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Cyfarfu Bwrdd Cyflawni Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach ar 29 Gorffennaf 2021. 
Cafodd y cyfarfod ei gadeirio gan Geraldine McCaffrey, Fferyllydd Gofal Eilaidd, Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a oedd yn dirprwyo ar gyfer y Cadeirydd Darren 
Hughes (Cyfarwyddwr Conffederasiwn GIG Cymru).  

Cafwyd yr wybodaeth ddiweddaraf gan yr Is-grŵp ar gyfer Gofal Fferyllol Di-dor, ac 
adolygwyd Adroddiadau Cyllido Diwedd y Flwyddyn 2020/21 (cylch dau).  

 
Gofal Fferyllol Di-dor 
Rhoddodd yr arweinwyr thema, Jonathan Simms and Lloyd Hambridge, yr wybodaeth 
ddiweddaraf am y nodau ar gyfer 2022 o fewn Gofal Fferyllol Di-dor. Roedd Jonathan a 
Lloyd yn awyddus i ddiolch i holl aelodau’r is-grŵp am eu gwaith a chefnogaeth barhaus. 
 
Nodwyd y bu cynnydd yn erbyn holl amcanion cytûn y grŵp, gan gynnwys: 
 

• Cynrychiolaeth o faes fferylliaeth o fewn Clystyrau Gofal Sylfaenol; mae pob un o’r 
60 o glystyrau wedi nodi Arweinydd Fferylliaeth Gymunedol ar gyfer y Clwstwr 
Gofal Sylfaenol. Fferyllydd Cymunedol yw’r unigolyn hwn a fydd yn cynrychioli’r 
holl Fferyllfeydd Cymunedol ar draws y Clwstwr, gan ymgysylltu â’r Clwstwr 
ehangach i gysoni blaenoriaethau cleifion. Mae’r adborth a gafwyd yn gadarnhaol 
iawn, ac mae Arweinwyr Fferylliaeth Gymunedol y Clystyrau Gofal Sylfaenol yn 
adrodd bod mwy o gyfathrebu ar draws Fferyllfeydd Cymunedau o fewn Clystyrau.   
 

• Trawsnewid mynediad at y rhaglen feddyginiaethau (TRAMS); bydd £67m gan 
Lywodraeth Cymru i gefnogi cynllun pum mlynedd i ddarparu gwasanaethau 
aseptig ar raddfa briodol drwy dair canolfan ranbarthol ar draws Cymru. Bydd y 
rhaglen yn gweithio i ostwng lefel y contractio allanol i gael gweithgarwch 
gwasanaeth technegol o’r tu allan i Gymru, gan wneud y gorau o’r sgiliau 
technegol sy’n bodoli eisoes, helpu i fuddsoddi mwy yn y gwaith o ddatblygu’r 
gweithlu, a gwella mynediad y claf at feddyginiaethau sydd wedi eu paratoi’n 
aseptig. 

 

• Fframwaith Contractau Fferylliaeth Gymunedol; mae’r trafodaethau cadarnhaol 
rhwng Llywodraeth Cymru a Fferylliaeth Gymunedol Cymru yn parhau, a 
daethpwyd i gytundeb mewn nifer o feysydd yn y contract, gan gynnwys adolygu’r 
cynllun Ansawdd a Diogelwch, buddsoddi mewn gwasanaethau lleol a 
chenedlaethol er mwyn sicrhau cysondeb ledled Cymru, a darparu rhagor o 
gefnogaeth i Bresgripsiynu Annibynnol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Roedd Jonathan a Lloyd yn awyddus i gael datganiadau o ddiddordeb er mwyn cael 
rhagor o aelodau yn eu his-grŵp. Gofynnwyd i’r Bwrdd raeadru hyn i gydweithwyr 
perthnasol, ac fe gytunwyd i wneud hynny. Gall aelodau’r gweithlu sydd â diddordeb 
mewn cyfrannu at Ofal Fferyllol Di-dor gysylltu â blwch post Fferylliaeth: Cyflawni Cymru 
Iachach Pharmacy.DeliveryBoard@llyw.cymru 
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Hefyd, bu’r Bwrdd yn ystyried y mesurau llwyddiant sy’n ymwneud â Chartrefi Gofal a 
Thimau Adnoddau Cymunedol. Roedd trafodaethau cadarnhaol wedi amlygu 
pwysigrwydd diffinio rolau a chyfrifoldebau timau fferylliaeth yn y meysydd hyn, gan 
nodi’r arferion da sydd ar waith eisoes ledled Cymru, a gwerthuso a rhannu manteision y 
rolau. Nododd y Bwrdd y gallai Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Cartrefi Gofal a 
Thimau Adnoddau Cymunedol fod yn faes blaenoriaeth i Gymrawd Arweinyddiaeth 
Clinigol ar gyfer Cymru; rhannodd Margaret Allan (AaGIC) wybodaeth ynghylch gwahodd 
Sefydliadau i gyflwyno cynigion prosiectau ar gyfer cohort Cymrodyr Clinigol 2022/23. 
 
Adroddiadau ariannu diwedd y flwyddyn 2020/21 
Adolygodd y Bwrdd yr ail gylch o Adroddiadau Diwedd y Flwyddyn gan brosiectau a 
ariannwyd yn ystod 2020/21. Nod y prosiectau hyn oedd profi atebion arloesol i’r angen i 
gefnogi cynnydd tuag at gyflawni ein nodau 2022 yn Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach. 
 
Mynegodd y Bwrdd ei ddiolch i’r holl dimau prosiect gan drafod nifer o bwyntiau allweddol 
ar gyfer pob un o’r prosiectau, a fydd yn cael sylw dilynol gan Swyddogion Llywodraeth 
Cymru. Tynnwyd sylw at bwysigrwydd cael canlyniadau clir; bydd pob tîm prosiect yn 
parhau i gael mynediad at gymorth academaidd yn ystod cylch oes cyfan y prosiect. Hefyd, 
trafodwyd yr angen i gael gwerthusiad manylach ac asesiadau o effaith; bydd y 
posibilrwydd o ddatblygu grŵp asesu bach sy’n cynnwys academia, Grŵp Gweithredu 
Strategaeth Ymchwil Cymru, a chlinigwyr yn cael ei ystyried, er mwyn sicrhau bod gwerth 
pob prosiect yn cael ei wireddu. Byddai’r grŵp yn adrodd i’r Bwrdd Cyflawni, gan ei 
gynghori ar gyfleoedd o ran y camau y gellid eu cymryd yn y dyfodol. 
 
Mae’r Bwrdd yn awyddus i weld yr hyn a ddysgir o’r prosiectau hyn yn cael ei rannu’n eang, 
a’r bwriad yw cynnwys adran ar wefan Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach, sy’n dal i gael 
ei datblygu. 
 
Cynhelir cyfarfod nesaf Bwrdd Cyflawni Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach ddydd Iau 
16 Medi 2021 9:30-11:00. 
 

 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni drwy e-bostio: 

Pharmacy.DeliveryBoard@llyw.cymru 
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