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Polisi Dysgu, Addysg a Datblygu (DAD)
Datganiad Polisi
Mae BIP Caerdydd a’r Fro yn sefydliad sy’n gofalu am eu staff a’u cleifion. Mae’r BIP yn
cydnabod mai staff yw ei adnodd mwyaf gwerthfawr a phwysig, ac mae’r sefydliad wedi
ymrwymo i gynnig diwylliant dysgu lle bydd staff yn cael eu meithrin a’u hannog i ddysgu.
Mae dysgu, addysg a datblygiad staff yn cael ei ddarparu i alluogi staff i groesawu
gwerthoedd y BIP, gan roi gofal sy’n canolbwyntio ar gleifion wrth wraidd popeth yr ydym
yn ei wneud.
Mae angen i’r BIP sicrhau bod staff yn meddu ar y sgiliau cywir i gyflawni eu swydd, ac
mae wedi ymrwymo i sicrhau bod pob aelod staff yn dysgu ac yn datblygu’n briodol i
gyflawni anghenion nodau ac amcanion strategol y BIP.
Mae argaeledd staff sydd wedi cael hyfforddiant priodol yn elfen bwysig iawn ar safon gofal
cleifion.
Mae gan bob gweithiwr proffesiynol ddyletswydd bersonol yn unol â’u ‘Cod Ymddygiad’ i
gynnal eu gwybodaeth a’u sgiliau gydol eu bywydau gwaith.
Ymrwymiad Polisi
Byddwn yn cyflawni hyn drwy;
 Sicrhau bod staff newydd yn mynd i sesiwn sefydlu ac yn cwblhau eu gofynion
hyfforddiant statudol/hanfodol o fewn 2 fis o’u penodiad.
 Sicrhau bod ADGP clir ac ystyrlon yn cael eu cynnal
 Sicrhau bod staff presennol yn gwybod am eu gofynion Hyfforddiant Statudol/Hanfodol
a bod cydymffurfiaeth yn cael ei monitro ar ffurf y broses ADGP
 Sicrhau bod bob aelod staff yn ymwybodol ar y weithdrefn a’r amserlenni cywir ar gyfer
ymgeisio am absenoldeb astudio
 Sicrhau bod staff yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau i gynnal safonau academaidd a bod
cam-arfer yn cael ei gydnabod a’i adrodd.
Gweithdrefnau Ategol a Dogfennau Rheoli Ysgrifenedig
Mae’r Polisi hwn a’r gweithdrefnau ategol yn disgrifio’r hyn a ganlyn mewn perthynas â
DAD.
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Polisi/Gweithdrefn Adolygiad Datblygiad Gwerthusiad Personol
Gweithdrefn Hyfforddiant Statudol/Hanfodol
Canllawiau Absenoldeb Astudio
Gweithdrefn Absenoldeb Astudio ar gyfer Staff Meddygol a Deintyddol (nad ydynt
yn hyfforddi)
Camymddwyn Academaidd ac Asesu Teg wrth Ddarparu’r Weithdrefn Ddysgu’n
seiliedig ar Gredydau

Dyma’r dogfennau ategol eraill:





Tudalennau DAD ar y fewnrwyd ‘Eich Datblygiad’
Pecyn Cymorth ADGP/Cynnydd Cyflog ar-lein
Pecyn Cymorth Hyfforddiant Statudol/Hanfodol ar-lein
Fframwaith Cydnabod Dysgu Blaenorol

Sgôp
Mae’r polisi hwn yn berthnasol i bob aelod staff ym mhob lleoliad gan gynnwys y rheiny â
chontractau anrhydeddus
Asesiad o’r Effaith ar
Gydraddoldeb ac
Iechyd

Mae Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd wedi’i gyflawni
ar gyfer y polisi hwn a’r gweithdrefnau ategol a gwelwyd effaith
bositif.

Cymeradwywyd y
Polisi gan

Pwyllgor Strategaeth a Chyflawni

Grŵp gydag awdurdod
i gymeradwyo
gweithdrefnau sydd
wedi’u hysgrifennu i
egluro sut fydd y polisi
hwn yn cael ei
weithredu
Cyfarwyddwr
Gweithredol neu
Fwrdd Clinigol sy’n
Atebol

Is-grŵp Polisi Cyflogaeth

Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol

Ymwadiad
Os yw dyddiad adolygu’r ddogfen hon wedi pasio, sicrhewch fod y fersiwn yr ydych yn
ei defnyddio yn gyfredol un ai drwy gysylltu ag awdur y ddogfen neu’r Gyfarwyddiaeth
Llywodraethu.
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Crynodeb o’r diwygiadau

09/07/2019 Polisi NEWYDD

3

