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Ymchwiliad undydd i Restr Cyflawnwyr Meddygol Cymru Gyfan 

Ysgrifennaf atoch i roi gwybod fod y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 

Chwaraeon wedi cynnal ymchwiliad undydd i Restr Cyflawnwyr Meddygol Cymru 

Gyfan ar 7 Mawrth 2018. Mae rhagor o fanylion am yr ymchwiliad, gan gynnwys y 

cylch gorchwyl, ar gael ar wefan yr ymchwiliad. 

Bodolaeth Rhestrau Cyflawnwyr Meddygol ar wahân ar gyfer Cymru a Lloegr 

Fel y gwyddoch, mor ddiweddar â 2016 gwnaed diwygiadau i Reoliadau’r GIG 

(Rhestr Cyflawnwyr) (Cymru) mewn ymgais i leihau’r baich gweinyddol wrth i 

rywun wneud cais i gael ei gynnwys ar Restr Cyflawnwyr Bwrdd Iechyd Lleol yng 

Nghymru. Fodd bynnag, clywsom gan gynrychiolwyr o Gyd-bartneriaeth 

Gwasanaethau GIG Cymru y bydd y newidiadau hyn wedi helpu’r broses weinyddol 

ond nid meddygon teulu eu hunain o reidrwydd. 

Mewn tystiolaeth gan BMA Cymru, dywedwyd wrth y Pwyllgor bod rhwystrau o hyd 

i Feddygon Teulu sydd ar y Rhestr Cyflawnwyr yn Lloegr ar hyn o bryd ac sy’n 

ceisio trosglwyddo i Gymru. Clywsom y dylai unigolion allu gweithio am hyd at dri 

mis tra bod y dogfennau perthnasol yn cael eu dilysu, ond mae meddygon teulu 

yn ei chael hi’n anodd cael apwyntiad wyneb yn wyneb a chwblhau’r gwiriadau 

angenrheidiol, sy’n achosi oedi sylweddol mewn proses a ddylai fod yn syml. 

http://cofnod.cynulliad.cymru/Committee/4605#A41658


 

Mae’r broses hon hefyd wedi arwain at golli meddygon teulu sydd eisoes wedi’u 

recriwtio, lle mae’r amser a basiodd rhwng cynnig swydd a chael mynd ar y Rhestr 

wedi bod mor hir nes bod yr unigolion hyn wedi derbyn swydd yn Lloegr yn lle 

hynny. 

Yn ystod ein sesiwn dystiolaeth, amlinellodd y Cyngor Meddygol Cyffredinol y 

trefniadau sy’n bodoli ar hyn o bryd yn y DU. Fel y gwyddoch, mae gwahanol restri 

cyflawnwyr ar draws y pedair gwlad yn y DU a rhestri cyflawnwyr gwahanol o fewn 

y byrddau iechyd lleol yng Nghymru. Roedd Clare Barton o’r Cyngor Meddygol 

Cyffredinol o’r farn y byddai dwyochredd yn cyflwyno manteision amlwg o ran 

rhannu gwybodaeth a threfniadau llywodraethu da. Ychwanegodd fod y broses i 

gofrestru a chael trwydded i ymarfer gan y Cyngor Meddygol yn eithaf syml ac y 

gellir ei chwblhau yn gymharol gyflym, ac wedyn, mae’r oedi yn ymwneud â’r 

Rhestr Cyflawnwyr – hynny yw, mae Meddygon Teulu yn awyddus i weithio ond ni 

allant wneud hynny nes y byddant wedi cwblhau’r broses o fynd ar y Rhestr 

Cyflawnwyr Meddygol. Deallwn fod y Cyngor Meddygol Cyffredinol yn profi 

prosiect ar hyn o bryd i symleiddio’r broses o wneud ceisiadau i’r cynllun gloywi 

cynefino meddygon teulu, y rhestr cyflawnwyr, a chofrestr y Cyngor Meddygol 

Cyffredinol, lle byddai’n ofynnol i wirio dogfennau unwaith yn unig. Deallwn fod 

hyn, fodd bynnag, wedi profi rhai problemau llywodraethu gwybodaeth. 

Rydym yn nodi’r sylwadau a wnaed gan yr Athro Malcolm Lewis o Ddeoniaeth 

Cymru fod nifer y meddygon teulu sy’n gweithio’n drawsffiniol yn fach iawn. Felly, 

mae’r Pwyllgor o’r farn bod angen, fel gofyniad lleiaf, gydnabyddiaeth o’r ddwy 

ochr i’r rhestri yng Nghymru a Lloegr, a hyd yn oed ar draws y DU gyfan. 

Ar sail y dystiolaeth a gafwyd, rydym o’r farn, gan bod y prosesau yn debyg iawn 

yng Nghymru a Lloegr, na ddylai hyn fod yn anodd ei gyflawni. Hoffem weld y 

rhestri ar y ddwy ochr i’r ffin yn cydnabod ac yn parchu ei gilydd ac yn datblygu, 

fel bod y broses yn ei gwneud yn llawer haws i gofrestru, yn Lloegr yn arbennig. 

Yn fwy pryderus, clywsom dystiolaeth a oedd yn awgrymu bod meddygon teulu 

yng Nghymru yn cael anhawster i fynd ar y Rhestr, gyda meddygon teulu o dan 



 

hyfforddiant yn gwneud cynnydd fel Meddygon Teulu cymwys llawn ar y Rhestr 

Cyflawnwyr Meddygol yn gyflymach nag y gall meddyg teulu cyflogedig symud 

rhwng ardaloedd yng Nghymru.  

Clywsom gan nifer o Fyrddau Iechyd Lleol a esboniodd y broses yng Nghymru. Am 

resymau llywodraethu, mae Meddygon Teulu ar y Rhestr Cyflawnwyr hefyd yn 

gydnaws â rhestr cyflawnwyr y bwrdd iechyd lle maent yn gweithio’n bennaf. Fodd 

bynnag, nid yw hyn yn eu cyfyngu rhag gweithio mewn ardaloedd eraill yng 

Nghymru, ac nid oes angen gwaith papur ychwanegol i wneud hyn. 

Roedd yr Athro Lewis o Ddeoniaeth Cymru o’r farn na fydd unrhyw wrthwynebiad 

amlwg i’r awgrym am un Rhestr Cyflawnwyr yng Nghymru. Dywedodd wrthym fod 

y rheoliadau Rhestr Cyflawnwyr yng Nghymru yn gymwys yn gyffredinol ar draws y 

byrddau iechyd ac felly nid yw cael rhestrau ar wahân ar gyfer pob bwrdd iechyd 

lleol yn creu unrhyw fuddion o ran safonau a llywodraethu. 

Dywedodd Cyd-bartneriaeth Gwasanaethau GIG Cymru wrthym y gallai 

gwelliannau TG fod wrth wraidd rhagor o brosesau symleiddio, oherwydd bu 

diffyg seilwaith TG yn rhwystr hyd yma. Dywedodd wrthym hefyd y gallai diwygio’r 

Rheoliadau i ganiatáu i feddygon teulu ddarparu cofnod o’u geirdaon clinigol, eu 

profiad proffesiynol a’u cymwysterau meddygol eu hunain wrth wneud cais i’r 

rhestr yng Nghymru gyflymu’r broses, oherwydd y gallai cael y wybodaeth hon 

gan sefydliadau gofal sylfaenol yn Lloegr ychwanegu nifer o wythnosau at hyd y 

broses. 

Rhwyddineb o ran yr hawl i gofrestru ar y Rhestr Cyflawnwyr Meddygol i feddygon 

teulu sy’n dychwelyd i Gymru 

Clywsom yn y dystiolaeth, i feddygon teulu a hyfforddwyd yn y DU, sydd wedi 

symud dramor ond sy’n ceisio dychwelyd i weithio yn y DU, bod mynd ar y rhestr 

yn ôl disgresiwn y swyddog cyfrifol yn y pen draw. Deallwn fod y canllawiau yn 

dweud, os yw’r person hwnnw heb fod yn gweithio yn y DU ers mwy na dwy 

flynedd, yn gyffredinol, na chaniateir i hyn ddigwydd. Fodd bynnag, gellir gofyn 

am gyngor gan Ddeoniaeth Cymru mewn perthynas â rhaglenni ailhyfforddi. 



 

Nodwyd mai un o’r heriau i feddygon teulu sy’n dychwelyd i Gymru yw’r anallu i 

gael mynediad at yr hyfforddiant hwn yn lleol. Mae tystiolaeth a ddarparwyd i’r 

Pwyllgor gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol yng Nghymru yn awgrymu 

bod meddygon teulu sydd am ddychwelyd yn gorfod teithio hyd at 80 milltir i 

gyrraedd cyrsiau ailhyfforddi. 

Tynnodd BMA Cymru Wales sylw at bwysigrwydd diogelwch cleifion ac 

awgrymodd, o ran meddygon teulu sy’n gweithio dramor a oedd wedi hyfforddi yn 

y DU, y gallent barhau i fod yn destun system arfarnu yn y DU, a fyddai’n sicrhau 

eu bod yn ddiogel i weithio yn y DU ac yn symleiddio’r broses o ddychwelyd. 

Mae Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol yng Nghymru o’r farn nad oes 

digon o feddygon teulu yn cael eu hyfforddi’n fewnol yng Nghymru ar gyfer ein 

hanghenion presennol, ac felly mae’n hanfodol bod Meddygon Teulu yn dod o 

fannau eraill. Fodd bynnag, os mai’r neges sy’n cael ei hyrwyddo’n answyddogol 

yw bod y broses yn rhy anodd a biwrocrataidd, bydd hyn yn rhwystr i recriwtio. 

Dywedodd Dr Charlotte Jones o BMA Cymru fod y cynllun dychwelyd i’r gwaith yng 

Nghymru yn ystyried ar hyn o bryd beth y gellir ei wneud i gael gwared â 

rhwystrau ac annog rhagor o feddygon i ymgeisio. Nododd ei bod hefyd yn bwysig 

edrych ar yr ymholiadau cychwynnol a wneir am y cynllun hwn, ac ystyried yn 

ofalus pam na chaiff y rhain eu dilyn, ac awgrymodd fod angen asesu llwyddiant y 

fenter hon o ran recriwtio ar hyn o bryd. Ychwanegodd Dr Rebecca Payne, 

Cadeirydd Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol yng Nghymru, er bod y 

cynllun ‘Hyfforddi. Gwaith. Byw’ yn cael ei nodi fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer 

meddygon teulu sy’n dychwelyd ac y defnyddir hyrwyddwyr lleol i ddarparu 

hyfforddiant cynefino personol, roedd hi’n credu y dylai corff cenedlaethol gymryd 

cyfrifoldeb am y broses hon. Awgrymodd Dr Payne hefyd y gellid gwneud rhagor o 

ran integreiddio’r unigolion hyn yn ôl i fywyd yng Nghymru, drwy ddarparu cyngor 

a chefnogaeth ynghylch ysgolion a chyfleoedd cyflogaeth i wŷr neu wragedd yn 

ogystal â symleiddio prosesau. 

Nodwn, fodd bynnag, y sylwadau a wnaethpwyd gan yr Athro Malcolm Lewis, fod y 

mwyafrif helaeth o bobl sy’n dychwelyd i Gymru yn hapus i ymgymryd â’r broses 



 

sy’n ofynnol a’r hyfforddiant a gynigir, gan ei fod yn caniatáu iddynt adennill eu 

hyder ac yn sicrhau bod eu gwybodaeth yn gyfoes mewn Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol sy’n datblygu’n gyson. Sicrhaodd y Pwyllgor fod diogelwch cleifion yng 

Nghymru yn cael ei ddiogelu gan y prosesau sy’n ymwneud â mynediad i’r Rhestr 

Cyflawnwyr Meddygol. Roedd Cyd-bartneriaeth Gwasanaethau GIG Cymru yn 

cefnogi’r farn hon, a dywedodd, gan fod y niferoedd yr effeithir arnynt cyn lleied, 

nid oes angen newidiadau mawr i’r system ar gyfer meddygon teulu sy’n 

dychwelyd i Gymru. 

Sut mae’r broses o gofrestru ar y Rhestr Cyflawnwyr Meddygol yn asesu 

cywerthedd hyfforddiant meddygol y tu allan i’r DU 

Clywsom gan BMA Cymru bod angen ystyried achrediad yr unigolion hynny sydd â 

hyfforddiant cyfatebol yn ofalus. Dywedodd wrthym, pan fo angen profiad o fewn 

y maes practis cyffredinol yng Nghymru, mae meddygon o dramor yn cystadlu â 

hyfforddeion arbenigol meddygon teulu am y swyddi hyn. Pwysleisiodd 

bwysigrwydd gwneud y defnydd gorau posibl o hyfforddwyr meddygon teulu i 

alluogi’r unigolion hyn i gael mynediad at yr hyfforddiant y maent ei angen ac yn 

lleol. 

Nodwn sylwadau Dr Mark Walker o Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr a 

ddywedodd wrthym fod ymarfer cyffredinol yn y DU yn eang iawn ac yn gymhleth, 

ac efallai y bydd gan wledydd gwahanol ddisgwyliadau gwahanol o’u meddygon 

teulu. Felly, nid oes cywerthedd uniongyrchol, felly mae’n bosibl bod angen 

cyfarwyddo meddygon o rywle arall â’r hyn sy’n digwydd yn y DU, a darparu’r 

hyfforddiant a’r cymorth ychwanegol i hwyluso hynny. 

Deallwn fod y Cyngor Meddygol Cyffredinol yn gweithio gyda Choleg Brenhinol yr 

Ymarferwyr Cyffredinol ar hyn o bryd ar astudiaeth sy’n cymharu’r cwricwla yn y 

DU ac yn Awstralia, i weld pa mor debyg ydynt, er mwyn nodi cyfleoedd i 

symleiddio prosesau cywerthedd tra’n cynnal diogelwch cleifion a safonau. Mae 

gennym ddiddordeb i glywed canlyniad y gwaith hwn. 



 

Gwyddom fod Llywodraeth Cymru wedi bod yn edrych ar ragor o ddulliau i 

symleiddio’r broses ar gyfer cyflawnwyr yn y DU, a nodwn fod yr ymgynghoriad ar 

yr opsiynau wedi dod i ben ar 8 Chwefror 2017. Byddwn yn ddiolchgar pe gellid 

ystyried y dystiolaeth a gafodd y Pwyllgor fel rhan o’r ymchwiliad hwn yn eich 

ystyriaethau ar gyfer y Rhestr Cyflawnwyr Meddygol yn y dyfodol. Byddai’r 

Pwyllgor hefyd yn ddiolchgar pe baech yn ein diweddaru ar y mater hwn, yn 

enwedig ym meysydd cydnabyddiaeth o’r ddwy ochr rhwng y rhestri yng Nghymru 

a’r rhestr yn Lloegr, a’r prosesau symleiddio. 

Edrychaf ymlaen at glywed gennych. 
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