
Cyfle i roi adborth pwysig: arolwg i ddysgwyr, fferyllwyr gyrfa gynnar a rhanddeiliaid/cyflogwyr ar 

raglen bontio AaGIC ar gyfer IETPs, gan ganolbwyntio'n benodol ar ymarfer gyrfa gynnar 

Ym mis Rhagfyr 2020, cymeradwyodd cyngor y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (GPhC) y safonau newydd 

ar gyfer addysg a hyfforddiant cychwynnol fferyllwyr (IETP), a gyhoeddwyd yn gynnar yn 2021.  

Bydd gweithredu'r safonau yn rhoi pwyslais ar gymhwyso gwyddoniaeth mewn ymarfer clinigol a 

bydd yn cynnwys mwy o ffocws ar sgiliau proffesiynol, clinigol a diagnostig allweddol, drwy gydol  

y pum mlynedd o hyfforddiant, gan alluogi fferyllwyr i gynnig gwasanaeth o ansawdd uchel sy'n 

canolbwyntio ar yr unigolyn o'u diwrnod cofrestru cyntaf. Mae'r safonau hyn wedi'u diweddaru i 

gefnogi datblygiad gweithlu fferyllwyr hyblyg a fydd yn gymwys ac yn hyderus wrth weithredu o 

fewn timau aml-broffesiynol ar draws amrywiaeth o leoliadau gofal iechyd, i ddiwallu anghenion 

newidiol, amrywiol a chynyddol poblogaeth y DU. 

Mae'r newidiadau allweddol a wnaed i'r safonau hyn yn cynnwys: 

• cyflwyno cyfres o ddeilliannau dysgu a ddefnyddir i asesu'r pum mlynedd llawn o addysg a 

hyfforddiant fferyllwyr 

• ymgorffori'r sgiliau, yr wybodaeth a'r priodoleddau ar gyfer rhagnodi, gyda fferyllwyr yn 

gallu rhagnodi'n annibynnol o'r pwynt cofrestru 

• y bumed flwyddyn y bydd addysg a hyfforddiant cychwynnol fferyllwyr yn dod yn flwyddyn 

hyfforddi sylfaen, a fydd yn rhoi pwyslais ar fwy o oruchwylio, cefnogi a chydweithio rhwng 

sefydliadau addysg uwch, cyrff addysg statudol (h.y. AaGIC) a chyflogwyr  

• rhoi mwy o bwyslais ar egwyddorion cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant  

Bydd y safonau addysg a hyfforddiant newydd hyn yn cael eu gweithredu dros gyfnod pontio 

graddol, gan ddechrau ym mis Awst 2021, gyda'r fferyllwyr sydd newydd eu hyfforddi yn dod yn 

gofrestryddion rhagnodol annibynnol ar ôl mis Awst 2026.  

Bydd tîm fferylliaeth Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn ymgymryd â rhaglen bontio i 

ddiwallu holl anghenion yr IETPs newydd. Bydd rhan o'r gwaith hwn yn cynnwys cynnig 'cyfnod 

estynedig o ddysgu' ar gyfer blynyddoedd cymwys cyntaf y gweithlu fferyllwyr, ar draws pob sector 

fferylliaeth, rhwng 2022-2025. Nod y rhaglen ddysgu ôl-gofrestru hon fydd nodi a blaenoriaethu'r 

bylchau gwybodaeth a sgiliau rhwng y safonau presennol a'r safonau sydd newydd eu cymeradwyo, 

gan gynnwys sgiliau rhagnodi annibynnol a chymwysterau. Bydd cynnwys y rhaglen hon yn amrywio 

a bydd yn newid dros y cyfnod pontio. 

Rydym wedi datblygu arolwg ar-lein i gael adborth gan fyfyrwyr israddedig fferylliaeth blwyddyn 3 a 

4, fferyllwyr cyn cofrestru cyfredol, fferyllwyr cofrestredig dros dro a fferyllwyr newydd gymhwyso 

(sy'n gofrestredig 3 blynedd neu lai) a'r holl randdeiliaid a chyflogwyr priodol yng Nghymru, ar 

wahanol elfennau rhaglen 'ymarfer gyrfa gynnar' AaGIC a model darparu arfaethedig, gan ddechrau 

o fis Awst 2022, sy'n debygol o esblygu dros gyfnod pontio'r IETP. 

Dylai’r arolwg hwn gymryd oddeutu 15 munud i gwblhau.  

Dolen i’r arolwg arlein; https://cardiff.onlinesurveys.ac.uk/rhaglen-bontio-aagic-ar-gyfer-ietps1 
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