoddodd pwyllgor ymchwilio gyngor yn bump
o gymharu â phedwar y flwyddyn flaenorol.
Cynyddodd nifer y rhybuddion o 20 yn 2020/21 i
32 yn 2021/22. Ni chafodd ymgymeriadau eu
dosbarthu gan y pwyllgor ymchwilio yn y
flwyddyn adrodd hon.

Mae gwrandawiadau pwyllgor addasrwydd i
ymarfer fel arfer yn cael eu cynnal yn
gyhoeddus yn ein Canolfan Gwrandawiadau
Fferylliaeth ac mae croeso i'r cyhoedd
fynychu.

Cynyddodd cyfanswm nifer y gwrandawiadau o
35 yn 2020/21 i 41 yn 2021/22. Y nifer o
achosion lle rhoddodd pwyllgorau addasrwydd i
ymarfer amodau oedd tri, o gymharu â phedwar
yn y flwyddyn flaenorol. Cafodd pedwar o
bryderon eu cau heb weithredu ychwanegol.
Cafodd un gwrandawiad ei gwblhau â chyngor
yn y flwyddyn adrodd hon. Mae'r nifer o
rybuddion wedi gostwng o wyth yn 2020/21 i dri
yn 2021/22. Rydym wedi gweld cynnydd yn y
nifer o achosion a ddaeth i ben trwy atal o naw
yn 2020/21 i 22 yn 2021/22, a gostyngiad yn y
nifer o bryderon a ddaeth i ben trwy ddileu oddi
ar y gofrestr o ddeg yn 2020/21 i wyth yn
2021/22.

Gallwch ddysgu am wrandawiadau sydd i
ddod, ac am benderfyniadau mae'r
pwyllgor addasrwydd i ymarfer wedi'u
gwneud ar ein gwefan.

Mae rhai gwrandawiadau pwyllgor
addasrwydd i ymarfer yn cael eu cynnal yn
breifat os, er enghraiift, oes materion yn
ymwneud â iechyd gweithiwr cofrestredig.
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Ein gofynion adrodd
O dan Orchymyn Fferylliaeth 2010 mae eitemau
penodol rydym yn adrodd arnynt fel rhan o
ddangos ein hatebolrwydd i'r senedd.
Mae'n rhaid i ni gyhoeddi adroddiadau a
chyfrifon blynyddol, a'u darparu i Swyddfa'r
Cyfrin Gyngor i'w gosod yn Seneddau'r DU a'r
Alban.
Mae'n rhaid i ni gyhoeddi:
• adroddiad blynyddol ar sut rydym wedi
cwblhau ein gwaith, gan gynnwys y
trefniadau sydd gennym i sicrhau ein bod
yn dilyn ymarfer da mewn perthynas â
chydraddoldeb ac amrywiaeth
• adroddiad ystadegol sy'n dangos
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ein
trefniadau i ddiogelu'r cyhoedd rhag
gweithwyr cofrestredig sydd â'u
haddasrwydd i ymarfer wedi'i amharu.
Mae'r adroddiad yn cynnwys disgrifiad o'r
trefniadau a sylwadau'r Cyngor ar yr
adroddiad.

Fel corff sy'n cael ei gyllido gan ffïoedd
gweithwyr cofrestredig ac yn annibynnol o
lywodraeth, nid ydym wedi'n diogelu gan
gyfarwyddyd y trysorlys ar reoli arian
cyhoeddus. Ond rydym am ddilyn ymarfer
gorau, mewn bod yn dryloyw yn ogystal â mewn
cyfathrebu â'r cyhoedd, sydd yn brif randdeiliaid
i ni. Rydym felly wedi anelu at gadw'n hadrodd
mor glir a hawdd i'w ddeall â phosibl, â'r swm
lleiaf o ddyblygu.
Rydym wedi darparu datganiad llywodraethiant
gan y prif weithredwr a chofrestrydd. Mae hyn
yn cwmpasu'r systemau sydd gennym i gefnogi
strategaeth ac amcanion y Cyngor, tra'n diogelu
asedau'r sefydliad. Mae'r datganiad hefyd yn
cynnwys adolygiad y prif weithredwr o
effeithiolrwydd ein systemau rheolaeth fewnol.

• cyfrifon blynyddol, mewn ffurf a osodir gan
y Cyfrin Gyngor
• adroddiad ein harchwiliwr allanol ar ein
cyfrifon
Mae'r adroddiad hwn yn cael ei gyhoeddi i ateb
y gofynion hyn.
Mae'r Cyfrin Gyngor wedi cyhoeddi
'penderfyniad cyfrifon', yn amlinellu'r hyn mae'n
rhaid i ni gynnwys wrth baratoi'n cyfrifon
blynyddol. Mae'r dyfarniad cyfrifon yn atodiad 1
i'n datganiadau ariannol. Mae'n cyfrifon wedi
cael eu cynhrchu yn unol â'r dyfarniad hwn.
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Sut rydym yn llywodraethu ein hunain
Y Cyngor yw corff llywodaethu'r CFfC ac maen
cael ei benodi gan y Cyfrin Gyngor. Mae'n gosod
y cyfeiriad strategol a'r amcanion i'r sefydliad,
yn unol â'i amcanion statudol. Mae'n monitro
perfformiad y sefydliad, ac un y grŵp uwch
arweinyddiaeth. Mae'n diogelu asedau'r
sefydliad hefyd ac yn sicrhau bod ei faterion
ariannol yn cael eu rhedeg yn gywir.
Mae gan Gyngor y CFfC 14 aelod: saith aelod
lleyg a saith aelod cofrestredig. Mae o leiaf un
aelod sy'n byw neu'n gweithio ym mhob un o
Loegr, yr Alban a Chymru. Eleni rydym wedi
penodi Cadeirydd newydd, Gisela Abbam, a
ddechreuodd ei thymor ar 14 Mawrth 2022.
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Tâl a phresenoldeb aelodau'r cyngor
Ebrill 2021 i Fawrth 2022
Mae'r tabl hwn yn cofnodi presenoldeb aelodau'r cyngor mewn cyfarfodydd ffurfiol rheolaidd yn
unig. Roedd hon yn flwyddyn anarferol arall a'r rhan fwyaf o gyfarfodydd Cyngor yn cael eu cynnal
o bell, ond roedd dau gyfarfod yn y cnawd ym Mawrth ac Ebrill 2022 wrth i gyfyngiadau COVID-19
gael eu codi. Roedd cyfarfod ychwanegol ym Mehefin 2021. Cymerodd aelodau'r Cyngor ran hefyd
mewn cyfarfodydd a digwyddiadau eraill. Roedd hyn yn cynnwys gweithio ar sicrwydd a grwpiau
oes fer a gweithio â'n rhanddeiliaid trwy ddigwyddiadau ymgysylltu o bell.
Tabl 1: Tâl a phresenoldeb aelodau'r cyngor Ebrill 2021 i Fawrth 2022
Enw

Gweithiwr
cofrestredig
neu aelod lleyg

Tâl1
£

Cyfarfodydd
cyngor a
fynychwyd2

Cyfarfodydd pwyllgor a
gynhelir neu a fynychir

Gisela Abbam3

Lleyg

5,000

dim yn gymwys

dim yn gymwys

Nigel Clarke4

Lleyg

56,000

11 allan o 11

FPC* 4 allan o 4

Aamer Safdar

Fferyllydd

12,500

10 allan o 11

ARC** 5 allan o 5

Ann Jacklin

Fferyllydd

12,500

10 allan o 11

ARC 4 allan o 5

Arun Midha5

Lleyg

15,000

10 allan o 11

WfC*** 4 allan o 4

Elizabeth Mailey6

Fferyllydd

15,000

8 allan o 11

WfC 4 allan o 4

Jayne Salt

Lleyg

12,500

9 allan o 11

ARC 2 allan o 5****

Joanne Kember

Fferyllydd

12,500

11 allan o 11

WfC 4 allan o 4

Mark Hammond7

Lleyg

15,000

10 allan o 11

FPC 4 allan o 4

Neil Buckley8

Lleyg

15,000

10 allan o 11

ARC 5 allan o 5

Rima Makarem

Lleyg

12,500

11 allan o 11

FPC 4 allan o 4

Rose Marie Parr9

Fferyllydd

15,000

11 allan o 11

FPC 4 allan o 4

Penny Hopkins

Technegydd
fferyllfa

12,500

10 allan o 11

FPC 4 allan o 4

Selina Ullah

Lleyg

12,500

9 allan o 11

WfC 3 allan o 4

Yousaf Ahmad

Fferyllydd

12,500

9 allan o 11

ARC 4 allan o 5
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Nodiadau i dabl tâl a phresenoldeb aelodau'r Cyngor
*

Pwyllgor Cyllid a Chynllunio

**

Pwyllgor Archwilio a Risg

***

Pwyllgor Tâl

**** Roedd rhaid i rai cyfarfodydd ARC gael eu haildrefnu, gan effeithio ar allu'r aelod hwn i
fynychu
1. Mae tâl aelod o'r cyngor yn cael ei roi fel ffigur gros.
2. Mae'r ffigurau presenoldeb yn cwmpasu cyfarfodydd Cyngor yn ogystal â phresenoldeb mewn
pwyllgorau. Cafodd un cyfarfod Cyngor ei alw ar fyr rybudd a effeithiodd ar allu rhai aelodau i
fynychu. Roedd rhaid aildrefnu rhai cyfarfodydd ARC a gynlluniwyd ymlaen llaw ac a gytunwyd
ar rybudd cymharol fyr a effeithiodd hefyd ar allu un aelod i fynychu. Mae'n rhaid i holl
aelodau'r cyngor gymryd rhan mewn digwyddiadau eraill fel dyddiau strategol, cyfarfodydd
rhanddeiliaid a grwpiau tasg, a gwneud y paratoi perthnasol. Nid ydynt yn derbyn tâl
ychwanegol am y rhain.
3. Cadeirydd y Cyngor y dechreuodd ei thymor yn y swydd ar 13 Mawrth 2022.
4. Cadeirydd y Cyngor y gorffennodd ei dymor yn y swydd ar 12 Mawrth 2022.
5. Mae'n cynnwys £2,500 am gydgadeirio'r grŵp cynghori ar Safonau Addysg a Hyfforddiant
Cychwynnol i Fferyllwyr.
6. Mae'n cynnwys £2,500 am gadeirio'r Pwyllgor Gweithlu (y Pwyllgor Tâl gynt).
7. Mae'n cynnwys £2,500 am gadeirio'r Pwyllogor Cyllid a Chynllunio.
8. Mae'n cynnwys £2,500 am gadeirio'r Pwyllgor Archwilio a Risg.
9. Mae'n cynnwys £2,500 am gydgadeirio'r grŵp cynghori ar Safonau Addysg a Hyfforddiant
Cychwynnol i Fferyllwyr.
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Treuliau aelodau'r cyngor: Ebrill 2021 i Fawrth 2022
Yn 2021/22 cafodd y rhan fwyaf o'r cyfarfodydd eu cynnal ar-lein. Cafodd cyfarfod yn y cnawd ei
gynnal ym Mawrth 2022.
Tabl 2: Treuliau aelodau'r cyngor: Ebrill 2021 i Fawrth 2022
Enw

Teithio

Llety

Cynhaliaeth

Cyfanswm
(£)

Gisela Abbam3

Dim

Dim

Dim

Dim

Nigel Clarke

£164.56

Dim

Dim

£164.56

Aamer Safdar

£12.20

Dim

Dim

£12.20

Ann Jacklin

Dim

Dim

Dim

Dim

Arun Midha

£277.35

£150

Dim

£427.35

Elizabeth Mailey

£44.30

Dim

Dim

£43.30

Jayne Salt

£109.40

£238.00

Dim

£347.40

Joanne Kember

£137.25

£185.49

Dim

£322.74

Mark Hammond

£95.60

Dim

Dim

£95.60

Neil Buckley

£92.60

Dim

Dim

£92.60

Rima Makarem

Dim

Dim

Dim

Dim

Rose Marie Parr

Dim

Dim

Dim

Dim

Penny Hopkins

£260.15

£149.00

Dim

£409.15

Selina Ullah

£127.45

£244.00

£21.48

£392.93

Yousaf Ahmad

Dim

Dim

Dim

Dim
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Pwyllgorau anstatudol
Mae gan y CFfC bedwar pwyllgor anstatudol:
archwilio a risg, sicrwydd a phenodiadau, cyllid a
chynllunio, a gweithlu (yn cael ei adnabod gynt
fel tâl). Mae grŵp cynghori hefyd ar addysg a
hyfforddiant cychwynnol fferyllwyr. Mae
aelodaeth y pwyllgorau anstatudol yn cael eu
hadolygu bob deuddeg mis trwy broses
gytunedig.

Pwyllgor Archwilio a Risg
Mae'r Pwyllgor Archwilio a Risg yn cynorthwyo'r
Cyngor trwy adolygu trefniadau archwilio
mewnol ac allanol y CFfC. Mae'n adolygu'r
trefniadau ar gyfer rheoli risgiau hefyd. Mae'n
darparu sicrwydd i'r Cyngor fod risgiau yn cael
eu hadnabod a'u rheoli. Mae hyn yn cynnwys
cynghori'r Cyngor ar y sicrwydd a ddarperir
mewn perthynas â risg a rheolaethau mewnol.
Mae'r pwyllgor yn cynnwys pump aelod o'r
cyngor, yn cynnwys cadeirydd y pwyllgor, Neil
Buckley.
Mae gan y pwyllgor hefyd aelod annibynnol,
Helen Dearden. Ymgymerodd Helen â'r
penodiad yn 2017 ac mae'n parhau i
wasanaethu fel aelod annibynnol, ar ôl cael ei
hailethol yn 2020.
Cyfarfu'r Pwyllgor Archwilio a Risg bump gwaith
yn y flwyddyn: ym Mai, Awst, Hydref a Rhagfyr
2021, ac yn Chwefror 2022.
Mae cofnodion y pwyllgor yn cael eu adolygu
gan y Cyngor ar ôl pob cyfarfod ac mae'r
pwyllgor yn cyflwyno adroddiad llawn i'r Cyngor
unwaith y flwyddyn. Gallwch weld yr
adroddiadau hyn ar wefan y CFfC.

Pwyllgor Cyllid a Chynllunio
Mae gan y Pwyllgor Cyllid a Chynllunio
arolygiaeth dros gynllunio strategol ac ariannol.
Mae'n cynorthwyo'r Cyngor hefyd trwy arolygu a
monitro datblygiad a gweithrediad strategaeth a
pholisi buddsoddi'r CFfC.
Mae'r pwyllgor yn cynnwys pump aelod o'r
cyngor, yn cynnwys cadeirydd y pwyllgor, Mark
Hammond.
Mae gan y pwyllgor hefyd aelod annibynnol,
Andrew McLaren. Ymgymerodd Andrew â'r
penodiad ar 1 Medi 2019 i gynorthwyo rôl
fuddsoddi newydd fwy y pwyllgor a pharhaodd
yn y rôl eleni.
Cyfarfu'r pwyllgor bedair gwaith yn y flwyddyn:
ym Mai, Medi a Thachwedd 2021, ac yn Ionawr
2022.
Mae cofnodion y pwyllgor yn cael eu hadolygu
gan y Cyngor ar ôl pob cyfarfod ac mae'r
pwyllgor yn cyflwyno adroddiad llawn i'r Cyngor
unwaith y flwyddyn. Gallwch weld yr
adroddiadau hyn ar wefan y CFfC.

Pwyllgor Gweithlu (Pwyllgor Tâl gynt)
Yn 2021 mabwysiadodd y pwyllgor Tâl gylch
gorchwyl newydd (wedi'i gymerdawyo gan y
Cyngor) a newidiwyd ei enw i'r pwyllgor
Gweithlu i adlewyrchu ei rôl ehangach.
Fel y Pwyllgor Tâl o'i flaen, mae gan y Pwyllgor
Gweithlu'r pŵer i gymeradwyo neu wrthod y
fframwaith tâl ar gyfer gweithwyr y CFfC a'r
pecynnau ar gyfer y prif weithredwr a
chyfarwyddwyr. Mae'r pŵer hwn wedi'i
ddirprwyo o gyngor llywodraethu'r CFfC. Mae'r
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pwyllgor yn cynghori'r Cyngor ar bolisi tâl
(cydnabyddiaeth) i aelodau'r cyngor ac ar y
polisi treuliau i aelodau, staff a chysylltiadau'r
cyngor. Mae'r enw newydd yn adlewyrchu'r
amrediad ehangach o faterion mae'r pwyllgor
yn eu cwmpasu hefyd yn well, gan gynnwys:
• datblygiad sefydliadol
• iechyd a llesiant
• agweddau cyflogwr o gydraddoldeb,
amrywiaeth a chynhwysiant, a
• monitro ein gwaith ar y bylchau tâl rhywedd
ac ethnigrwydd, ein harolygon diwylliant a
staff
Mae'r pwyllgor yn cynnwys pump aelod o'r
cyngor, yn cynnwys cadeirydd y pwyllgor,
Elizabeth Mailey. Mae gan y pwyllgor ddau aelod
annibynnol hefyd, Rob Goward a Janet Rubin.
Ymunodd y ddau â'r pwyllgor yn 2016 a
pharhau i wasanaethu fel aelodau annibynnol,
ar ôl cael eu hail-benodi yn 2020.
Cyfarfu'r pwyllgor bedair gwaith yn y flwyddyn:
yn Ebrill, Mehefin a Medi 2021, ac yn Ionawr
2022.
Mae cofnodion y pwyllgor yn cael eu hadolygu
gan y Cyngor ar ôl pob cyfarfod ac mae'r
pwyllgor yn cyflwyno adroddiad llawn i'r Cyngor
unwaith y flwyddyn. Gallwch weld yr
adroddiadau hyn ar wefan y CFfC.

Pwyllgor Sicrwydd a Phenodiadau
Mae'r pwyllgor hwn yn gyfrifol am recriwtio a
phenodi aelodau statudol o'r pwyllgor. Mae'n
arolygu trefniadau ar gyfer eu hyfforddiant ac
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am adolygu eu perfformiad hefyd. Mae'r
pwyllgor yn adrodd i'r Cyngor, ond nid oes
aelodau cyngor yn gwasanaethau ar y pwyllgor.
Mae ganddo gadeirydd annibynnol hefyd,
Elisabeth Davies. Mae hyn yn rhan bwysig o
sicrhau bod gwahanu cywir o dasgau rhwng y
Cyngor a'r pwyllgorau statudol.
Mae'r pwyllgor yn cynnwys pump aelod, gan
gynnwys ei gadeirydd. Cyfarfu bedair gwaith yn
y flwyddyn: yng Ngorffennaf, Medi a Rhagfyr
2021, ac yn Chwefror 2022.
Mae'r pwyllgor yn adrodd i'r Cyngor unwaith y
flwyddyn. Gallwch weld yr adroddiadau hyn ar
wefan y CFfC.

Grŵp cynghori ar addysg a hyfforddiant
cychwynnol fferyllwyr.
Ym Medi 2020 cytunodd y Cyngor y dylai'r grŵp
gwaith ar addysg a hyfforddiant cychwynnol
fferyllwyr ddod yn grŵp cynghori ffurfiol i'r
Cyngor. Mae nifer o sefydliadau allweddol yn
eistedd ar y grŵp, sy'n darparu:
• cyngor i'r Cyngor ar ddatblygu'r safonau
newydd a gafodd eu cyhoeddi yn Ionawr
2021, a
• sicrwydd i'r Cyngor ar weithredu'r safonau
(sydd yn awr ar y gweill)
Mae'r grŵp yn cael ei gydgadeirio gan un aelod
lleyg o'r Cyngor, Arun Midha, ac un aelod
cofrestredig, Rose Marie Parr. Cyfarfu saith
gwaith yn y flwyddyn: yn Ebrill, Mehefin,
Gorffennaf, Medi, Hydref a Thachwedd 2021, ac
yn Chwefror 2022.
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Prif weithredwr a chofrestrydd
a chyfarwyddwyr
Grŵp uwch arweinyddiaeth (SLG)

Gofynion cyfrifyddiaeth

Mae staff y CFfC yn cael ei arwain gan y prif
weithredwr a chofrestrydd. Mae'r holl uwch
arweinyddion a chyfarwyddwyr yn cymryd rhan
ym mhob agwedd o strategaeth,
gweithrediadau polisi a datblygiad rheolaethol.
Mae hyn yn cryfhau gweithio integredig ac yn
gwella'n heffeitholrwydd rheolaethol.

Mae'r CFfC yn gorff statudol annibynnol, yn
atebol i'r Senedd a Senedd yr Alban. Mae'n
rhaid i'r CFfC, o dan y

Mae pedwar cyfarwyddwr, yn arwain timau ar
draws y sefydliad fel a ganlyn:
• Addysg a Safonau, wedi'i arwain gan Mark
Voce
• Addasrwydd i Ymarfer, wedi'i arwain gan
Carole Auchterlonie
• Mewnwelediad, Gwybodaeth ac Archwilio,
wedi'i arwain gan Claire Bryce-Smith
• Dyfarnu a Gwasanaethau Ariannol, wedi'i
arwain gan Jonathan Bennetts
Mae dau gyfarwyddwr cyswllt hefyd: Laura
McClintock, Pennaeth Staff a Chyfarwyddwr
Cyswllt Materion Corfforaethol, a Gary Sharp,
Cyfarwyddwr Cyswllt Adnoddau Dynol.
Cafodd Grŵp Uwch Arweinyddiaeth ei sefydlu
gan y prif weithedwr a chofrestrydd fel ffordd o
weithredu nifer o gyfrifoldebau llywodraethiant
gweithredol allweddol. Mae'r grŵp yn cynnwys
prif weithredwr a chofrestrydd, y cyfarwyddwyr
a'r cyfarwyddwyr cyswllt. Gallwch ganfod rhagor
o wybodaeth am ein strwythur ar ein gwefan.

Gochymyn Fferylliaeth 2010, baratoi cyfrifon
blynyddol mewn ffurf a osodir gan y Cyfrin
Gyngor.
Mae'n rhaid i ni baratoi cyfrifon ar gyfer pob
blwyddyn yn unol ag egwyddorion
cyfrifyddiaeth a'r gofynion datgelu a ragnodir yn
Ymarfer Cyfrifyddiaeth a Dderbynnir yn
Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig (GAAP). Mae'n
rhaid i'r cyfrifon gael eu paratoi fel eu bod yn
rhoi golwg wir a theg ar faterion y sefydliad, ac
o'i incwm, gwariant, enillion a choleddion
cydnabyddedig, a llifau arian am y flwyddyn
ariannol.

Nifer a mathau o gwynion corfforaethol
Fe wnaethom dderbyn 28 cwyn am ein
gwasanaethau yn 2021/22, i lawr o 38 ym
2020/21. Roedd rhai cwynion ynglŷn â mwy nac
un pwnc, felly rydym wedi eu hamlinellu yn y
tabl yn ôl prif thema'r gŵyn. Mae gwybodaeth
fanwl am gwynion yn cael ei hadrodd i'r Cyngor
yn chwarterol trwy fonitro perfformiad
rheolaidd.

Cyngor Fferyllol Cyffredinol
Adroddiad blynyddol: adroddiad addasrwydd i ymarfer blynyddol a chyfrifon blynyddol
2021/22

45

Sut rydym yn cydymffurfio â
deddfwriaeth diogelu
gwybodaeth a data
Cwynion corfforaethol a dderbyniwyd yn
2021/22
Tabl 3: Cwynion a dderbyniwyd yn 2021/22
Mater

Derbyniwyd Cefnogwyd

Ymddygiad

4

0

Defnydd data a
gwybodaeth

0

-

Prosesau a
gweithdrefnau'r
CFfC

14

6

Canlyniad
penderfyniad

10

0

0

-

28

6

Arall
Cyfanswm

Cafodd chwe chwyn eu cefnogi. O'r holl gwynion
- wedi'u cefnogi neu beidio - rydym yn chwilio
am unrhyw beth a allai'n helpu i ddysgu a
gwella, ac rydym yn ei rannu â'r timau
perthnasol. Rydym hefyd yn ei adrodd i'n
Cyngor fel rhan o'r monitro perfformiad
rheolaidd.

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
(FoI), mae unrhyw un yn gallu gofyn i weld
cofnodion CFfC. Gallwch ganfod sut i wneud
hyn ar ein gwefan.
Mae'n cynllun cyhoeddi yn dilyn y 'cynllun
cyhoeddi model', wedi'i adolygu a'i gymeradwyo
gan y Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yn 2014
ar gyfer pob rheoleiddiwr iechyd. Mae hyn yn
ein hymrwymo i gyhoeddi gwybodaeth fel mater
o drefn.
Fel rheolydd data cofrestredig o dan y Ddeddf
Diogelu Data 2018 (DPA), rydym yn casglu,
storio a defnyddio data personol. Rydym yn
defnyddio'r data hyn, er enghraifft, ar gyfer
diweddaru'r gofrestr, ymdrin â phryderon,
crynhoi ystadegau a chadw'n rhanddeiliaid yn
wybodus â gwybodaeth am y CFfC. Rydym yn
rhannu data personol â sefydliadau eraill er
budd chyoeddus ac i gynorthwyo ein rôl
statudol a'n cyfrifoldebau. Gallwch ganfod
rhagor am sut rydym yn defnyddio ac yn
diogelu data personol a'r sefydliadau rydym
yn gweithio â hwy ar ein gwefan.
Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom barhau i
ddiweddaru'n polisïau ac ymarferion gwaith i
gadw at ddeddfwriaeth diogelu data. Cymerodd
ein cyflogeion a'n cysylltiadau ran mewn
hyfforddiant blynyddol ar ddiogelu data a
diogelwch gwybodaeth.
Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom barhau i
ddiweddaru'n polisïau ac ymarfer i gadw at
ddeddfwriaeth diogelu data. Cymerodd ein
cyflogeion a'n cysylltiadau ran mewn
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hyfforddiant blynyddol ar ddiogelu data a
diogelwch gwybodaeth.
Fe wnaethom adrodd am un digwyddiad data
personol i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
yn y flwyddyn. Ni weithredoedd y Comisiynydd
ymhellach, ond rydym wedi cymryd camau i
wella'n prosesau a'n rheolaethau fel nad yw
digwyddiadau tebyg yn digwydd yn y dyfodol.
Yn 2021/22, fe wnaethom dderbyn 192 o
geisiadau am wybodaeth o dan y Deddfau
Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data (fe
wnaethom dderbyn 182 yn 2020/21). Fe
wnaethom ymateb i bob cais heblaw am un o
fewn terfynau amser statudol. Fe wnaethom
hefyd dderbyn 10 cais ynglŷn â hawliau
gwrthrychau data mewn cyfraith diogelu data,
gan gynnwys ceisiadau am ddileu (fe wnaethom
dderbyn 13 yn 2020/21).
Tabl 4: Nifer a math o geisiadau am
wybodaeth
Math o gais am
wybodaeth

Nifer yn
2021/22

Cais Rhyddid Gwybodaeth

129

Deddf Diogelu Data*

29

Gwrthrych gwybodaeth**

34

* Achosion Deddf Diogelu Data yw rhai pan fydd
sefydliad trydydd parti yn gwneud cais am
ddata personol unigolyn ac rydym yn ystyried
datgelu o dan y darpariaethau yn y Ddeddf
Diogelu Data.

**Ceisiadau gwrthrych gwyodaeth yw pan fydd
rhywun yn gofyn i ni ddatgelu'r wybodaeth sydd
gennym amdanynt iddynt. Rydym yn anelu at
fod mor dryloyw â phosibl yn yr achosion hyn,
ond efallai na fyddwn yn gallu darparu'r holl
wybodaeth maen nhw'n gofyn amdani. Er
enghraifft, rydym yn gallu 'golygu' (golygu neu
ddileu) gwybodaeth sy'n cynnwys data personol
pobl eraill.
Mewn 18 achos nid oedd gennym yr wybodaeth
a geisiwyd a chafodd tri achos eu cau oherwydd
bod y ceisiwr naill ai wedi tynnu'r cais yn ôl neu
ni wnaeth ymateb i'n cais am brawf hunaniaeth
neu eglurhad arall. Pan oedd yr wybodaeth
gennym, fe wnaethom ei datgelu, naill ai'n llawn
neu'n rhannol, mewn 86% o'n hymatebion i
geisiadau. Yn y rhan fwyaf o achosion lle na
wnaethom ddatgelu gwybodaeth, roedd yn
ymwneud â data personol pobl eraill.
Fe wnaethom dderbyn wyth cais i adolygu
penderfyniad roeddem wedi'i wneud am
ddatgelu ac mewn un achos fe wnaethom
wyrdroi ein penderfyniad gwreiddiol a
gwnaethom roi'r wybodaeth a geisiwyd. Fe
wnaethom hefyd ddiwygio'n hymateb yn
rhannol mewn chwech adolygiad arall. Asesodd
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth un gŵyn
am ein hymtaeb i gais a wnaed ym Mawrth 2021
ynglŷn â'r asesiad cofrestru. Fe wnaethom
ddatgelu'r wybodaeth berthnasol mewn ymateb
i Hysbysiad Penderfyniad y Comisiynydd yn
Rhagfyr 2021.
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Cyfraddau datgelu 2021/22

48

Cyngor Fferyllol Cyffredinol
Adroddiad blynyddol: adroddiad addasrwydd i ymarfer blynyddol a chyfrifon blynyddol
2021/22

Datgeliadau chwythu chwiban
i ni fel 'ungolyn rhagnodedig'
Creodd y Ddeddf Busnesau Bach, Menter a
Chyflogaeth bŵer i'r Ysgrifennydd Gwaldol ofyn
i 'unigolion rhagnodedig' gynhyrchu adroddiad
blynyddol ar ddatgeliadau ('chwythu chwiban')
wedi'u diogelu a wnaed iddynt gan weithwyr.
Nod y ddylestswydd hon yw cynyddu tryloywder
yn y ffordd yr ymdrinnir â'r datgeliadau hyn ac i
godi hyder y bobl sy'n lleisio pryderon bod eu
datgeliadau yn cael eu cymryd o ddifrif.
Mae'r CFfC yn 'unigolyn rhagnodedig' o dan y
Ddeddf. Fel unigolyn rhagnodedig mae'n rhaid i
ni adrodd yn ysgrifenedig bob blwyddyn ar y
datgeliadau wedi'u diogelu a wneir i ni. Dyma'r
adroddiad ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2021 i 31
Mawrth 2022.
Ein rôl fel unigolyn rhagnodedig yw darparu lle
i'r gweithwyr wneud eu datgeliad i gorff
annibynnol pan:
• nad yw'r gweithiwr yn teimlo'i fod yn gallu
gwneud datgeliad yn uniongyrchol i'w
gyflogwr, a
• gallwn fod mewn sefyllfa i weithredu'n
rheoleiddiol ar y datgeliad
Os nad ydym yn gallu gweithredu'n rheoleiddiol
oherwydd bod y datgeliad y tu allan i'n cwmpas,
byddwn yn cyfeirio'r datgeliad at sefydliad
priodol.
Rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022 fe
wnaethom dderbyn 25 datgeliad gwybodaeth
cymwys.

Fe wnaethom gwblhau ein hymholiadau ar 20
o'r datgeliadau hyn, a phump yn parhau o dan
adolygiad. Fe wnaethom hefyd gwblhau ein
Hymholiadau ar ddau ddatgeliad cymwys a
gafodd eu codi yn ystod y cyfnod adrodd
blaenorol.
Roedd y gweithredu a gymerwyd gennym yn
cynnwys ymchwiliad llawn trwy brosesau
addasrwydd i ymarfer sefydliedig a gweithredu
dilynol trwy'n rhwydwaith archwilio. Mae'r
cyntaf yn gallu arwain at unrhyw ganlyniad sydd
ar gael o dan y broses addasrwydd i ymarfer.
Mae'r ail yn gallu cynnwys cyfarwyddyd,
ymweliad dilynol neu archwiliad heb ei
gyhoeddi.
Cafodd deg o bryderon eu hymchwilio a'u
cwblhau heb weithredu ychwanegol. Cafodd tri
eu cyfeirio at sefydliad arall. Cafodd y saith
achos arall oedd yn weddill eu cwblhau trwy
rannu gwybodaeth â chydweithwyr archwilio ar
gyfer gweithredu dilynol.
O'r ddau bryder o'r cyfnod adrodd blaenorol,
cafodd un ei gwblhau heb ragor o weithredu ac
mae'r llall o dan ymchwiliad o hyd.
Ni chafodd yr un o'r datgeliadau effaith ar ein
gallu i berfformio'n swyddogaethau nac ateb ein
hamcanion,sy'n cael eu hamlinellu yn yr adran
About us ar ddechrau'r adroddiad hwn.
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Datganiad llywodraethiant 2021/22
Cwmpas cyfrifoldeb
Fel prif weithredwr a chofrestrydd, rwy'n atebol
i'r Cyngor am gynnal system gadarn o reolaeth
fewnol sy'n cefnogi strategaeth ac amcanion y
Cyngor, tra'n diogelu asedau'r CFfC. Rwy'n
gyfrifol hefyd am sicrhau bod busnes y CFFC yn
cael ei gynnal yn unol â'r gyfraith a safonau
cywir.
Wrth gyflawni'r cyfrifoldeb cyffredinol hwn,
rwy'n gyfrifol am roi trefniadau cywir ar waith ar
gyfer llywodraethiant materion y CFfC ac am
sicrhau ei fod yn cyflawni'i swyddogaethau yn
effeithiol. Mae hyn yn cynnwys trefniadau ar
gyfer rheoli risg.

Pwrpas y fframwaith
llywodraethiant
Mae llywodraethiant ynglŷn â'r CFfC yn sicrhau
ei fod yn gwneud y pethau cywir, yn y ffordd
gywir, i'r bobl gywir, ac mewn dull amserol,
cynhwysol, agored, gonest ac atebol.
Mae'r fframwaith llywodraethiant yn cynnwys:
y systemau, prosesau, diwylliant a gwerthoedd
mae'r CFfC yn cael ei gyfarwyddo a'i reoli
drwyddynt, a
gweithgareddau'r CFfC, mae'n ymgysylltu â
gweithwyr cofrestredig, y cyhoedd a
rhanddeiliaid eraill drwyddynt.
Mae'r fframwaith yn caniatáu i'r CFfC fonitro
cyflawni ei amcanion ac i ystyried a yw'r
amcanion hyn wedi cael eu hateb mewn dull
effeithiol ac effeithlon.
Mae'r system reolaeth fewnol yn rhan
arwyddocaol o'r fframwaith hwnnw ac mae
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wedi'i gynllunio i reoli risg at lefel resymol. Nid
yw'n gallu dileu pob risg o fethu cyflawni
polisïau, nodau ac amcanion. Felly, mae'n gallu
darparu sicrwydd rhesymol (ac nid absoliwt) o
effeithiolrwydd. Mae'r system reolaeth fewnol
yn seiliedig ar broses barhaus wedi'i chynllunio i
adnabod a blaenoriaethu'r risgiau hyn, i arfarnu
tebygolrwydd ac effaith bosibl y risgiau'n cael eu
gwireddu, ac i'w rheoli yn effeithiol, yn effeithlon
ac yn economaidd.
Ar wahân i'r newidiadau i'r grŵp uwch
arweinyddiaeth fel y disgrifiwyd yn gynharach
yn yr adroddiad hwn, mae'r fframwaith
llywodraethiant wedi bod ar waith yn y CFfC ar
gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022
a hyd at ddyddiad cymeradwyo'r adroddiad
blynyddol a'r datganiad cyfrifon.

Y fframwaith llywodraethiant
Ar ddiwedd 2019, fe wnaethom gytuno ar
weledigaeth deng mlynedd ar gyfer 'gofal
fferylliaeth diogel ac effeithiol wrth galon
cymunedau iachach', yn ogystal â dau gynllun
pum mlynedd strategol, ynghyd â strategaethau
cefnogol a chynlluniau busnes. Megis yn
2020/21, trwy gydol 2021/22 achosodd y
cyfleoedd a'r heriau a gyfwynwyd gan y
pandemig COVID-19 i ni ailflaenoriaethu'n
cynlluniau busnes ac yn fwyaf penodol ein
strategaeth lety. Fodd bynnag, mae'r fframwaith
wedi aros yr un peth.
Mae'n cynllun busnes, a'r ymarfer a wnaethom i
ailflaenoriaethu'n cynlluniau, wedi rhoi ffocws a
dealltwriaeth glir i'n huwch arweinyddiaeth a
staff yn yr hyn sydd wedi bod fel arall yn adeg
wedi'i llenwi ag ansicrwydd. Mae'r fframwaith a
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sefydlwyd gennym i fonitro'r hyn rydym yn ei
wneud i gyflawni'n blaenoriaethau gennym o
hyd. Ac fe wnaethom wella hyn trwy gyflwyno
teclyn olrhain rhyngweithiol yn 2021/22 i roi
dealltwriaeth helaethach i uwch arweinyddiaeth
o'n cynnydd a pherfformiad mewn gweithredu'r
cynllun strategol. Mae'r teclyn hefyd wedi rhoi
dealltwriaeth helaethach i dîm y staff o'r prif
feysydd lle mae prosiectau a rhaglenni
gwahanol yn dibynnu ar ei gilydd am lwyddiant.
Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth am y
fframwaith llywodraethiant, gan gynnwys
strwythur sefydliadol a dulliau gweithredu''n
pwyllgorau, yn adran pwyllgorau CFfC yr
adroddiad blynyddol hwn.

Adolygiad effeithiolrwydd
Fel prif weithredwr a chofrestrydd, rwy'n gyfrifol
am adolygu effeithiolrwydd fframwaith
llywodraethiant y CFfC, gan gynnwys y system
reolaeth fewnol. Mae'r adolygiad
effeithiolrwydd yn cael ei gefnogi gan:
waith y rheolwyr gweithredol o fewn y CFfC, sy'n
gyfrifol am ddatblygu a chynnal yr amgylchedd
llywodraethiant
pennaeth archwiliad mewnol yr adroddiad
blynyddol, a
sylwadau a dderbyniwyd gan yr archwilwyr
allanol ac asiantaethau adolygu eraill
Penododd y Cyngor TIAA fel archwilwyr mewnol
y CFfC ym Mehefin 2019. Cafodd yr archwilwyr
allanol presennol, Crowe, Clark a Whitehill, eu
penodi gan y Cyngor ar 12 Hydref 2017, yn dilyn
argymhelliad panel tendro'r Pwyllgor Archwilio a
Risg.

Er i gynllun archwilio mewnol gael ei gytuno ar
gyfer 2020-22, cafodd y cynllun ar gyfer 2021/22
ei ddiweddaru ym Mawrth 2021 i sicrhau bod
cynlluniau archwilio presennol a rhai'r dyfodol
yn aros yn berthnasol ac yn gyfredol. I sicrhau
bod gan yr adolygiad effeithiolrwydd gwmpas
digon eang, mae digonolrwydd ac
effeithiolrwydd y system reolaethau mewnol
wedi cael ei hasesu mewn perthynas â phrif
feysydd darparu gwasanaeth, y systemau rheoli
sy'n ein galluogi i'w darparu, ac i'n prosesau
craidd. Mae'r cynllun wedi cael ei ddiweddaru
yn Chwefror 2022 er mwyn i'r gwaith gael ei
gwblhau yn 2022/23.
Rydym wedi parhau i weithio ag archwilio
mewnol i sicrhau bod ein system reolaeth
fewnol yn addas ar gyfer y presennol yn ogystal
â'r dyfodol.
At ei gilydd, cwblhawyd wyth asesiad gan ein
harchwilwyr mewnol a chawsant eu hadolygu
gan y Pwyllgor Archwilio a Risg yn ystod y
flwyddyn. Un o'r rhain oedd dilyn argymhellion
blaenorol ac un arall oedd archwiliad cynghorol
i'n polisi a'n gweithdrefnau rheoli risg. Y chwech
adroddiad arall a'r graddfeydd a roddwyd oedd:
•

Rhaglen fudo cwmwl

Sylweddol

•

Rheoli trysorlys

Sylweddol

•

Cywirdeb y gofrestr

Sylweddol

•

Cyllid craidd

Sylweddol

•

Rheolau gorfodaeth newydd

Sylweddol

•

Gwersi asesu cofrestru ar-lein a ddysgwyd
Sylweddol
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Esboniad o'r graddfeydd
Sicrwydd Sylweddol: Mae system gadarn o
reolaethau mewnol yn gweithredu'n effeithiol i
sicrhau bod risgiau'n cael eu rheoli, a bod
amcanion y broses yn cael eu cyflawni.
Sicrwydd Rhesymol: Mae'r system reolaethau
mewnol yn ddigonol yn gyffredinol ac yn
gweithredu'n effeithiol ond mae rhai
gwelliannau yn ofynnol i sicrhau bod risgiau'n
cael eu rheoli, a bod amcanion y broses yn cael
eu cyflawni.
Sicrwydd Cyfyngedig: Mae'r system reolaethau
mewnol yn annigonol yn gyffredinol neu nid
yw'n gweithredu'n effeithiol ac mae gwelliannau
arwyddocaol yn ofynnol i sicrhau bod risgiau'n
cael eu rheoli, a bod amcanion y broses yn cael
eu cyflawni.
Dim Sicrwydd: Mae methiant sylfaenol neu
absenoldeb rheolaethau mewnol craidd sy'n
gofyn am weithredu ar unwaith.
Oren: mae gwendidau wedi cael eu hadnabod
yn y fframwaith rheoli neu mae diffyg
cydymffurfiaeth, ac mae hyn yn rhoi cyflawni
amcanion system mewn perygl. Bydd angen
rhywfaint o weithredu adferol.
Cynghorol: nid oes gan yr adroddiadau hyn
raddfa sicrwydd ffurfiol gan eu bod yn adolygiad
o feysydd gwaith sy'n mynd rhagddynt a ddim
wedi'u cwblhau.
Rwyf wedi cael fy nghynghori ar oblygiadau
canlyniad adolygiad effeithiolrwydd y
fframwaith llywodraethiant gan y Pwyllgor
Archwilio a Risg ac wedi cael fy nghynghori yn
gyffredinol bod y trefniadau'n parhau i gael eu
hystyried yn addas i'r pwrpas o fewn ein
fframwaith llywodraethiant.
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Wrth wneud y datganiad hwn, rwyf wedi nodi
barn yr archwiliad mewnol fod gan y Cyngor
Fferyllol Cyffredinol reolaeth risg resymol ac
effeithiol, rheolaeth a phrosesau
llywodraethiant ar waith.
Er mai barn gyffredinol yr archwiliad mewnol yw
fod sicrwydd sylweddol am y meysydd a
adolygwyd yn ystod y flwyddyn, rwy'n gwybod
bod rhywfaint o risg na fydd ein hamcanion yn
cael eu cyflawni'n llawn mewn agweddau
penodol a bod gwelliannau'n ofynnol i fynd i'r
afael â'r risg honno.
Mae'r meysydd rydym wedi mynd i'r afael â hwy
eisoes a'r rheini i fynd i'r afael â hwy'n benodol
â gweithrerdoedd newydd neu ychwanegol yn
cael eu hamlinellu isod.

Materion llywodraethiant
arwyddocaol
Systemau busnes a sut rydym am i brosesau
busnes lifo yn y dyfodol.
Yn natganiad llywodraethiant 2020/21 fe
ddywedom bod eisiau adolygiad o ddefnydd
prosesau â llaw ac awtomataidd arnom mewn
swyddogaethau rheoleiddiol allweddol, yn dilyn
digwyddiad difrifol yn ymwneud â methiant
gorchymyn interim. Cyflwynodd 2021/22 heriau
tebyg. Roedd un digwyddiad difrifol a amlygodd
broblemau â phrosesau pan fydd timau busnes
gwahanol yn gorfod diweddaru a chynnal y
gofrestr, gan ddefnyddio cyfuniad o brosesau
awtomataidd ac â llaw. Mae'r mater penodol
wedi cael ei gywiro ac rydym yn fodlon bod risg
ailddigwydd yn isel. Fodd bynnag, rydym yn
cydnabod bod gwaith i'w wneud i sicrhau bod
dealltwriaeth a chymwyso cyson o'r camau,
gwiriadau, a chybwyseddau yn ein prosesau â
llaw ac awtomataidd. Rydym wedi cyflawni
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gwaith capasiti manwl yn ein timau
gwasanaethau cwsmeriaid ac addasrwydd i
ymarfer i helpu delio â hyn. Byddwn hefyd yn
sicrhau bod datblygu ychwanegol o
wasanaethau digidol ar-lein i weithwyr
cofrestredig yn ystyried yr angen hwn fel rhan
ganolog o'r gwaith cynllunio, profi a gweithredu.
Ateb Safonau Rheoleiddio Da'r PSA
Yn ogystal â'n system o reolaeth fewnol, bob
blwyddyn mae'r PSA yn craffu ar ein
perfformiad yn erbyn ei Safonau Rheoleiddio
Da. Mae'r adroddiad PSA diweddaraf sy'n
cwmpasu'r cyfnod o 1 Mawrth 2020 i 28
Chwefror 2021, yn cydnabod bod y CFfC wedi
ymateb ac addasu'n dda i'r pandemig COVID-19
ar draws y sefydliad. Mewn cysylltiad ag ymateb
y CFfC i'r pandemig, nododd adroddiad y PSA
fod gwybodaeth gyfredol yn cael ei chyhoeddi'n
aml ar-lein ar gyfer gweithgwyr cofrestredig
(fferyllwyr a thechnegwyr fferyllfeydd) yn ogystal
ag ar gyfer y cyhoedd. Amlygodd y ffaith hefyd
ein bod wedi sefydlu dwy gofrestr ychwanegol a
bod gwaith wedi cael ei gyflawni o bell lle'n
bosibl.
Fe wnaethom ateb yr holl safonau ar draws 4
categori PSA:
• Safonau cyffredinol – mae'r rhain yn
cynnwys cydraddoldeb, amrywiaeth a
chynhwysiant, a'r ffordd rydym yn:

• Cofrestru
Fodd bynnag, ni chafodd tri allan o'r pump
safon o fewn y categori Addasrwydd i Ymarfer
eu hateb.
Cydnabu'r adroddiad PSA fod ymdrechion wedi
bod i fynd i'r afael â'r pryderon blaenorol a
godwyd yn adolygiad perfformiad 2019/20, a
bod gwelliannau wedi cael eu gwneud.
Cydnabu'r PSA hefyd fod y pandemig wedi
gohirio'r cynllun gweithredu wedi'i roi yn ei le
gan y CFfC ac roedd wedi effeithio'n andwyol ar
ba mor gyflym y symudodd pryderon yn eu
blaenau. Byddwn yn parhau i fonitro'r materion
hyn ac yn darparu diweddariadau i'r Cyngor ar
effeithiolrwydd ein gweithredu i'w cywiro.

Crynodeb
Rwy'n cynnig dros y flwyddyn sydd i ddod i
gymryd camau i fynd i'r afael â'r materion
uchod i wella'n trefniadau llywodraethiant
ymhellach. Rwyn fodlon y bydd y camau hyn yn
mynd i'r afael â'r angen am welliannau a
adnabyddir yn ein hadolygiad o effeithiolrwydd,
a byddaf yn monitro'u gweithredu fel rhan o fy
adolygiad blynyddol nesaf.
Duncan Rudkin
Prif Weithredwr
9 Mehefin 2022

– darparu gwybodaeth
– cymhwyso polisïau
– ymateb i ymchwiliadau cyhoeddus ac
adroddiadau annibynnol eraill, a
– gweithio â rhanddeiliaid i ddiogelu
cleifion a'r cyhoedd
• Cyfarwyddyd a safonau
• Addysg a hyfforddiant
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Datganiadau ariannol ar gyfer y
flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022
Adolygiad o weithgareddau busnes
Parhaodd y pandemig Covid-19 i ddarparu heriau am fwy na'r disgwyl, yn enwedig yn ystod rhan
gynnar y flwyddyn oherwydd y cyfyngiadau symud estynedig a gohirio ailgychwyn gweithgareddau
disgwyliedig.
Fe wnaethom gynnydd arwyddocaol tuag at ddarparu blaenoriaethau strategol allweddol fel
gweithredu safonau addysg a datblygu'r strategaethau pryderon rheoli ac EDI. Cafodd ein sylw ei
ganolbwyntio hefyd ar wella sut rydym yn gweithio trwy ddefnyddio ymagwedd fwy hyblyg.
Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom gynnal asesiad cynhwysfawr o'r cynllun strategol a gweledigaeth
dymor hir. Caniataodd hyn i ni ailflaenoriaethu ac alinio'n gweithgareddau yn fwy effeithiol i sicrhau
darpariaeth effeithlon. Mewn rhai achosion, golygai hyn fod adnoddau'n gorfod cael eu
hailganolbwyntio neu'u gwthio ymlaen i flynyddoedd y dyfodol. Helpodd hyn hefyd â datblygiad
pellach y strategaeth ariannol dymor canol i dymor hir. Mae hyn yn anelu at sicrhau safle ariannol
cynaliadwy, â'r gallu i gyllido cynlluniau tymor hirach a chynnal lefel briodol o adnoddau.

Incwm
Mae ffïoedd adnewyddu a delir gan fferyllwyr. technegwyr fferyllfeydd ac adeiladau fferyllfeydd yn
darparu'r brif ffynhonnell o incwm i'r sefydliad. Mae ffïoedd yn cael eu talu'n flynyddol ymlaen llaw
ac yn cael eu cydnabod dros rychwant y flwyddyn gofrestru yn unol â'r egwyddorion cyfrifyddiaeth
perthnasol. Felly, nid yw'r arian gwirioneddol a dderbynnir am y flwyddyn yn adlewyrchu'r incwm a
gydnabyddir o ffïoedd ar gyfer y flwyddyn ariannol.

Prif ffynonellau incwm
Grŵp gweithwyr cofrestredig

2021/22
incwm
(£m)

2021/22
niferoedd
gweithwyr
cofestredig

2020/21
incwm
(£m)

2020/21
niferoedd
gweithwyr
cofestredig

Fferyllwyr

16.4

61,137

15.1

56,851

Technegwyr fferyllfeydd

3.2

24,928

3.1

24,439

Fferyllfeydd cofrestredig

4.3

13,844

3.8

13,977

Mae'r ffigurau uchod yn cynnwys y ffïoedd adnewyddu blynyddol, cofrestriad cychwynnol, a ffïoedd
ymgeisio.
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Cafodd cyfanswm incwm o £25.2m ei gynhyrchu ar gyfer y flwyddyn 2021/22 (2020/21: £23.1m),
cynnydd o 9% o'r flwyddyn flaenorol. Roedd twf mewn incwm ar draws yr holl grwpiau gweithwyr
cofrestredig ar ôl y tarfu o'r flwyddyn flaenorol oherwydd y pandemig.
Arweiniodd symud yr asesiad cofrestru ar-lein yn 2021 at nifer uwch na'r arfer o fferyllwyr yn
ymuno â'r gofrestr eleni. Roedd cynnydd hefyd mewn ceisiadau dramor a'r alwedigaeth yn cael ei
hychwanegu at restr brinder y Swyddfa Gartref.
Cynyddodd y nifer o dechnegwyr proffesiynol fferyllfeydd o tua 2%, sy'n debyg i'r twf rydym wedi'i
weld mewn blynyddoedd blaenorol.
Roedd incwm o adeiladau fferyllfeydd i fyny o 13% er gwaethaf y gostyngiad bach yn nghyfanswm
nifer yr adeiladau. Roedd hyn oherwydd y cynnydd yn y ffi a weithredwyd yn Ebrill 2021.
Incwm cyn cofrestru – sy'n cynnwys ffïoedd asesu cofrestru a cheisiadau cyn cofrestru – oedd
£1.1m am y flwyddyn (2020/21: £0.9m). Safodd 3,870 o fyfyrywyr yr arholiad yn ystod blwyddyn
ariannol 2021/22 (2020/21: 2,670). Roedd niferoedd yn sylweddol uwch eleni, yn bennaf oherwydd
dim ond un eisteddiad arholiad yn digwydd yn y flwyddyn ariannol flaenorol.
Cafodd y gofrestr dros dro ei chau yn Ionawr 2022 a bydd y gofrestr yn aros yn agored hyd Medi
2022. Nid oes ffïoedd wedi cael eu codi am ymuno â'r naill gofrestr na'r llall ers iddynt gael eu
hagor.

Gwariant Gwirioneddol 2021/22
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Gwariant
Gwelodd blwyddyn ariannol 2021/22 barhad o'r ymateb effeithiol i reoli effaith y pandemig.
Symudodd ein ffocws hefyd tuag at ddatblygu a gweithredu'r ffrydiau gwaith fel y manylir yn y
cynllun strategol a gweledigaeth 2030 a diweddaru ein blaenoriaethau.
Fe wnaethom hefyd barhau ein gwaith i ddiweddaru ein seilwaith TG trwy symud rhagor o
wasanaethau i'r cwmwl, gan ddiweddaru'r gwasanaethau gwefan a digideiddio.
Gwariant am y flwyddyn ariannol oedd £23.1m (2020/21: £22.9m). Mae hyn yn fras yn unol â
blynyddoedd blaenorol ar ôl y tarfu a achoswyd gan y pandemig yn 2020 a'r newidiadau sylweddol
yn sut rydym yn cyflawni'n gwaith mewn llawer o feysydd.
Daeth costau cyflogeion i £!3.6m (2020/21: £13.0m), cynnydd o 5% o'r flwyddyn flaenorol. Y prif
reswm y tu ôl i'r gost gynyddol oedd cynnydd mewn niferoedd staff. Mae rolau wedi cael eu
cyflwyno i:

•

helpu darparu effeithiolrwydd rheoleiddiol (bod â'r hawliau cywir i gadw i fyny â
chymhlethdod cyfnewidiol y proffesiwn, a'r pwyslais cynyddol ar sgiliau clinigol)

•

gwella darparu gwasanaeth, a

•

sicrhau bod gennym y capasiti i barhau i gynorthwyo darpariaeth weithredol effeithiol.

Mae hyn yn faes lle rydym yn disgwyl gweld cynnydd parhaol mewn gwario, â llawer o rolau yn
dechrau yn rhan hwyrach y flwyddyn neu i fod i ddechrau yn y flwyddyn ariannol nesaf.
Safodd gwariant ar gostau proffesiynol gan gynnwys costau cyfreithiol ar £2.3m am y flwyddyn
(2020/21: £2.4m). Roedd gostyngiad mewn costau ar gyfer cwmnïau panel, gyda buddsoddiad
ychwanegol mewn adnoddau mewnol i reoli'r pryderon oedd yn dod i mewn a llwythi achosion
presennol. Hefyd, nid oedd costau ar gyfer lleoliadau arholiadau gan fod y flwyddyn flaenorol yn
cynnwys taliadau canslo ar gyfer lleoliadau a ragarchebwyd. Mae hyn wedi cael ei wrthweithio gan y
costau uwch mewn cyflwyno'r asesiad cofrestru ar-lein.
Roedd costau cyfreithiol yn £0.8m am y flwyddyn (2020/21: £0.9m). Mae costau i lawr o gymharu â'r
flwyddyn flaenorol ond i fyny yn erbyn disgwyliadau cyllideb. Roedd hyn oherwydd bod angen
cymorth allanol parhaol arnom i:

•

reoli'r symiau cyfnewidiol

•

darparu gwarchodaeth tra bod adnoddau mewnol ychwanegol yn cael eu recriwtio, a

•

chynnal targedau llinell amser

Cytunwyd hefyd ar fuddsoddiad penodol i ddarparu cyngor arbenigol ar feysydd oedd yn tyfu fel
gwasanaethau clinigol.
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Gwariant deiliadaeth oedd £2.1m (2020/21: £2.3m), gostyngiad o 8.7% o'r flwyddyn flaenorol.
Roedd y llynedd yn cynnwys diweddariad cynhwysfawr i werth y ddarpariaeth dadfeiliad. Eleni mae
gostyngiad bach wedi bod mewn gwerth i gyfrif am y cynnydd yn y gyfradd chwyddiant.
Costau dibrisiant ac amorteiddiad am y flwyddyn oedd £0.9m (2020/21: 1.0m), sy'n ostyngiad bach
o gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Rydym yn disgwyl i gostau gynyddu yn y maes hwn gyda nifer o
brosiectau datblygu yn cyrraedd eu cwblhau yn 2022, gan gynnwys y wefan a phrosiectau system a
seilwaith TG eraill.

Buddsoddiadau
Ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2021/22, roedd gwerth y buddsoddiadau wedi cynyddu o £0.48m
ychwanegol, net o gostau (2020/21: cynnydd o £0.74m). Dilynodd hyn y buddsoddiad fesul cyfnod
gwreiddiol o £15m a ddechreuodd yn 2020. Mae hyn wedi arwain at gyfradd elw gyfredol am y
cyfnod o 3%, sydd i lawr 2% o gymharu â llynedd ond mae'n aros yn unol â'r gyfradd darged. Mae'r
symudiad ffafriol wedi'i briodoli'n bennaf i berfformiad ecwitïau. Mae amrediad eang o ffactorau
allanol sy'n parhau i effeithio ar y farchnad ac yn achosi llawer o anwadalwch ynghylch elw. Mae
mwy na thraean o'n portffolio yn cynnwys ecwitïau, ac yn gyffredinol mae'r buddsoddiad yn parhau
i berfformio'n dda.

Gwarged/diffyg am y flwyddyn
At ei gilydd, y canlyniad gwirioneddol am y flwyddyn ariannol oedd safle gwarged o £2.5m (2020/21:
£0.9m). Y disgwyliad cyllideb gwreiddiol a gytunwyd gan ein Cyngor am y flwyddyn oedd gwarged o
£0.8m.
Mae'r gwarged uwch na'r disgwyl i raddau helaeth oherwydd:
• effaith barhaol y pandemig
• addasiadau i linellau amser ar ôl ailfaenoriaethu'n cynlluniau, ac
• oediadau i recrwitio a'r heriau'n cael eu cyflwyno gan y farchnad gystadleuol iawn
Wrth i ni symud ymlaen at y flwyddyn nesaf a thu hwnt, rydym yn disgwyl i wariant gynyddu wrth i'r
gweithgareddau fynd yn ôl i lefelau disgwyledig ac i ni fynd i mewn i gam gweithredu'n gwaith ar
nifer o flaenoriaethau allweddol.
Bydd datblygu yn parhau yn erbyn y cynllun a'r weledigaeth strategol. Byddwn yn parhau i
fuddsoddi mewn diweddaru'n technoleg a systemau, a byddwn yn parhau i sefydlu'r ffyrdd newydd
o weithio. Bydd hyn yn cynnwys caffael gwaith yn briodol a dod â phobl a setiau sgiliau newydd i
mewn i gynorthwyo'r raddfa a'r cwmpas newydd o reoleiddio fferylliaeth.
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Datganiad o gyfrifoldebau'r Cyngor ar gyfer paratoi
datganiadau ariannol
Mae'r Cyngor yn gyfrifol am baratoi adroddiad a
datganiadau ariannol y Cyngor Fferyllol
Cyffredinol yn unol â chyfraith a rheoliadau
cymwys.
O dan y Gorchymyn Fferylliaeth 2010, mae'n
rhaid i aelodau baratoi datganiadau ariannol ar
gyfer pob blwyddyn ariannol. O dan y gyfraith
honno, mae'r Cyfrin Gyngor wedi cyfarwyddo'r
CFfC i baratoi'r datganiadau ariannol yn unol ag
Ymarfer Cyfrifyddiaeth a Dderbynnir yn
Gyffredinol y Deyrnas Unedig (Safon
Cyfrifyddiaeth y Deyrnas Unedig a chyfreithiau
cymwysadwy) gan gynnwys Safon Adrodd
Ariannol 102. Ni fydd aelodau'r Cyngor yn
cymeradwyo'r datganiadau ariannol oni bai eu
bod yn fodlon eu bod yn rhoi golwg wir a theg o
fusnes a gwarged neu ddiffyg y CFfC am y
cyfnod hwnnw. Wrth baratoi'r datganiadau
ariannol hyn, mae'n rhaid i aelodau'r Cyngor:

unrhyw adeg - safle ariannol y CFfC. Mae'n rhaid
iddynt alluogi'r Cyngor i sicrhau bod y
datganiadau ariannol yn cadw at y Gorchymyn
Fferylliaeth 2010. Mae aelodau'r Cyngor hefyd
yn gyfrifol am ddiogelu asedau'r CFfC ac felly am
gymryd camau rhesymol i atal a darganfod twyll
ac anghysondebau eraill.
Trwy orchymyn y Cyngor
Gisela Abbam
Cadeirydd
9 Mehefin 2022

• ddewis polisïau cyfrifyddiaeth addas ac
wedyn eu cymhwyso'n gyson
• gwneud dyfarniadau ac amcangyfrifon
cyfrifyddiaeth sy'n rhesymol a phwyllog
• datgan a yw safonau cyfrifyddiaeth
cymwysadwy'r DU wedi cael eu dilyn, a
datgelu ac esbonio unrhyw wyriadau
materol o'r rhain yn y datganiadau ariannol
• paratoi'r datganiadau ariannol ar sail
'busnes gweithredol' oni bai nad yw'n
briodol i ragdybio y bydd y CFfC yn parhau
â'i weithgareddau
Mae aelodau'r Cyngor yn gyfrifol am gadw
cofnodion cyfrifon digonol. Mae'n rhaid i'r rhain
fod yn ddigonol i ddangos ac esbonio trafodion
y CFfC, a datgelu â chywirdeb rhesymol - ar
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Adroddiad yr archwilydd annibynnol i aelodau cyngor y Cyngor
Fferyllol Cyffredinol
Barn
Rydym wedi archwilio datganiadau ariannol y
Cyngor Fferyllol Cyffredinol am y flwyddyn a
ddaeth i ben 31 Mawrth 2022 sy'n cynnwys y
datganiad incwm cynhwysfawr, datganiad
sefyllfa ariannol, datganiad llifau arian,
datganiad newidiadau mewn arian wrth gefn a
nodiadau i'r datganiadau ariannol, yn cynnwys
polisïau cyfrifyddiaeth arwyddocaol. Y
fframwaith adrodd ariannol sydd wedi cael ei
gymhwyso wrth eu paratoi yw cyfraith
gymwysadwy a Safonau Cyfrifyddiaeth y
Deyrnas Unedig, gan gynnwys Safon Adrodd
Ariannol 102, Y Safon Adrodd Ariannol sy'n
gymwysadwy yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon
(Ymarfer Cyfrifyddiaeth a Dderbynnir yn
Gyffredinol y Deyrnas Unedig).
Yn ein barn ni mae'r datganiadau ariannol:
• yn rhoi golwg wir a theg o gyflwr busnes y
Cyngor Fferyllol Cyffredinol ar 31 Mawrth
2022 ac o'i incwm a'i wariant, am y flwyddyn
a ddaeth i ben yr adeg honno;
• wedi cael eu paratoi'n gywir yn unol ag
Ymarfer Cyfrifyddiaeth a Dderbynnir yn
Gyffredinol y Deyrnas Unedig

Sail am farn
Fe wnaethom gynnal ein harchwiliad yn unol â
Safonau Rhyngwladol Archwilio (y DU) (ISAs (y
DU)) a chyfraith gymwysadwy. Mae'n
cyfrifoldebau o dan y safonau hynny yn cael eu
disgrifio ymhellach yng nghyfrifoldebau'r
Archwilydd ar gyfer archwilio adran datganiadau
ariannol ein hadroddiad. Rydym yn annibynnol
o'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol yn unol â'r

gofynion moesegol sy'n berthnasol i'n
harchwiliad o'r datganiadau ariannol yn y DU,
gan gynnwys Safon Foesegol y Cyngor Adrodd
Ariannol, ac rydym wedi cyflawni'n cyfrifoldebau
moesegol eraill yn unol â'r gofynion hynny.
Rydym yn credu bod tystiolaeth yr archwiliad
rydym wedi'i chael yn ddigonol ac yn briodol i
ddarparu sail i'n barn.

Casgliadau'n ymwneud â busnes
gweithredol
Wrth baratoi'r datganiadau ariannol, rydym
wedi dod i'r casgliad fod defnydd y Cyngor o'r
sail busnes gweithredol o gyfrifyddiaeth wrth
baratoi'r datganiadau ariannol yn briodol.
Yn seiliedig ar y gwaith rydym wedi'i berfformio,
nid ydym wedi adnabod unrhyw ansicrwydd
materol yn ymwneud â digwyddiadau nac
amodau sydd, yn unigol neu ar y cyd, yn bwrw
amheuaeth arwyddocaol ar allu'r Cyngor
Fferyllol Cyffredinol i barhau fel busnes
gweithredol am gyfnod o ddeuddeg mis o leiaf
o'r adeg mae'r datganiadau wedi'u hawdurdodi
i'w cyhoeddi.
Mae'n cyfrifoldebau a chyfrifoldebau aelodau'r
Cyngor mewn perthynas â busnes gweithredol
yn cael eu disgrifio yn adrannau perthnasol yr
adroddiad hwn.

Gwybodaeth arall
Mae aelodau'r Cyngor yn gyfrifol am yr
wybodaeth arall sydd wedi'i chynnwys yn yr
adroddiad blynyddol. Mae'r wybodaeth arall yn
cynnwys yr wybodaeth a gynhwysir yn yr
adroddiad blynyddol, heblaw am y datganiadau
ariannol ac adroddiad ein harchwilydd arnynt.
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Nid yw ein barn ar y datganiadau ariannol yn
cwmpasu'r wybodaeth arall a, heblaw am y
graddau a ddatgenir yn fanwl yn ein
hadroddiad, nid ydym yn mynegi unrhyw ffurf o
gasgliad sicrwydd ar hynny.
Ein cyfrifoldeb ni yw darllen yr wybodaeth arall
ac, wrth wneud hynny, ystyried a yw'r
wybodaeth arall yn faterol anghyson â'r
datganiadau ariannol neu fod ein gwybodaeth a
gafwyd yn yr archwiliad neu fel arall yn
ymddangos i fod wedi cael ei gamddatgan yn
faterol. Os ydym yn adnabod y fath
anghysondebau materol neu gamddatganiadau
materol ymnddangosiadol, mae'n ofynnol i ni
benderfynu a yw hyn yn rhoi bod i
gamddatganiad materol yn y datganiadau
ariannol eu hunain. Os, yn seiliedig ar y gwaith
rydym wedi'i berfformio, ydym yn dod i'r
casgliad fod camddatganiad materol o'r
wybodaeth arall hon, mae'n ofynnol i ni adrodd
am y ffaith honno.
Nid oes gennym ddim byd i'w adrodd yn hyn o
beth.

Cyfrifoldebau aelodau'r Cyngor
Fel yr esboniwyd yn llawnach yng
nghyfrifoldebau aelodau'r Cyngor a amlinellir yn
yr adran Sut rydym yn llywodraethu'n hunain mae
aelodau'r cyngor yn gyfrifol am baratoi'r
datganiadau ariannol ac am fod yn fodlon eu
bod yn rhoi golwg wir a theg, a bod y fath
reolaeth fewnol fel y mae aelodau'r cyngor yn
pennu yn angenrheidiol i alluogi paratoi
datganiadau ariannol sy'n rhydd rhag
camddatganiad materol, naill oherwydd twyll
neu wall.

gweithredol, gan ddatgelu, fel y bo'n gymwys,
materion sy'n ymwneud â busnes gweithredol a
defnyddio'r sail busnes gweithredol o
gyfrifyddiaeth.
oni bai fod yr ymddiriedolwyr naill ai'n bwriadu
dirwyn y cwmni elusennol i ben neu roi terfyn ar
weithrediadau, neu nad oes ganddynt ddewis
realistig arall ond i wneud hynny.

Cyfrifoldebau'r archwilydd ar gyfer
archwilio datganiadau ariannol
Ein hamcanion yw cael sicrwydd rhesymol
ynghylch a yw'r datganiadau ariannol ar y cyfan
yn rhydd rhag camddatgan materol, naill ai
oherwydd twyll neu wall, ac i gyhoeddi
adroddiad archwilydd sy'n cynnwys ein barn.
Mae sicrwydd rhesymol yn lefel uchel o
sicrwydd, ond nid yw'n warant y bydd archwiliad
a gynhelir yn unol ag ISAs (y DU) bob amser yn
darganfod camddatganiad materol pan mae'n
bodoli. Mae camddatganiadau yn gallu codi o
dwyll neu wall ac fe'u hystyrir yn faterol os, yn
unigol neu gyda'i gilydd, gellid eu disgwyl yn
rhesymol i ddylanwadu ar bederfyniadau
economaidd defnyddwyr wedi'u cymryd ar sail y
datganiadau ariannol hyn.
Mae manylion y graddau yr ystyriwyd yr
archwiliad yn alluog i ddarganfod
anghysondebau, gan gynnwys twyll a diffyg
cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau, yn cael
eu hamlinellu isod.
Mae disgrifiad ychwanegol o'n cyfrifoldebau ar
gyfer yr archwiliad o'r datganiadau ariannol
wedi'i leoli ar wefan y Cyngor Adrodd Ariannol
yn: www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities.
Mae'r disgrifiad hwn yn fffurfio rhan o
adroddiad yr archwilydd.

Wrth baratoi'r datganiadau ariannol, mae
aelodau'r cyngor yn gyfrifol am asesu gallu'r
Cyngor Fferyllol Cyffredinol i barhau fel busnes
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Y graddau yr ystyriwyd fod yr archwiliad
yn gallu darganfod anghysondebau, gan
gynnwys twyll

gweithredoedd y DU oedd y Rheoliad Diogelu
Data Cyffredinol (GDPR) deddfwriaeth trethu, a
deddfwriaeth cyflogaeth.

Anghysondebau, gan gynnwys twyll, yw
enghreifftiau o ddiffyg cydymffurfio â
chyfreithiau a rheoliadau. Fe wnaethom
adnabod ac asesu'r risgiau o gamddatgan
materol y datganiadau ariannol o
anghysondebau, naill ai oherwydd twyll neu
wall, a thrafod y rhain rhwng aelodau'n tîm
archwilio. Fe wnaethom wedyn gynllunio a
pherfformio gweithdrefnau archwilio ymatebol
i'r risgiau hynny, gan gynnwys cael tystiolaeth
archwilio digonol a phriodol i ddarparu sail ar
gyfer ein barn.

Mae safonau archwilio yn cyfyngu'r
gweithdrefnau archwilio gofynnol i adnabod
diffyg cydymffurfio â'r cyfreithiau a'r rheoliadau
hyn i holi'r ymdiriedolwyr a rheolwyr eraill, ac
archwiliad o ohebiaeth reoleiddiol a chyfreithiol,
os o gwbl.

Cawsom ddealltwriaeth o'r fframweithiau
cyfreithiol a rheoleiddiol mae'r Cyngor Fferyllol
Cyffredinol yn gweithio o'u mewn, gan
ganolbwyntio ar y cyfreithiau a rheoliadau
hynny sy'n cael effaith uniongyrchol ar
benderfynu symiau materol a datgeliadau yn y
datganiadau ariannol. Y deddfau a'r rheoliadau
a ystyriwyd gennym yn y cyd-destun hwn oedd
Gorchymyn FFerylliaeth 2010. Fe wnaethom
asesu'r gydymffurfiaeth ofynnol â'r deddfau a
rheoliadau hyn fel rhan o'n gweithdrefnau
archwilio ar yr eitemau datganiadau ariannol
perthynol.
Yn ogystal, fe wnaethom ystyried darpariaethau
cyfreithiau a rheoliadau eraill sydd ddim yn cael
effaith uniongyrchol ar y datganiadau ariannol
ond gallai cydymffurfio â hwy fod yn sylfaenol i
allu y Cyngor Fferyllol Cyffredinol i weithredu
neu i osgoi cosb faterol. Fe wnaethom hefyd
ystyried y cyfleoedd a'r cymhellion sy'n gallu
bodoli o fewn y Cyngor Fferyllol Cyffredinol am
dwyll. Y cyfreithiau a'r rheoliadau a ystyriwyd
gennym yn y cyd-destun hwn ar gyfer

Fe wnaethom adnabod y risg fwyaf o effaith
faterol ar y datganiadau ariannol o
anghysondebau, yn cynnwys twyll, i fod o fewn
gor-rediad rheolaethau gan reolwyr gan
gynnwys amcangyfrifon a dyfarniadau a wneir
wrth baratoi'r datganiadau ariannol. Roedd ein
gweithdrefnau archwilio i ymateb i'r risgiau hyn
yn cynnwys ymchwiliadau o reolwyr, archwiliad
mewnol a'r Pwyllgor Archwilio a Risg am eu
hadnabyddiaeth a'u hasesiad eu hunain o
risgiau anghysondebau, profi samplau ar bostio
cyfnodolion, adolygu amcangyfrifon
cyfrifyddiaeth am dueddiadau a darllen
cofnodion cyfarfodydd y rheini â chyfrifoldeb
llywodraethiant.
Oherwydd cyfyngiadau cynhenid archwiliad,
mae risg nad oes modd ei hosgoi nad ydym o
bosibl wedi darganfod rhai camddatganiadau
materol yn y datganiadau ariannol, er ein bod
wedi cynllunio a pherfformio'n harchwiliad yn
gywir yn unol â safonau archwilio. Er enghraifft,
pellaf oll mae diffyg cydymffurfiaeth â
chyfreithiau a rheoliadau (anghysondebau) oddi
wrth ddigwyddiadau a tharfodion a adlewyrchir
yn y datganiadau ariannol, y lleiaf tebygol y
byddai'r gweithdrefnau cynhenid gyfyngedig
sy'n ofynnol gan safonau archwilio yn ei
hadnabod. Yn ogystal, megis ag unrhyw
archwiliad, roedd risg uwch o beidio darganfod
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anghysondebau yn parhau, gan fod y rhain yn
gallu cynnwys, cydgynllwynio, ffugio, gwallau
bwriadol, camgynrychiolaethau, neu anwybyddu
rheolaethau mewnol. Nid ydym yn gyfrifol am
atal diffyg cydymffurfio ac nid oes modd disgwyl
i ni ddarganfod diffyg cydymffurfio â'r holl
gyfreithiau a rheoliadau.

Defnydd o'n hadroddiad
Mae'r adroddiad hwn yn cael ei wneud i
aelodau'r Cyngor yn unig, fel corff, yn unol ag
Atodlen 1 o'r Gorchymyn Fferylliaeth 2010.
Ymgymerwyd â'n gwaith archwilio fel y gallem
ddatgan y materion hynny i aelodau'r Cyngor
mae'n ofynnol i ni eu datgan iddynt mewn
adroddiad archwilydd ac at ddim diben arall. I'r
graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith, nid
ydym yn derbyn nac yn cymryd cyfrifoldeb i
unrhyw un heblaw am y Cyngor Fferyllol
Cyffredinol fel corff, am ein gwaith archwilio, ar
gyfer yr adroddiad hwn, nac ar gyfer y farn
rydym wedi'i ffurfio.
Crowe U.K. LLP
Archwilydd Statudol
Llundain
10 Mehefin 2022
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Datganiad incwm cynhwysfawr am y flwyddyn a ddaeth i ben
31 Mawrth 2022
Nodyn

2022
£000

2021
£000

Incwm

2

25,154

23,135

Gwariant

3

(23,143)

(22,942)

2,011

193

Gwarged gweithredol
Incwm buddsoddi

4

306

208

Gwarged ar weithgareddau arferol

5

2,317

401

Ennill ar fuddsoddiadau

9

287

628

Trethu

6

(139)

(143)

2,465

886

Cyfanswm incwm cynhwysfawr am y flwyddyn
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Datganiad sefyllfa ariannol ar 31 Mawrth 2022
Nodyn

2022
£000

2022
£000

2021
£000

Asedau sefydlog
Asedau diriaethol
Asedau anniriaethol
Buddsoddiadau

7
8
9

Asedau cyfredol
Dyledwyr
Banc ac arian

10
11

1,944
16,006
17,950

2,005
13,035
15,040

12

(18,211
)

(17,433)

Credydwyr: symiau'n syrthio'n ddyledus o fewn
un flwyddyn
Rhwymedigaethau net cyfredol
Cyfanswm asedau llai rhwymedigaethau cyfredol

1,270
402
16,221
17,893

2021
£000
1,872
369
15,743
17,984

(261)

(2,393)

17,632

15,591

Credydwyr: symiau'n syrthio'n ddyledus ar ôl
mwy nac un flwyddyn

13

(1,024)

(1,506)

Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau

14

(1,851)

(1,793)

14,757

12,292

13,085
1,672

10,051
2,241

14,757

12,292

Asedau net
Cronfeydd a ddefnyddiwyd
Gwarged cronedig
-

Arian Wrth Gefn Cyffredinol
Arian Wrth Gefn Asedau Sefydlog

Cyfanswm cronfeydd a ddefnyddiwyd

Cafodd y datganiadau ariannol eu cymeradwyo, a'u hawdurdodi i'w cyhoeddi a'u llofnodi ar ran y
Cyngor gan Gisela Abbam, Cadeirydd, ar 9 Mehefin 2022.
64

Cyngor Fferyllol Cyffredinol
Adroddiad blynyddol: adroddiad addasrwydd i ymarfer blynyddol a chyfrifon blynyddol
2021/22

Datganiad llifau arian am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth
2022
Nodyn

2022
£000

2021
£000

Llifau arian o weithgareddau gweithredol
Gwarged am y flwyddyn ariannol
Addasiadau ar gyfer:
Dibrisiant ac amorteiddiad
Rhyddhau cymhelliad prydles
Cynnydd/(gostyngiad) mewn darpariaeth ar gyfer dadfeiliad
Treth wedi'i gohirio
Ffïoedd rheoli portffolio buddsoddi
Difidendau a gwarantau llog sefydlog
(Cynnydd)/gostyngiad mewn masnach a dyledwyr eraill
Cynnydd mewn masnach a chredydwyr eraill

2,011

193

878
(453)
(27)
85
85
(276)
61
637

1,046
(453)
267
114
37
(152)
(123)
1,029

3,001

1,958

(49)
(260)
306
(27)

(2,500)
(27)
(125)
208
(48)

(30)

(2,492)

Newid mewn arian a'r hyn sy'n cyfateb i arian yn y cyfnod adrodd
Arian a'r hyn sy'n cyfateb i arian ar ddechrau'r cyfnod

2,971
13,035

(534)
13,569

Arian a'r hyn sy'n cyfateb i arian ar ddiwedd y cyfnod adrodd

16,006

13,035

£000

£000

19
15,987
16,006

249
12,786
13,035

3
13
14
14
9
9

Arian net a ddarparwyd gan weithgareddau gweithredol
Llifau arian o weithgareddau buddsoddi
Pryniannau buddsoddiadau
Pryniannau asedau sefydlog diriaethol
Pryniannau asedau sefydlog anniriaethol
Incwm buddsoddi
Trethu

7
8
4

Arian net (defnyddiwyd mewn) gweithgareddau
buddsoddi

Arian mewn llaw
Adneuon Rhybudd (llai na 3 mis)
Cyfanswm arian a'r hyn sy'n cyfateb i arian
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Datganiad newidiadau mewn arian wrth gefn am y flwyddyn a
ddaeth i ben 31 Mawrth 2022
Nodyn Arian Wrth
Gefn
Cyffredinol

Arian Wrth
Gefn
Asedau
Sefydlog

Cyfanswm

£000

£000

£000

Ar 1 Ebrill 2020

8,271

3,135

11,406

Cyfanswm incwm cynhwysfawr

1,932

(1,046)

886

Trosglwyddiadau rhwng arian wrth
gefn

(152)

152

-

10,051

2,241

12,292

Cyfanswm incwm cynhwysfawr

3,343

(878)

2,465

Trsoglwyddiadau rhwng arian wrth
gefn

(309)

309

-

13,085

1,672

14,757

Ar 31 Mawrth 2021

Ar 31 Mawrth 2022

Mae'r gronfa gronedig wedi cael ei rhannu i Arian Wrth Gefn Cyffredinol ac Arian Wrth Gefn
Sefydlog Mae'r arian wrth gefn asedau sefydlog yn cynrychiol'r asedau gweithredol sy'n cael eu
defnyddio'n weithredol. Mae'r arian cyffredinol wrth gefn yn cynrychioli cydbwysedd arian wrth
gefn cronedig y CFfC.

66

Cyngor Fferyllol Cyffredinol
Adroddiad blynyddol: adroddiad addasrwydd i ymarfer blynyddol a chyfrifon blynyddol
2021/22

Nodiadau i'r datganiadau ariannol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth
i ben 31 Mawrth 2022
1.1. Polisïau cyfrifyddiaeth
Cafodd y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (CFfC) ei
sefydlu gan y Gorchymyn Fferylliaeth 2010 Y prif
fan busnes yw 25 Canada Square, Canary Wharf,
Llundain, E14 5LQ.

1.2. Fformat y cyfrifon
Mae'n ofynnol i'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol
baratoi cyfrifon blynyddol mewn ffurf a bennir
gan y Cyfrin Gyngor. Mae'n ofynnol i'r Cyfrin
Gyngor gyflwyno'r cyfrifon wedi'u hardystio ger
bron dau Dŷ'r Senedd a Senedd yr Alban.
Pwrpas statudol y CFfC yw diogelu, hyrwyddo a
chynnal iechyd, diogelwch a llesiant y cyhoedd
trwy gynnal safonau ac ymddireidaeth y
cyhoedd mewn fferylliaeth.
Mae'r datganiadau ariannol hyn wedi cael eu
paratoi yn unol â safonau cyfrifyddiaeth
cymwysadwy'r DU, gan gynnwys Safon Adrodd
Ariannol 102 - 'Y Safon Adrodd Ariannol sy'n
gymwysadwy yn y Deyrnas Unedig a
Gweriniaeth Iwerddon' ('FRS 102). Mae'r
datganiadau ariannol wedi cael eu paratoi ar
sail cost hanesyddol.
Mae'r Cyngor wedi ystyried y sefyllfa ariannol ar
31 Mawrth 2022, ac rhagweliadau a chyllidebau
ar gyfer blynyddoedd y dyfodol. Mae'r Cyngor
yn fodlon fod y CFfC yn fusnes gweithredol ac
mae'r datganiadau ariannol felly wedi cael eu
paratoi ar y sail hwnnw.
Mae'r datganiadau ariannol yn cael eu cyflwyno
mewn Sterling (£).

1.3. Amcangyfrifon a dyfarniadau
cyfrifyddiaeth hollbwysig
Er mwyn gallu paratoi datganiadau ariannol yn
unol â FRS 102, mae'n rhaid i'r Cyngor Fferyllol
Cyffredinol wneud amcangyfrifon a dyfarniadau
penodol sy'n cael effaith ar y polisïau a'r symiau
a adroddir yn y cyfrifon blynyddol. Mae'r
amcangyfrifon a'r dyfarniadau yn seiliedig ar
brofiadau hanesyddol a ffactorau eraill gan
gynnwys disgwyliadau o ddigwyddiadau'r
dyfodol y credir eu bod yn rhesymol ar yr adeg y
mae'r fath amcangyfrifon a dyfarniadau'n cael
eu gwneud. Mae profiadau gwirioneddol yn
gallu amrywio o'r amcangyfrifon hyn.
Mae'r amcangyfrifon a rhagdybiaethau sydd â'r
risg fwyaf arwyddocaol o achosi addasiad
materol i'r symiau cludo o asedau a
rhwymedigaethau yn cael eu trafod isod:
Dibrisiant ac amorteiddiad
Cyfrifon y Cyngor Fferyllol Cyffredinol am
ddibrisiant ac amorteiddiad yn unol â FRS 102. Y
gost dibrisiant ac amorteiddiad yw'r
gydnabyddiaeth o'r gostyngiad yng ngwerth yr
ased, a dyrannu cost yr ased, dros y cyfnodau y
bydd yr ased yn cael ei defnyddio ynddynt. Mae
dyfarniadau'n cael eu gwneud ar fywyd
defnyddiol amcangyfrifiedig yr asedau sy'n cael
eu hadolygu'n rheolaidd i adlewyrchu'r
amgylchedd sy'n newid.
Dadfeiliad
Ar ôl cymryd cyngor proffesiynol, mae'r CFfC
wedi gwneud darpariaeth ar gyfer dadfeiliadau.
Mae'r rhwymedigaeth bosibl wedi codi o
ganlyniad i ddodrefnu'r swyddfa yn wreiddiol yn
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2014. Yn ystod y flwyddyn bresennol, mae'r
CFfC wedi gwneud addasiad i'r ddarpariaeth i
adlewyrchu prisiad wedi'i ddiweddaru a
gwblhawyd gan sefydliad annibynnol cymwys.

1.4. Asedau diriaethol sefydlog
Mae asedau diriaethol sefydlog yn cynnwys
eiddo ar brydles a chyfarpar. Mae'r holl asedau
yn y categorïau hyn â gwertth o dros £1,000 neu
fwy wedi cael eu cyfalafu (gan gynnwys cost
gweithredu). Mae asedau sefydlog yn cael eu
prisio ar gost llai dibrisiant. Mae dibrisiant yn
cael ei gyfrifo ar sail llinell syth.
Mae prif fywydau defnyddiol economaidd
asedau fel a ganlyn:
Gwelliannau prydles fer - telerau'r brydles.
Dodrefn swyddfa - pum mlynedd
Meddalwedd cyfrifiadur - tair blynedd
Caledwedd cyfrifiadur (ac eithrio PCau a
gliniaduron) - tair blynedd
PCau a gliniaduron - un i bedair blynedd

1.5. Asedau anniriaethol sefydlog
Mae asedau anniriaethol sefydlog yn cynnwys
meddalwedd a systemau cyfrifadur a
ddatblygwyd yn fewnol. Mae'r holl asedau yn y
categori hwn â gwerth o £10,000 neu fwy wedi
cael eu cyfalafu. Mae amorteiddiad yn cael ei
gyfrifo ar sail llinell syth dros dair blynedd.

1.6. Amhariad
Ar ddyddiad pob mantolen, mae'r CFfC yn
adolygu symiau cludo ei asedau i benderfynu a
oes unrhyw awgrym fod asedau wedi dioddef
colled amhariad. Os oes unrhyw awgrym o'r
fath yn bodoli, amcangyfrifir swm adferadwy yr
ased er mwyn pennu graddau'r golled
68

amhariad. Mae colled amhariad yn cael ei godi
ar y datganiad incwm cynhwysfawr ar unwaith.

1.7. Gwariant
Cyfrifir ar gyfer gwariant ar sail cronni pan fydd
naill ai'r nwyddau wedi cael eu derbyn neu'n
gwasanaeth wedi'i berfformio. Mae TAW
anadferadwy wedi'i gynnwys gydag eitem y gost
mae'n cyfeirio ati.

1.8. Incwm
Mae'r holl ffïoedd gan weithwyr cofrestredig ac
adeiladau yn cael eu dangos yn y datganiad
incwm cynhwysfawr am y cyfnod maen nhwn
cyfeirio ato sef o'r mis mae unigolyn wedi'i roi ar
y gofrestr. Mae incwm priodoladwy i gyfnodau
yn y dyfodol yn cael ei gynnwys mewn
credydwyr o dan incwm gohiriedig.
Mae incwm buddsoddi yn cael ei gyflwyno yn y
datganiad incwm cynhwysfawr. Mae incwm o
warantau llog sefydlog yn cronni dros amser tra
bod incwm difidend yn cael ei gydnabod pan
fydd y difidend yn cael ei ddatgan. Mae llog ar
fenthyciadau ac adneuon yn cael ei gronni fel
mae'n cael ei ennill.
Mae grantiau llywodraeth yn cael eu cydnabod
yn seiliedig ar y model cronni ac yn cael eu
dosbarthu naill ai fel grant yn ymwneud â
refeniw neu grant yn ymwneud ag asedau.
Mae pob incwm arall yn cael ei ddangos yn y
datganiad incwn cynhwysfawr pan fydd hawliad
yn cael ei ennill.

1.9. Gweithredu rhenti prydlesi
Mae prydlesi'n cael eu dosbarthu fel prydlesi
cyllid pryd bynnag y bydd telerau'r brydles yn
trosglwyddo holl risgiau a gwobrau
perchnogaeth yr ased a brydlesir i'r endid.
Mae'r holl brydlesi eraill yn cael eu dosbarthu
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fel prydlesi gweithredol. Mae rhenti'n daladwy o
dan brydlesi gweithredol yn cael eu codi ar y
datganiad incwm cynhwysfawr ar sail llinell syth
dros gyfnod y brydles. Mae budd cyfansymiol
cymellion prydles yn cael ei gydnabod fel
gostyngiad i'r gost a gydnabyddir dros gyfnod y
brydles ar sail llinell syth.

1.10. Pensiynau
Mae gan y CFfC gynllun pensiwn budd
diffiniedig a chynllun cyfrannu diffiniedig. Mae
cyfraniadau i'r ddau gynllun yn cael eu codi ar y
datganiad incwm cynhwysfawr wrh iddynt
syrthio'n ddyledus.

1.11. Darpariaethau
Mae darpariaeth yn cael ei chydnabod pan fydd
rhwymedigaeth yn bodoli ar ddyddiad adrodd o
ganlyniad i ddigwyddiad yn y gorffennol, mae'n
debygol y bydd hi'n ofynnol i'r CFfC
drosglwyddo buddion economaidd a'r
rhwymedigaeth yn gallu cael ei mesur yn
ddibynadwy.

1.12. Rheoli adnoddau a buddsoddiadau
hylifol
Mae gan y CFfC un prif gyfrif cyfredol mae'r holl
drafodion dydd i ddydd yn digwydd ohono. Mae
balans y cyfrif hwn yn cael ei gadw i leiafswn i
sicrhau bod cyllid gwarged yn cael ei roi ar
adneuon tymor byr i ganolig. Y polisi mewn
rheoli arian yw uchafu elw tra'n lleihau risg.
Mae'r elfen o arian ac adneuon a gedwir er
mwyn elw tymor hir dros 12 mis yn cael ei
gofnodi o fewn buddsoddiadau. Mae
buddsoddiau'n cael eu cynnwys yn y
datganiadau ariannol ar werth teg ar ddyddiad y
fantolen. Mae'r symudiad yng ngwerth y

buddsoddiadau yn y flwyddyn wedi cael ei
gynnwys yn ar arian cyffredinol wrth gefn.

1.13. Offerynnau ariannol
Mae'r CFfC yn mynd i mewn i drafodion ariannol
sylfaenol yn unig sy'n arwain at gydnabyddiaeth
o asedau a rhwymedigaethau ariannol fel
cyfrifon masnachu ac eraill sy'n dderbyniadawy
a thaladwy, benthyciadau gan fanciau a
thrydydd partïon eraill, benthyciadau i bartïon
perthynol a buddsoddiadau wedi'u rhestru.
Mae'r offerynnau ariannol sylfaenol hyn yn cael
eu cydnabod yn y lle cyntaf wrth werth trafodyn
ac yn cael eu mesur wedyn ar gost
amorteiddiedig ar wahân i fuddsoddiadau
wedi'u rhestru sy'n cael eu mesur ar werth teg.

1.14. Trethu gohiriedig
Mae trethu gohiriedig yn cael ei gydnabod
ynghylch pob gwahaniaeth amseru sydd wedi
deillio ond heb eu gwrthdroi ar ddyddiad y
fantolen, lle mae trafodion neu ddigwyddiadau
sy'n arwain at rwymedigaeth i dalu rhagor neu
lai o dreth yn y dyfodol wedi digwydd ar
ddyddiad y fantolen. Gwahaniaethau amseru
yw gwahaniaethau rhwng elwau trethadwy y
CFfC, a'r canlyniadau fel y datgenir yn y
datganiadau ariannol.
Mae treth ohiriedig yn cael ei mesur ar y
cyfraddau treth cyfartalog sy'n cael eu disgwyl i
fod yn gymwys yn y cyfnodau lle mae
gwahaniaethau amseru yn cael eu disgwyl i
wrthdroi, yn seiliedig ar gyfraddau treth a
chyfreithiau sydd wedi cael eu datgan, neu
wedi'u datgan yn sylweddol, erbyn dyddiad y
fantolen. Mae treth ohiriedig yn cael ei mesur ar
sail heb ddisgownt.
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2. Incwm
2022
£000

2021
£000

Fferyllwyr

16,402

15,142

Adeiladau

4,297

3,889

Technegwyr fferyllfeydd

3,193

3,121

Cyn cofrestru

1,083

883

16

16

163

84

25,154

23,135

2022
£000

2021
£000

13,580

12,999

1,906

1,855

Costau eiddo

235

274

Costau swyddfeydd

140

150

Costau proffesiynol

2,271

2,353

Costau digwyddiadau

12

28

Costau marchnata

11

12

Dibrisiant ac amorteiddiad

878

1,046

Costau ariannol

248

214

Costau ymchwil

11

21

1,503

1,407

249

255

2,099

2,328

23,143

22,942

Incwm grantiau
Incwm arall
Cyfanswm incwm

3. Gwariant

Costau cyflogeion: cyflogres
Costau eraill cyflogeion

Costau TG
Costau eraill
Costau deiliadaeth
Cyfanswm gwariant
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3. Gwariant (parhad)
Costau cyflogeion
Roedd costau cyflogeion yn cynnwys cyfarwyddwyr wedi'u gwneud fel a ganlyn:
2022
£000

2021
£000

11,167

10,573

Yswiriant Cenedlaethol Cyflogwr

1,280

1,245

Costau pensiwn

1,133

1,047

-

134

13,580

12,999

Cyflogau

Diswyddo

Y nifer o staff a gyflogwyd ar gyfartaledd yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022 oedd
237 (228 ar 31 Mawrth 2021).
Wedi'i fanylu isod mae atodlen yn dangos niferoedd o staff, gan gynnwys cyfarwyddwyr, a enillodd
dros £60,000 (gan eithrio taliadau diswyddo) yn ystod y flwyddyn:
2022
£000

2021
£000

£60,001 - £70,000

20

20

£70,001 - £80,000

12

12

£80,001 - £90,000

5

3

£90,001 - £100,000

2

0

£100,001 - £110,000

2

2

£110,001 - £120,000

1

2

£120,001 - £130,000

3

1

£130,001 - £140,000

0

0

£140,001 - £150,000

0

1

£150,001 - £160,000

0

0

£160,001 - £170,000

0

0

£170,001 - £180,000

1

1

46

42

O dan FRS 102, personél rheoli allweddol yw'r unigolion hynny sydd ag awdurdod a chyfrifoldeb
dros gynllunio, cyfarwyddo a rheoli gweithgareddau'r endid, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol.
Mae hyn yn cynnwys y prif weithredwr a chofrestrydd a'r cyfarwyddwyr.
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3. Gwariant (parhad)
Taliad mewn perthynas â phersonél rheoli allweddol am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022
oedd £1,085,920 (£978,771 ar 31 Mawrth 2021). Mae dadansoddiad o'u cyflog a buddion fel a
ganlyn:
Enw

Teitl y swydd

Tâl
(wedi'i ddatgan
mewn bandiau
£170,000
- £180,000
£10K)

Buddion mewn
nwyddau*
(i'r £100 agosaf)
-

Duncan Rudkin

Prif Weithredwr

Claire Bryce-Smith

Cyfarwyddwr Mewnwelediad,
Gwybodaeth ac Archwilio

£120,000 - £130,000

-

Carole Auchterlonie

Cyfarwyddwr Addasrwydd i Ymarfer

£120,000 - £130,000

-

Jonathan Bennetts

Cyfarwyddwr Dyfarnu a
Gwasanaethau Ariannol

£120,000 - £130,000

£600

Mark Voce

Cyfarwyddwr Addysg a Safonau

£110,000 - £120,000

-

Gary Sharp

Cyfarwyddwr Cyswllt Adnoddau
Dynol

£100,000 - £110,000

-

Laura McClintock

Pennaeth Staff a Chyfarwyddwr
Cyswllt Materion Corfforaethol

£90,000 - £100,000

£700

*Buddion mewn nwyddau yn cynnwys gofal iechyd preifat.
Mae treuliau ar gyfer personél rheoli allwedol fel a ganlyn:
Enw

Teithio

Llety

Cynhaliaeth

Cyfanswm

Duncan Rudkin

158

238

28

424

Claire Bryce-Smith

64

-

-

64

Carole Auchterlonie

-

-

-

-

Jonathan Bennetts

-

-

-

-

Mark Voce

249

-

-

249

Gary Sharp

-

-

-

-

Laura McClintock

180

297

-

477
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3. Gwariant (parhad)
Taliad y cyfarwyddwr sy'n cael ei dalu uchaf fel lluosrif o daliad canolrifol.

Pwynt canol band cyfamswm taliad y cyfarwyddwr sy'n cael ei
dalu uchaf
Cyfanswm taliad canolrifol
Cymhareb taliad

2022
£

2021
£

175,000

175,000

44,097

42,576

1:4

1:4

2022
£000

2021
£000

236

226

2

-

238

226

2022
£000

2021
£000

56

30

220

122

30

56

306

208

Tâl a chostau aelodau'r cyngor

Cyfanswm tâl aelodau'r cyngor
Cyfanswm costau a dalwyd i aelodau'r cyngor

4. Incwm buddsoddi

Difidendau
Gwarantau llog sefydlog
Llog derbyniadwy - adneuon arian

Mae incwm buddsoddi yn cyfeirio at log a difidendau o'r portffolio buddsoddi. Cafodd buddsoddiad
gwerth £15m ei wneud i bortffolio rheoledig yn ystod 2020/21.
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5. Cyfanswm incwm cynhwysfawr
Mae hyn yn cael ei ddatgan ar ôl codi tâl:
2022
£000

2021
£000

Gweithredu rhenti prydlesi: cerbydau modur

79

89

Gweithredu rhenti prydlesi: llungopïwyr

10

12

1,240

1,240

Dibrisiant asedau diriaethol sefydlog

651

663

Amorteiddio asedau anniriaethol sefydlog

227

383

23

23

Gweithredu rhenti prydlesi: adeiladau

Taliad archwilydd: gwasanaethau archwilio - Crowe

6. Trethu
2022
£000

2021
£000

Treth gorfforaethol y DU ar 19% yn y flwyddyn

55

28

O dan ddarpariaeth ynghylch y flwyddyn flaenorol

(1)

1

Cost treth bresennol

54

29

Cost treth wedi'i gohirio ar 25% yn y flwyddyn

85

114

139

143

Mae treth gorfforaethol yn daladwy yn unig ar log derbyniadwy ac incwm tanysgrifio i ddata, net o
gostau priodoladwy, yn y flwyddyn.
Mae llywodraeth y DU wedi cynnig cynnydd ym mhrif gyfradd treth gorfforaethol o 6% i 25% o 1
Ebrill 2023, sydd wedi cael ei ddatgan o ran sylwedd. Yn dilyn datgan y gyfran newydd o ran
sylwedd mae'r rhwymedigaeth dreth ohiriedig yn cael ei mesur yn unol â hynny.
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7. Asedau diriaethol sefydlog
Gwelliannau
prydles byr

Cyfarpar
swyddfa

Cyfanswm

£000

£000

£000

5,607

2,184

7,791

Ychwanegiadau

-

49

49

Gwarediadau

-

(4)

(4)

5,607

2,229

7,836

Ar 31 Mawrth 2021

3,822

2,097

5,919

Cost am y flwyddyn

580

71

651

-

(4)

(4)

4,402

2,164

6,566

Ar 31 Mawrth 2022

1,205

65

1,270

Ar 31 Mawrth 2021

1,785

87

1,872

Cost
Ar 31 Mawrth 2021

Ar 31 Mawrth 2022
Dibrisiant

Gwarediadau
Ar 31 Mawrth 2022
Gwerth llyfr net
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8. Asedau anniriaethol sefydlog
Meddalwedd cyfrifiadur
a datblygu systemau
£000
Cost
Balans ar 1 Ebrill 2021

1,334

Ychwanegiadau

260

Balans ar 31 Mawrth 2022

1,594

Amorteiddio
Balans ar 1 Ebrill 2021

(965)

Cost amorteiddio am y flwyddyn

(227)

Balans ar 31 Mawrth 2022

402

9. Buddsoddiadau
2022
£000

2021
£000

15,743

-

Ychwanegiadau ar bris cost

-

15,000

Gwarediadau

-

-

Difidendau a gwarantau llog sefydlog

276

152

Ffïoedd rheolwr buddsoddi a godir ar y gronfa

(85)

(37)

Ennill ar fuddsoddiadau

287

628

16,221

15,743

Gwerth marchnad ar 1 Ebrill 2021

Gwerth marchnad ar 31 Mawrth 2022
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Dyraniad asedau portffolio:
Buddsoddiadau yn 2022

Buddsoddiadau yn 2021

y DU
£000

Dramor
£000

Cyfans
wm
£000

y DU
£000

Dramor
£000

Cyfansw
m
£000

Incwm
corfforaetho
l sefydlog

6,146

-

6,146

6,018

-

6,018

Incwm
sofren /
asiantaeth
sefydlog

4,112

-

4,112

4,002

-

4,002

858

5,022

5,880

721

4,990

5,711

83

-

83

12

-

12

11,199

5,022

16,221

10,753

4,990

15,743

Ecwitïau
Arian

Yn ystod 2020/21, cafodd arian gwarged i'r swm o £15 miliwn ei fuddsoddi â Goldman Sachs mewn
portffolio buddsoddi yn dilyn proses dendro ffurfiol. Cytunodd y Cyngor ar strategaeth fuddsoddi
sy'n llywodraethu'r portffolio ac mae adroddiadau rheolaidd ar y perfformiad yn cael eu gwneud i'r
Pwyllgor Cyllid a Chynllunio. Cyn hyn, roedd arian gwarged yn cael ei fuddsoddi mewn adneuon
arian.

10. Dyledwyr

Dyledwyr masnach
Debydau uniongyrchol gweithwyr cofrestredig i'w casglu
Dyledwyr eraill
Rhagdaliadau ac incwm cronedig

2022
£000

2021

30

10

182

196

34

71

1,698

1,727

-

1

1,944

2,005

£000

Dyledwyr (dyledus mewn mwy nac un flwyddyn dreth)
Dyledwyr masnach
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11. Banc ac arian
2022
£000

2021
£000

19

249

15,987

12,786

16,006

13,035

Cyfrifon cyfredol
Cyfrifon cadw

Mae arian yn cael ei symud o gyfrifon cadw i'r cyfrif cyfredol fel a phan fydd angen. Mae hyn yn
sicrhau bod yr elw mwyaf yn cael ei ennill ar arian ar gadw. Mae'r CFfC yn cynnal 6 mis o wariant
gweithredol fel hylifedd gweithredu wrth gefn i'w gadw mewn cronfeydd hylifol ar gyfer rhedeg y
sefydliad o ddydd i ddydd.

12. Credydwyr: symiau'n syrthio'n ddyledus o fewn un flwyddyn
2022
£000

2021
£000

Credydwyr masnach

846

1,540

Treth gorfforaethol

56

28

348

328

29

73

920

1,347

16,012

14,117

18,211

17,433

15,916

14,049

Incwm gohiriedig arall

65

21

Grant cyfalaf gohiriedig

31

47

16,012

14,117

Trethiant a nawdd cymdeithasol arall
Credydwyr eraill
Croniadau
Incwm gohiriedig

Mae incwm gohiriedig yn cynnwys y canlynol:
Incwm gohiriedig gan weithwyr cofrestredig ac adeiladau

Mae'r holl incwm gohiriedig gan weithwyr cofrestredig ac adeiladau yn cael ei ryddhau i incwm yn y
flwyddyn ddilynol.
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13. Credydwyr: symiau'n syrthio'n ddyledus ar ôl mwy nac un flwyddyn
2022
£000

2021
£000

1,506

1,987

(29)

(28)

Arian wrth gefn a ryddhawyd yn ystod y flwyddyn

(453)

(453)

Balans ar 31 Mawrth

1,024

1,506

Arian wrth gefn yn gwrthdroi mewn un flwyddyn

482

482

Rhwymedigaethau cyfredol

482

482

Arian wrth gefn yn gwrthdroi o fewn dwy i bum mlynedd

542

1,024

-

-

542

1,024

1,024

1,506

Balans ar 1 Ebrill
Arian wrth gefn a adeiladwyd yn ystod y flwyddyn
Croniad cynnydd rhent

Rhaniad yr arian wrth gefn ar gyfer rhent

Arian wrth gefn yn gwrthdroi mwy na phum mlynedd
Rhwymedigaethau heb fod yn gyfredol
Cyfanswm

Mae'r brydles ar 25 Canada Square yn Canary Wharf ar gyfer 15 mlynedd â chymal torri prydlesai
yn unig ar ôl 10 mlynedd. Mae'r CFfC wedi elwa o gyfraniad cyfalaf o £4.4m, trwy gymhelliad
landlord, tuag at ddodrefnu'r adeilad. Mae hyn a chymhellion eraill yn cael eu lledaenu dros gyfnod
deng mlynedd y brydles i wrthweithio'r costau rhent blynyddol.

14. Darpariaethau

Dadfeiliad
Rhwymedigaeth treth ohiriedig

2022
£000

2021
£000

1,652

1,679

199

114

1,851

1,793

Yn dilyn adolygiad o'r brydles ar gyfer 25 Canada Square ac ar ôl cymryd cyngor proffesiynol, mae
gan y CFfC ddarpariaeth ar gyfer dadfeiliad. Mae'r rhwymedigaeth bosibl wedi codi o ganlyniad i
ddodrefnu'r swyddfa yn wreiddiol yn 2014.
Mae'r rhwymedigaeth dreth ohiriedig yn cynnwys treth enillion cyfalaf posibl ar fuddsoddiadau.
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15. Ymrwymiadau
Ar 31 Mawrth 2022 mae taliadau isafswm gweithredu prydles y dyfodol fel a ganlyn:
2022
£000

2021
£000

43

83

787

787

6

12

836

882

6

49

886

1,673

-

6

892

1,728

-

-

-

-

O fewn un flwyddyn
Cerbydau modur
Eiddo
Cyfarpar

Rhwng un a phum mlynedd
Cerbydau modur
Eiddo
Cyfarpar

Yn ddiweddarach na phum mlynedd
Eiddo

Mae'r taliadau arian prydles blynyddol o dan y brydles weithredol ar gyfer yr eiddo yn £1.2m. Mae'r
ymrwymiad a ddangosir uchod yn ystyried y cymhelliad prydles a dderbyniwyd ar fynd i mewn i'r
brydles syn cael ei amorteiddio ar sail llinell syth dros gyfnod y brydles ar £0.5m y flwyddyn.
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16. Partïon perthynol
Taliadau a chostau a dalwyd i aelodau'r cyngor a ddangosir yn nodyn 3 (tâl a chostau aelodau'r
cyngor).

17. Rheoli risg ariannol
Mae gan y CFfC fframwaith rheoli risg ffurfiol mae'r Cyngor yn atebol amdano. Mae'r CFfC yn
agored i risg hylifedd. Amcan y CFfC mewn rheoli risg hylifedd yw sicrhau ei fod yn gallu ateb ei
rwymedigaethau ariannol wrth a phan fyddant yn syrthio'n ddyledus. Mae'r CFfC yn disgwyl ateb ei
rwymedigaethau ariannol trwy lifau arian gweithredol. O ystyried arian sydd ar gael, mae'r CFfC
mewn sefyllfa i ateb ei ymrwymiadau a'i rwymedigaethau wrth iddynt ddod yn ddyledus. Mae
cronfeydd yn cael eu lleoli â sefydliadau graddfa fuddsoddi.

18. Pensiynau
Cynllun Pensiwn Budd Diffiniedig y GIG
Mae'r CFfC yn cymryd rhan yng Nghynllun Pensiwn y GIG mewn perthynas â 87 o gyflogeion
(2020/21: 87 o gyflogeion). Nid yw'r cynllun wedi'i gynllunio i gael ei redeg mewn ffordd a fyddai'n
galluogi cyrff GIG i adnabod eu cyfran o asedau a rhwymedigaethau sylfaenol y cynllun. Felly,
cyfrifir am y cynllun fel pe byddai'n gynllun cyfraniad diffiniedig: mae'r gost i'r corff GIG o gymryd
rhan yn y cynllun yn cael ei gymryd fel cydradd i'r cyfraniadau taladwy i'r cynllun ar gyfer y cyfnod
cyfrifyddiaeth. Mae'r gost pensiwn am y flwyddyn yn cynnwys cyfraniadau taladwy i Gynllun
Pensiwn y GIG o £668,915 (2020/21: £665,106
Mae gwerth rhwymedigaeth y cynllun ar 31 Mawrth 2022 yn seiliedig ar ddata prisio ar 31 Mawrth
2021, wedi'i ddiweddaru i 31 Mawrth 2022 a data cyfrifyddiaeth. Pwrpas y prisiad hwn yw asesu'r
lefel o rwymedigaeth mewn perthynas â'r buddion sy'n ddyledus o dan y cynllun ( gan ystyried eu
profiad demograffig diweddar), ac argymell cyfraddau cyfrannu taladwy gan gyflogeion a
chyflogwyr. Mae rheoliadau'r cynllun yn caniatáu i lefel y cyfraddau cyfrannu gael eu newid gan yr
Ysgrifennyd Gwladol dros Iechyd, â chydsyniad Trysorlys EM, ac ystyriaeth o gyngor actiwari'r
cynllun a chynrychiolwyr priodol cyflogeion a chyflogwyr fel y bernir yn briodol.
Cafodd y prisiad acrtiwaraidd diweddaraf a ymgymerwyd i Gynllun Pensiwn y GIG ei gwblhau megis
ar 31 Mawrth 2016. Gosododd canlyniadau'r prisiad hwn y gyfradd cyfraniadau cyflogwr sy'n
daladwy o Ebrill 2021. Mae'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi gosod rheoliadau cynllun yn
cadarnhau bod cyfradd cyfraniadau cyflogwr wedi cynyddu i 20.6% o dâl pensiynadwy o'r dyddiad
hwn. Fodd bynnag, mae'r CFfC yn parhau i dalu'r gyfradd bresennol o 14.38% gan y rhagamcenir ar
hyn o bryd y bydd y cynnydd yn y gyfradd yn cael ei ateb yn ganolog.
Profodd prisiad cyllid 2016 hefyd gost y cynllun yn berthynol i gap cost y cyflogwr a gafodd ei osod
yn dilyn prisiad 2012. Roedd oedi ar y dechrau i elfen rheoli cost prisiadau 2016, oherwydd yr
ansicrwydd o gwmpas buddion aelodau a achoswyd gan y dyfarniad gwahaniaethu ynghylch achos
McCloud.
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Cyhoeddodd Trysorlys EM gyfarwyddiadau prisio dyddiedig 7 Hydref 2021 a amlinellodd fanylion
technegol sut mae costau rhwymedi yn cael eu cynnwys ym mhroses brisio 2016. Yn dilyn y
cyfarwyddiadau hyn, mae actiwari'r cynllun wedi cwblhau elfen rheoli cost prisiad 2016 ar gyfer
Cynllun pensiwn y GIG, sy'n dod i'r cagliad nad oes newidiadau i fuddion na chyfraniadau aelodau
yn ofynnol. Mae adroddiadau prisio 2016 i'w canfod ar wefan pensiynau'r GIG yn
https://www.nhsbsa.nhs.uk/nhs-pension-scheme-accounts-and-valuation-reports.

Cynllun cyfraniadau diffiniedig
Mae'r CFfC hefyd yn gweithredu cynllun cyfraniadau diffiniedig. Cyfanswm y cyfraniadau a dalwyd i
mewn i'r cynllun hwn am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022 oedd £463,637 (2020/21:
£383,674) mewn perthynas â 144 o gyflogeion (2020/21: 115 o gyflogeion).
Mae cofrestriad cyflogeion yn orfodol, er bod gan yr holl staff y dewis i optio allan. Lle mae cyflogai
yn dewis bod yn aelod, bydd y CFfC yn cyfrannu fel a ganlyn:
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Cyfraniad cyflogai

Cyfraniad cyflogwr

5%

5%

6%

12%

7%

uchafswm o 14%
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Atodiad 1: Penderfyniad Cyfrifon y Cyngor Fferyllol Cyffredinol a roddwyd gan y
Cyfrin Gyngor o dan y Gorchymyn Fferylliaeth 2010
Gwnaeth yr Arglwyddi y penderfyniad canlynol mewn ymarfer pwerau a roddwyd gan Atodlen 1 (7)
o'r Gorchymyn Fferylliaeth 2010.
Mae'r penderfyniad hwn mewn grym o 13 Mawrth 2010.
Dehongliad
1. Yn y penderfyniad hwn mae'r "cyfrifon" yn golygu datganiad y cyfrifon y mae'n ddyletswydd ar y Cyngor i'w paratoi o dan
adran 2 Atodlen 1 (7) o'r Gorchymyn Fferylliaeth 2010.
mae'r "Cyngor" yn golygu'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol.
Penderfyniad
2. Mae'n rhaid i'r Cyngor baratoi cyfrifon ar gyfer pob blwyddyn yn unol ag egwyddorion
cyfrifyddiaeth a'r gofynion datgelu a ragnodir yn yr Ymarfer Cyfrifyddiaeth a Dderbynnir yn
Gyffredinol (GAAP).
3. Bydd y cyfrifon cyntaf yn cael eu paratoi ar gyfer y flwyddyn ariannol 2010-2011, a byddant yn
ymgorffori unrhyw ddatganiad cyfrifon sy'n weddill o'r flwyddyn ariannol 2009-2010.
4. Mae'n rhaid i'r cyfrifon gael eu paratoi er mwyn:
•

rhoi golwg wir a theg o gyflwr busnes ar ddiwedd y flwyddyn galendr ac o'r incwm a
gwariant, cyfanswm enillion a cholledion cydnabyddedig (neu, fel yn briodol, enillion a
cholledion cydnabyddedig), a llifau arian y Cyngor a ddaeth i ben yr adeg honno; a

5. bydd cydymffurfio â gofynion y GAAP, ym mhob amgylchiad heblaw am rai eithriadol, yn
angenrheidiol er mwyn i'r cyfrifon roi golwg wir a theg ar gyflwr busnes am y flwyddyn ariannol
dan sylw.
6. Os oes amgylchiadau eithriadol o'r fath ac y byddai cydymffurfiaeth â gofynion y GAAP yn
achosi paratoi cyfrifon oedd yn anghyson â'r gofyniad i'r cyfrifon hynny roi golwg wir a theg ar
gyflwr busnes ar ddiwedd y flwyddyn honno, dylid gwyro oddi wrth ofynion y GAAP yn unig i'r
graddau sy'n angenrheidiol i roi golwg wir a theg ar y cyflwr busnes hwnnw.
7. Mewn achosion y cyfeirir atynt ym mharagraff 5, dylai dyfarnu gwybodus a diduedd gael ei
ddefnyddio i ddyfeisio triniaeth amgen briodol sy'n gyson â dwy nodwedd economaidd yr
amgylchiadau dan sylw.
8. Dylai unrhyw wyriad materol oddi wrth y GAAP gael ei drafod, yn y lle cyntaf, â Swyddfa'r Cyfrin
Gyngor sut bynnag.
9. Mae'r penderfyniad hwn i fod i gael ei atgynghyrchu fel atodiad i'r cyfrifon cyhoeddedig.
Llofnodwyd gan awdurdod y Cyfrin Gyngor.
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