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Cyd-hysbysiad 
 
Cynhaliwyd pedwerydd cyfarfod y Bwrdd Cyflawni Fferylliaeth: 
Cyflawni Cymru Iachach ar 9 Chwefror 2021. Cafodd y cyfarfod ei gadeirio gan Eleri 
Schiavone, Fferyllydd Gofal Eilaidd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, yn 
absenoldeb y Cadeirydd Darren Hughes (Cyfarwyddwr Cyd-ffederasiwn y GIG yng 
Nghymru). 
 
Mae’r Bwrdd yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o siapio cynnydd y Weledigaeth ar 
gyfer Fferylliaeth ac yn awr mae’n gweithredu gyda’r nifer llawn o aelodau ar ôl recriwtio 
Linda Jenkins, Technegydd Fferylliaeth Cymunedol, a Stephanie Hough, Technegydd 
Fferylliaeth Gofal Eilaidd. Yn ogystal, estynnwyd gwahoddiad i Emyr Jones ymuno â’r 
Bwrdd Cyflawni; mae Emyr yn Fferyllydd Ymgynghorol ac yn Arweinydd Cymru Gyfan ar 
gyfer Gofal Iechyd Cymunedol. Croesawyd yr aelodau newydd i’w cyfarfod Bwrdd cyntaf. 
 
Yn y cyfarfod diweddaraf hwn, canolbwyntiodd trafodaethau’r Bwrdd ar y canlynol: 
 
Gwefan Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach 
Rhoddodd Elen Jones o’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut 
y bydd y Gymdeithas yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd Cyflawni i ddatblygu 
gwefan ficro Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach a fydd yn rhoi mynediad agored i bob 
aelod o’r proffesiwn. Bydd y wefan yn cynnwys enghreifftiau o’r gwaith cyffrous sydd ar y 
gweill, yn dogfennu cynnydd ein proffesiwn wrth gyflawni nodau’r Weledigaeth ar gyfer 
Fferylliaeth, yn llwyfan ar gyfer ‘dod i adnabod y Bwrdd Cyflawni’, yn hwyluso rhwydweithio 
ar draws Cymru ac yn rhoi rhagor o wybodaeth am yr hyn sy’n digwydd. 
 
Adborth gan yr Arweinwyr Thema  
Mae is-grwpiau ar gyfer y pedair Thema o fewn Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach wedi 
bod yn gweithio dros y misoedd diwethaf i goladu statws coch melyn gwyrdd ar gyfer cyfres 
o fesurau llwyddiant. Y nod yw penderfynu ar ein llinell sylfaen yn erbyn pob un o nodau 
2022, gwneud argymhellion ar gyfer y camau nesaf a chanfod gwaith i’w gyflawni i hwyluso 
cynnydd.  
 
Nodwyd bod nifer o alluogwyr a fydd yn parhau i gael eu harchwilio yn ogystal â sawl 
rhwystr i gyflawni rhai o nodau 2022. Cytunodd y Bwrdd fod angen eglurder pellach ar 
gyfer rhai amcanion ac y dylid eu rhannu’n eang ar draws y proffesiwn ar ôl eu cwblhau er 
mwyn cynorthwyo eu gweithredu dros y 12 mis nesaf. 
 
Mae’r Bwrdd yn eithriadol o ddiolchgar am yr holl waith caled a wnaed hyd yma, a nodwyd 
yr ymgysylltu cadarnhaol sydd wedi galluogi i is-grwpiau wneud dechrau da tuag at 
gyflawni nodau ehangach y Weledigaeth ar gyfer Fferylliaeth. 
 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Cyflawni Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach ar 23 
Mawrth 2021. 

 
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, e-bostiwch: 
Pharmacy.DeliveryBoard@llyw.cymru  
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