
 
 

Ysgol Filfeddygaeth Aberystwyth (YFA) 

 

Canllawiau a Gweithdrefnau Addasrwydd i Ymarfer 

 

Rhagair 

 

1. Myfyrwyr milfeddygaeth yw dyfodol y proffesiwn milfeddygol ac, o'r herwydd, 

disgwylir iddynt, yn eu hastudiaethau, gadw at y safonau a ddisgwylir o'r proffesiwn. 

Mae Coleg Brenhinol y Milfeddygon yn gosod y safonau hyn ac yn eu monitro, gan 

gyhoeddi canllawiau priodol. Maent hefyd yn pennu'r gweithdrefnau y dylid eu dilyn 

pan na fydd unigolion yn cwrdd â'r disgwyliadau. Mae myfyrwyr milfeddygaeth yn 

ddarostyngedig hefyd i'r canllawiau a'r gweithdrefnau a bennir gan Brifysgol 

Aberystwyth yn ystod eu dwy flynedd gyntaf ar y rhaglen BVSc. 

 

2. Mae Coleg Brenhinol y Milfeddygon yn pennu dwy brif safon y mae'n rhaid i fyfyrwyr 

milfeddygaeth gydymffurfio â hwy, sef "Cymwyseddau Diwrnod Un" ac "Addasrwydd 

i Ymarfer", ac mae'r ddwy safon yn ategu ei gilydd. Mae'r safon gyntaf yn cyfeirio at y 

wybodaeth, y sgiliau a'r priodoleddau y mae'n rhaid i fyfyrwyr eu dangos wrth iddynt 

raddio. Mae'r Coleg Brenhinol yn diffinio cymhwysedd fel y gallu i gyflawni'r 

swyddogaethau a'r tasgau sy'n ofynnol yn y swydd i'r safon ddisgwyliedig. Mae 

Addasrwydd i Ymarfer yn cyfeirio at y modd y mae myfyrwyr yn dangos eu bod yn 

gallu arfer eu proffesiwn yn gywir, yn eu bywydau proffesiynol a phreifat. 

 

3. Mae gan Brifysgol Aberystwyth hefyd bolisi Addasrwydd i Ymarfer, sydd â phrotocol 

sy'n gymwys i'r holl gyrsiau perthnasol yn ogystal â gweithdrefnau ar gyfer rhaglenni 

penodol. Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r gweithdrefnau penodol ar gyfer y rhaglen 

BVSc, ac mae'n cyd-fynd â dwy safon y Coleg Brenhinol ac â pholisi Prifysgol 

Aberystwyth. 

 

 



 
 

Dogfennau Arweiniol 

 

4. Bydd angen i'r myfyrwyr ymgyfarwyddo â'r tair dogfen ganlynol, a ddefnyddir gan yr 

Ysgol Filfeddygaeth i roi'r polisïau Addasrwydd i Ymarfer ar waith: 

(i) Coleg Brenhinol y Milfeddygon: 

• Day One Competences: https://www.rcvs.org.uk/document-library/day-

one-competences/ 

• Fitness to Practise: https://www.rcvs.org.uk/news-and-

views/publications/fitness-to-practise-a-guide-for-uk-veterinary-schools-

and/ 

(ii) Prifysgol Aberystwyth: Addasrwydd i Ymarfer Prifysgol Aberystwyth 

https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/addasrwydd-i-

ymarfer/ 

 

5. Mae'n bosibl hefyd y bydd y Cod Ymddygiad Proffesiynol, sy'n amlinellu 

cyfrifoldebau proffesiynol milfeddygon, yn ddefnyddiol i fyfyrwyr: 

 https://www.rcvs.org.uk/setting-standards/advice-and-guidance/code-of-

professional-conduct-for-veterinary-surgeons/ 

 

Gweithdrefn yr Ysgol Filfeddygaeth 

 

6. Pan fydd aelod o staff yr Ysgol Filfeddygaeth, neu unrhyw un arall, yn cael gwybod 

am bryderon ynghylch addasrwydd myfyriwr i ymarfer, bydd y mater yn cael ei 

drafod yn ffurfiol â Phennaeth yr Ysgol, neu gan ddirprwy a enwebwyd, a fydd yn 

penderfynu ar un o'r opsiynau canlynol: 

(i) Dim camau pellach i'w cymryd 

(ii) Cynnal cyfarfod â'r myfyriwr a rhoi rhaglen o gamau ar waith i wella'r 

sefyllfa 

(iii) Cyfeirio'r mater at Gofrestrfa'r Brifysgol er mwyn ymchwilio iddo, o 

bosibl, dan bolisi Addasrwydd i Ymarfer y Brifysgol 
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7. Bydd Pennaeth yr Ysgol, neu'r dirprwy a enwebwyd, yn cadw cofnod o'r digwyddiad, 

gan gynnwys unrhyw ddeunydd a ddarparwyd gan yr aelod o staff, nodiadau unrhyw 

gyfarfodydd a'r rhesymau am y penderfyniad a wnaed i gymryd camau pellach, os 

mai dyna a benderfynwyd. 

 

8. Gall Pennaeth yr Ysgol, neu'r dirprwy a enwebwyd, ymgynghori â staff o Gofrestrfa'r 

Brifysgol, staff y Gyfadran, y Coleg Milfeddygaeth Brenhinol neu unrhyw un arall a allai 

ei gynorthwyo i ddod i benderfyniad ac/neu i fwrw ymlaen â'r mater. 

 

9. Os cynhelir cyfarfod rhwng y myfyriwr a Phennaeth yr Ysgol neu'r dirprwy a 

enwebwyd, rhoddir gwybod i'r myfyriwr trwy lythyr ac fe'i gwahoddir i fod yn 

bresennol. Gwahoddir y myfyriwr hefyd i ddod â chyd-fyfyriwr neu gynrychiolydd 

myfyrwyr i'r cyfarfod. 

 

10. Os yw'r mater yn cael ei gyfeirio at Gofrestrfa'r Brifysgol er mwyn cynnal ymchwiliad, 

bydd Pennaeth yr Ysgol neu aelod perthnasol o staff y Brifysgol sy'n ymwneud â 

gweinyddu Addasrwydd i Ymarfer yn rhoi gwybod i'r myfyriwr. Gall cyfansoddiad y 

panel Addasrwydd i Ymarfer gynnwys arbenigwr proffesiynol allanol. Yn achos 

myfyrwyr BVSc, byddai'r unigolyn hwn yn filfeddyg sy'n gyfarwydd â pholisi Coleg 

Brenhinol y Milfeddygon ar Addasrwydd i Ymarfer. Os yw'r digwyddiad yn un digon 

difrifol, mae'n bosibl hefyd y gwahoddir y Coleg Milfeddygaeth Brenhinol i enwebu 

cynrychiolydd i fod yn bresennol. 

 

11. Pan fydd myfyrwyr BVSc yn trosglwyddo i'r Coleg Milfeddygaeth Brenhinol yn eu 

trydedd flwyddyn, byddant yn ddarostyngedig i'r polisïau a'r gweithdrefnau a roddir 

ar waith gan y coleg hwnnw. Fodd bynnag, gallai hyn gynnwys cyfeirio'n ôl at Ysgol 

Filfeddygaeth neu Gofrestrfa Academaidd Prifysgol Aberystwyth er mwyn ymgynghori 

neu ddatgelu digwyddiadau blaenorol yn ystod cyfnod y myfyriwr yn y Brifysgol. 
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