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Cofrestru
Addasrwydd i ymarfer: Gwaith Achos
Y Pwyllgor Ymchwilio
Addasrwydd i ymarfer: Cyfreithiol
Gwrandawiadau
Rhagoriaeth a chydymffurfio gweithredol
Polisi
Ailddilysu
Materion cyhoeddus
Ymchwil
Sicrhau ansawdd
Y gwasanaethau cwynion deintyddol
Llywodraethu
Technoleg gwybodaeth
Cyfleusterauu

Mae rheoleiddio gweithwyr
deintyddol proffesiynol yn
effeithiol yn gwella diogelwch
cleifion, mae’n gwella ansawdd
gofal deintyddol a chynorthwyo
i sicrhau hyder y cyhoedd
mewn rheoleiddio deintyddol.
Ein nod yw rheoleiddio mewn
ffordd sy’n gymesur, atebol,
eglur, gyson, wedi’i thargedu,
ac yn ymatebol i ofynion, risgiau
a blaenoriaethau sy’n newid.
Rydym wedi ymrwymo i ostwng
costau trwy fesurau effeithlonrwydd na fyddant yn golygu
cyfaddawdu o ran ein prif bwrpas,
sef parhau i warchod cleifion.
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Cofrestru

1

Cynnal systemau i sicrhau bod
y broses gofrestru yn gadarn, teg,
amserol a chywir
Amserlen
Parhaus

2

Gwella ymarferoldeb a hygyrchedd
y presenoldeb ar lein

3

Ymgorffori prosesau cofrestru
i’r system Microsoft Dynamics

4

Adolygu’r Arholiad
Cofrestru Tramor (ORE)

02/03

Cyngor Deintyddol Cyffredinol

Amserlen
Q4 2014

Amserlen
Q1 2013

Amserlen
Q4 2013

—	Casglu ffïoedd blynyddol gan ddeintyddion a gweithwyr
gofal deintyddol proffesiynol trwy weinyddiaeth
effeithlon y system ar gyfer ceisiadau, llythyrau atgoffa
a derbyniadau
—	Cynnal y gofrestr trwy weinyddu’r gweithgarwch
archwilio datganiadau CPD (datblygiad proffesiynol
parhaus) a phrosesu ceisiadau i newid cyfeiriad
—	Parhau i fonitro ac asesu ceisiadau gan ddeintyddion
a gweithwyr gofal deintyddol proffesiynol cymwysedig
o’r Deyrnas Unedig
—	Deintyddion Tramor ac Ewropeaidd – parhau i fonitro
ac asesu ceisiadau er mwyn sicrhau cydymffurfiad â
deddfwriaeth Ewropeaidd a Phrydeinig
—	Ymdrin â thystebau Cymeriad a Iechyd ar gyfer
Deintyddion a Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol
sy’n gwneud cais i gofrestru neu ailsefydlu
—	Rhestrau arbenigwyr – asesu ceisiadau i fynd ar y
Rhestr Arbenigwyr
—	Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol Tramor ac
Ewropeaidd - parhau i fonitro ac asesu ceisiadau er
mwyn sicrhau cydymffurfiad â deddfwriaeth
Ewropeaidd a Phrydeinig
—	Cynnal y Gofrestr Dros Dro
—	Prosesu a chefnogi apeliadau yn erbyn penderfyniadau
cofrestru

5
6
7

—	Datblygu a gweithredu’r drefn eOPPs a fydd yn
cwmpasu’r holl ofynion cofrestru, gan gynnwys
cyfleusterau talu
—	Gwella’r swyddogaethau cofrestru ar lein ar wefan
gyhoeddus GDC
—
—
—
—
—

Sefydlu gofynion defnyddwyr
Ysgrifennu canllawiau a threfniadau gweithredu safonol
Arwain profion gyda defnyddwyr
Cynllunio ac arwain hyfforddiant i ddefnyddwyr
Rhoi cymorth i ddefnyddwyr ar ôl ei rhoi ar waith

—	Aildendro ar gyfer contract ORE Rhan 1 os bydd y
darparwyr presennol yn methu adnewyddu
—	Cadarnhau adnewyddu erbyn Medi 2012 gyda gwaith
yn parhau i 2013
—	Ymgynghori i ganiatáu cynnydd yn y ffi ORE ar hyd
llwybr presennol y Cyfrin Gyngor
—	Cyflwyno newid i’r offeryn statudol i alluogi’r Cyngor
i bennu ffïoedd arholiadau heb gymeradwyaeth y
Cyfrin Gyngor
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Adolygu trefniadau
cofrestru tramor
Amserlen
Q4 2013

Bwndelu electronig

—	Gweithredu prawf addasrwydd ar gyfer deintyddion,
gan gynnwys tendro caffael
—	Ymchwilio i oblygiadau’r adolygiad Cofrestru Dros
Dro a’u hymsefydlu mewn arferion gweithredol
—	Edrych ar hyd a lled goblygiadau cyfreithiol derbyn
Croatia ac yna: sefydlu’r gofynion cyfreithiol; datblygu
ceisiadau a chanllawiau; datblygu strategaeth
gyfathrebu; darparu hyfforddiant i staff a’r panel i
ymgorffori’r canllawiau newydd

—	Cyflwyno bwndelu electronig ar gyfer yr
holl baneli cofrestru

Amserlen
Q3 2013
Gwella systemau i sicrhau bod y
gofrestr yn gyfredol a chywir
Amserlen
Q4 2013

—	Cynllunio ar gyfer y cylch cyntaf o weithgarwch datgan
CPD (datblygiad proffesiynol parhaus) y DCP gyda
gweithwyr gofal deintyddol proffesiynol
—	Rhoi gwaith diwedd y cylchoedd DPC CPD yn
2012 a 2013 i ERS
— Adolygu dichonoldeb ailgofrestru’n flynyddol
—	Adolygu dichonoldeb cardiau/tystysgrifau cofrestru
—	Gweithredu gwirio dilysrwydd indemniad
—	Craffu mwy ar drefniadau gwirio a chydbwysedd wrth
roi pobl ar y gofrestr
—	Craffu mwy ar ddatblygiad proffesiynol parhaus pobl
sy’n cofrestru a ffyrdd o arddangos eu bod yn ddiogel
ac addas i ymarfer
—	Datblygu a gweithredu amryw o archwiliadau i graffu
ar benderfyniadau a gweinyddu addasrwydd i ymarfer

Addasrwydd i ymarfer:
Gwaith achos

1

Cynnal systemau i sicrhau bod
proses gwaith achos addasrwydd i
ymarfer (FTP) yn deg, amserol ac
eglur

— Blaenoriaethu pob achos yn effeithiol
— Cynnal ymchwiliad i achosion ar gam cynnar
—	Gwneud cynnydd gydag achosion yn unol â
dangosyddion perfformiad allweddol
— Paratoi achosion ar gyfer y Pwyllgor Ymchwilio

Amserlen
Parhaus

2
3

Gwella perfformiad gwaith
achos addasrwydd i ymarfer
Amserlen
Q4 2013

Cwblhau ymgorffori prosesau
addasrwydd i ymarfer o fewn
system Microsoft Dynamics
Amserlen
Q2 2012

4

Adolygu a gwella gwybodaeth
ar gyfer y cyhoedd ynghylch
addasrwydd i ymarfer

—	Sicrhau bod 90% o achosion yn cael eu cyfeirio
at y Pwyllgor Ymchwilio o fewn 6 mis i’w derbyn
—	Lleihau’r achosion clinigol nad ydynt yn ddifrifol a
gyflwynir ac a gaeir gan y Pwyllgor Ymchwilio trwy
gyflwyno’r Gwasanaeth Asesu Clinigol Cenedlaethol
(NCAS) a gweithdrefnau ar gyfer ceisio cyngor clinigol
yn gynnar yn y broses addasrwydd i ymarfer

—
—
—
—
—

Sefydlu gofynion defnyddwyr
Ysgrifennu canllawiau a threfniadau gweithredu safonol
Arwain profion i ddefnyddwyr
Cynllunio ac arwain hyfforddiant i ddefnyddwyr
Rhoi cymorth i ddefnyddwyr ar ôl gweithredu

7
8
9

5

— Adolygu cynnwys y wefan
— Adolygu cyhoeddiadau

—	Gweithio gyda’r Adran Iechyd ar fesurau i’w
cynnwys mewn Gorchymyn Adran 60
—	Cynllunio gweithredol ar gyfer archwilwyr achosion

Amserlen
Q4 2013

6

Parhau i fireinio gweithdrefnau
gwaith achos er mwyn gostwng
nifer y gohiriadau gan y Pwyllgor
Ymchwilio yn gysylltiedig â rheoli
achosion

—	Adolygu a diweddaru gwybodaeth weithdrefnol
yn y llyfrau canllawiau i addasrwydd i ymarfer,
a chynnal hyfforddiant perthnasol

Amserlen
Parhaus

04/05

Cyngor Deintyddol Cyffredinol

Amserlen
Parhaus

Cynllun Busnes 2013

—	Mynd i’r afael ag argymhellion yn dilyn archwiliad
PSA ac archwiliad mewnol, gan gynnwys unrhyw
newidiadau i ddogfennau gweithdrefnol a chynnal
hyfforddiant staff lle bo angen

Parhau i fireinio prydlondeb
—	Sefydlu gweithdrefn i gynnal asesiadau perfformiad
hwyluso achosion trwy’r broses
ar gyfer y rhai sy’n cofrestru
addasrwydd i ymarfer gan
—	Hwyluso achosion i’r Pwyllgor Ymchwilio ble ceir
ddefnyddio egwyddorion rheoleiddio
tystiolaeth o honiadau
cyffyrddiad cywir
—	Adolygu penderfyniadau’r Pwyllgor Ymchwilio ble
penderfynir cau, i ganfod a ellid cyflawni rhai mathau
Amserlen
o achosion yn gynharach yn y broses addasrwydd i
Q4 2012
ymarfer
Cynnal Asesiad Effaith ar
Gydraddoldeb ar y broses
addasrwydd i ymarfer bresennol
Amserlen
Q2 2013

Amserlen
Q1 2013

Bwrw ymlaen â newidiadau i
ddeddfwriaeth adran 60 i gyflwyno
archwilwyr achosion i weithdrefnau
addasrwydd i ymarfer

Sicrhau cysondeb
penderfyniadau

Y pwyllgor
ymchwilio

6

1

Cyflwyno bwndelu electronig
ar gyfer y Pwyllgor Ymchwilio

7

2

Gwneud gwelliannau i
brosesau er mwyn gwella
ansawdd a rheoli risg

3
4
5

Gweithredu proses adolygu
datblygiadau’r Pwyllgor Ymchwilio
Amserlen
Q2 2013

— Adolygu dogfennau canllaw 2012
—	Datblygu, ymgynghori a pharatoi dogfennau
canllaw diwygiedig 2013
—	Datblygu a chyhoeddi canllawiau ar honiadau,
gan gynnwys rhestr termau i’w defnyddio gan
y Pwyllgor Ymchwilio a rhanddeiliaid allanol
—	Datblygu prosesu i sicrhau bod ceisiadau Rheol
10 yn cael eu rheoli’n brydlon
—	Cyhoeddi Canllawiau’r Pwyllgor Ymchwilio, y trefnau
gweinyddu a rheoli prosesau ac atodiadau perthnasol
—	Mynd i’r afael ag argymhellion yn dilyn archwiliad
PSA neu archwiliad mewnol, gan gynnwys unrhyw
newidiadau i ddogfennau gweithdrefnol a chynnal
hyfforddiant staff lle bo angen
—	Datblygu polisi i’w gymeradwyo gan y Pwyllgor
Penodiadau
—	Datblygu cam gweithredu
—	Darparu hyfforddiant cadarn ac wedi’i achredu ar
gyfer aelodau, wyneb yn wyneb a hefyd drwy ddulliau
electronig
—	Sicrhau’r Pwyllgor Penodiadau a’r Cyngor o ansawdd
aelodau’r Pwyllgor Ymchwilio a’u hyfforddiant a’u
datblygiad

Cynnal systemau i sicrhau bod
—	Sicrhau bod penderfyniadau’r Pwyllgor Ymchwilio yn
cwynion a gyfeirir at y Pwyllgor
gadarn ac yn gallu gwrthsefyll craffu barnwrol
Ymchwilio yn cael eu trin mewn
—	Sicrhau bod y Pwyllgor Ymchwilio yn parhau i gyflawni
ffordd gadarn, deg, eglur ac amserol
ei rôl fel penderfynwr statudol annibynnol gan sicrhau
bod cyfarfodydd yn cael eu cynnal a’u defnyddio mor
Amserlen
effeithlon â phosib
Parhaus
—	Sicrhau bod prosesau’r Pwyllgor Ymchwilio yn glir, eglur
a hygyrch i bobl sy’n cofrestru a’r cyhoedd
Gweithredu system Microsoft
Dynamics ar gyfer y Pwyllgor
Ymchwilio
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Gweithredu Canlyniadau Dangosol
cytûn ar gyfer y Pwyllgor Ymchwilio

— Cynhyrchu, lledaenu a lansio’r canllawiau newydd

Amserlen
Q1 2013

Addasrwydd i ymarfer:
Cyfreithiol

1

Sefydlu tîm cyfreithiol mewnol,
sy’n gallu ymdrin â 25% o’r achosion
addasrwydd i ymarfer a gyfeirir at
Bwyllgor Arferion gan y Pwyllgor
Ymchwilio
Amserlen
Cwbl weithredol erbyn diwedd Q3 2013

2

Erlyn 24 achos newydd o droseddau
sy’n groes i Ddeddf Deintyddion
1984
Amserlen
Diwedd 2013

3

Rheoli ein 3 darparwr cyfreithiol
allanol i baratoi achosion i’r safonau
gofynnol er mwyn sicrhau bod
gwrandawiadau terfynol yn dechrau
o fewn 9 mis yn dilyn cyfeirio gan y
Pwyllgor Ymchwilio
Amserlen
Diwedd Q2 2013

—	Sefydlu gofynion defnyddwyr
—	Ysgrifennu canllawiau a threfniadau gweithredu safonol
—	Cynllunio ac arwain hyfforddiant i ddefnyddwyr
—	Rhoi cymorth i ddefnyddwyr ar ôl gweithredu

Amserlen
Q1 2013

06/07

— Adolygu cynnwys y wefan
— Adolygu cyhoeddiadau

Amserlen
Q3 2013

Amserlen
Q2 2013

Amserlen
Q4 2013

Adolygu/gwella gwybodaeth
y Pwyllgor Ymchwilio ar gyfer
y cyhoedd
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Gwrandaiadau

Polisi

1

1

Adleoli gwrandawiau addasrwydd
i ymarfer (FTP) yn allanol o fis Ebrill
2013 tra bydd gwaith adeiladu yn
digwydd
Amserlen
Cytuno ar gontractau erbyn
diwedd Medi 2012

2

Gostwng nifer y gwrandawiadau
addasrwydd i ymarfer o 5 i 4
Amserlen
Gorffennaf 2013

Cwblhau’r Adolygiad Safonau
Amserlen
Diwedd Medi 2013

—	Cam gweithredu gan gynnwys llunio, lledaenu a lansio’r
Safonau newydd a darparu hyfforddiant i staff
perthnasol ac aelodau’r panel, digwyddiadau i roi
cyhoeddusrwydd i’r Safonau newydd

2

Cwblhau’r prosiect
Mynediad Uniongyrchol

— Datblygu polisi i’w gymeradwyo gan y Cyngor
— Datblygu cam gweithredu

3

Diweddaru’r Cwmpas Ymarfer
yn dilyn penderfyniad ar Fynediad
Uniongyrchol

Amserlen
Diwedd Ebrill 2013
— Datblygu polisi a cham gweithredu

Amserlen
Diwedd 2013

Rhagoriaeth a chydymffurfio
gweithredol

1

Cynnal rhaglen archwilio
rheoleiddiol yn chwarterol

2

Gwella trefniadau
archwilio presennol

3

4

Amserlen
Q1 2013 ymlaen
—	Sefydlu dull safonedig o samplu ac archwilio ar draws
addasrwydd i ymarfer, cofrestru a gwrandawiadau

Amserlen
Q1 2013 ymlaen
Adolygu gweithredoedd archwilio
Amserlen
Q1 2013 ymlaen

4

Sefydlu tîm rheoli gwybodaeth
yn yr uned gydymffurfiaeth

08/09

Cyngor Deintyddol Cyffredinol

Amserlen
Q2 2013 ymlaen

—	Sefydlu dull er mwyn i ailarchwiliadau nodi materion
pellach a ychwanegir maes o law at gynllun gwaith
cyffredinol Opex i’w weithredu

—	Tîm gweithredu – recriwtio, glanhau data
a datblygu Dynameg
—	Defnyddio data i ddechrau hysbysu’r dasg o reoli
perfformiad y gyfarwyddiaeth reoleiddio
—	Cynnal dadansoddiad i dueddiadau i alluogi symud
tuag at reoleiddio ar sail risg
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Ymgymryd â rhaglen o waith
polisi i wella rheoleiddio
Amserlen
Diwedd 2013

— Cynnal adolygiad o’r polisi ARF
—	Cynnal prosiectau gan gynnwys Cofrestru Dros Dro,
adolygiad 5 mlynedd o gofrestriad gweithwyr gofal
deintyddol proffesiynol, rheoleiddio endidau,
goblygiadau’r contract deintyddol newydd a
Chyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd

Ailddilysu

1
2

Datblygu cynllun ar sail
model ailddilysu 3 cham

Ymchwil
—	Datblygu cynigion ar gyfer ailddilysu ac ymgymryd
â dadansoddiad risg a dadansoddiad cost a budd

Amserlen
Diwedd 2013
Ymgymryd â’r adolygiad ar
ddatblygiad proffesiynol parhaus a
chyfrannu at baratoi ar gyfer
cyflwyno ailddilysu

Amserlen
Diwedd 2013

2
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Gwella cyfathrebu â
rhanddeiliaid a’r cyhoedd
Amserlen
Diwedd 2013

Cyngor Deintyddol Cyffredinol

—	Datblygu strategaeth ymchwil i gefnogi anghenion
sefydliadol
—	Comisiynu arolwg blynyddol ar gleifion a phobl
sy’n cofrestru
—	Cefnogi gweithgareddau gwaith polisi allweddol
ag ymchwil a gwerthusiad wedi’u targedu

Sicrhau ansawdd

1

Materion cyhoeddus

1

Amserlen
Diwedd 2013

—	Datblygu polisi terfynol, ymgynghoriad cyhoeddus,
cwblhau ailddrafftio rheolau, profi, codi ymwybyddiaeth

Amserlen
Diwedd 2013

Datblygu a gweithredu strategaeth
newydd ar gyfathrebu a
chysylltiadau â rhanddeiliaid

1

Datblygu strategaeth ymchwil
i ddarparu ymchwil a thystiolaeth
i gefnogi’r mentrau polisi a
gwerthuso perfformiad

—	Datblygu gwell rhaglen ymgysylltu â rhanddeiliaid
allweddol, gan gynnwys cyrff proffesiynol a
sefydliadau cleifion
—	Gweithredu strategaeth materion cyhoeddus i gynnwys
seneddau’r Deyrnas Unedig a gweinyddiaethau
datganoledig
—	Datblygu rhaglen i ddylanwadu ar agenda rheoliadau
Ewropeaidd
—	Adolygu gwefan GDC a datblygu a gweithredu rhaglen
o gyfathrebiadau electronig
—	Datblygu cyfathrebu sy’n wynebu’r cyhoedd ar gyfer prif
fentrau a gwasanaethau’r GDC, yn benodol y Safonau
newydd, Mynediad Uniongyrchol, erlyniadau
llwyddiannus ym maes ymarfer anghyfreithlon a’r
Gwasanaeth Cwynion Deintyddol
—	Datblygu defnydd y Cyngor o gyfryngau cymdeithasol
fel rhan o raglen gyfathrebu integredig
—	Datblygu ffyrdd o gael cleifion a’r cyhoedd i ymgysylltu
mwy â rôl GDC
—	Gwella’r rhaglen ymgysylltu â staff

Datblygu a gweithredu systemau
—	Datblygu systemau ar gyfer rheoleiddio addysg
sicrhau ansawdd integredig newydd
ddeintyddol
ar gyfer rheoli’r tîm deintyddol
—	Datblygu sicrwydd ansawdd addysg ddeintyddol
—	Ymgymryd ag adolygiad o’r Rhestr Arbenigwyr a
Amserlen
Chofrestru Dros Dro
Diwedd 2013
—	Adolygu monitro blynyddol ar weithrediadau
sicrhau ansawdd

2

Cyflwyno rhaglen o arolygu
addysg a hyfforddiant deintyddol

3

Ymchwilio a gwneud argymhellion
ar hyfforddiant cyn cofrestru
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Amserlen
Diwedd 2013

Amserlen
Medi 2013
(os cymeradwyir, Ebrill 2014)

—	Darparu cyrsiau cynefino a hyfforddiant parhaus
ar gyfer 60-65 arolygydd newydd
—	Cynnal rownd o arolygu ysgolion deintyddol BDS
(17 ysgol, 2 arolygiad mesul ysgol)
—	Arolygu darparwyr hyfforddiant i weithwyr gofal
deintyddol proffesiynol (y don gyntaf o arolygiadau)
—	Arolygu’r darparwyr gan ddefnyddio’r gyfundrefn
ganlyniadau
—	Mynd ati dros dro i gymeradwyo prosesu rhaglenni
newydd

^
—	Sefydlu Grwp
Gorchwyl a Gorffen, a gwneud
argymhellion i’r Cyngor

Y Gwasanaeth
Cwynion Deintyddol

1

Datblygu rôl y Gwasanaeth
Cwynion Deintyddol
Amserlen
Mehefin 2013

Technoleg
gwybodaeth
—	Adolygu rôl y Gwasanaeth Cwynion Deintyddol
trwy’r rhaglen archwilio mewnol
—	Cynyddu cyhoeddusrwydd wedi’i dargedu ar
fuddion y gwasanaeth
—	Gwella effeithlonrwydd gwaith y Gwasanaeth
Cwynion Deintyddol trwy wasanaethau technoleg
gwybodaeth newydd

1

Llywodraethu

1

Amserlen
Hydref 2013

Rheoli recriwtio a sefydlu aelodau’r
Cyngor newydd

Amserlen
Chwefror 2014

Gweithio gyda Chomisiwn y Gyfraith a rhanddeiliaid
i ddatblygu deddfwriaeth newydd

Amserlen
Mehefin 2013

Recriwtio 70 o banelwyr newydd ar addasrwydd
i ymarfer

Cyngor Deintyddol Cyffredinol

Parhau i ddatblygu’r system CRM: gwelliannau pellach
i brosesau addasrwydd i ymarfer, Cofrestru, Gwasanaethau
i Gwsmeriaid, y Gwasanaeth Cwynion Deintyddol,
Sicrwydd Ansawdd, Safonau a Chorfforaethol Cyfreithiol

Amserlen
2013

Parhau i weithredu system rheoli dogfennau a
chofnodion electronig yn SharePoint

Amserlen
2013

Parhau i fuddsoddi mewn seilwaith a diweddaru
caledwedd

Amserlen
2013

Parhau i drawsnewid yr amgylchedd teleffoni

Amserlen
2013

Datblygu’r porth safonau proffesiynol

Amserlen
2014

Uwchraddio’r system ariannol, gan gynnwys integreiddio
â’r rhan o eOPPs sy’n ymwneud â thaliadau

Cyfleusterau

1
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Amserlen
2013
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Amserlen
Ebrill 2013 i Dachwedd 2014

Dechrau ailddatblygu Wimpole Street,
a chael achrediad BREEAM

Rydym eisiau sicrhau bod ein holl
wasanaethau ar gael i bawb.
Os hoffech gael copi o’r daflen hon ar ffurf arall
(er enghraifft, mewn print bras neu ar dâp sain)
neu mewn iaith heblaw Cymraeg, cysylltwch â ni.
Ffôn: 0845 222 4141
E-bost: information@gdc-uk.org
Cyngor Deintyddol Cyffredinol
37 Wimpole Street
Llundain W1G 8DQ
Ffôn: 0845 222 4141
Minicom: 18001 0845 222 4141 (trwy Typetalk)
E-bost: information@gdc-uk.org
www.gdc-uk.org

