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Rhagair  
Mae disgwyliadau cynyddol ar bawb sy’n 

gweithio mewn iechyd a gofal i ddarparu gwell 

profiadau a deilliannau i gleifion a’r cyhoedd.  

Mae’n hollbwysig bod y tîm fferyllol yn meddu 

ar arfau i’w galluogi i weithio’n hyblyg ochr yn 

ochr â gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol 

eraill ac ymateb yn hyderus i ofynion heriol 

gwasanaethau iechyd a chleifion ledled Prydain. 

Mae ein Cynllun Strategol (2017–20) yn esbonio 

ein nod o ddefnyddio ein pwerau rheoleiddiol i 

gefnogi a gwella gofal diogel ac effeithiol a 

chynnal ffydd y cyhoedd mewn fferylliaeth. Un 

o’r ffyrdd rydyn ni’n gwneud hyn yw drwy 

barhau i sicrhau bod gan aelodau timau fferyllol 

y wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw a’u bod 

yn ymagweddu ac yn ymddwyn yn briodol.  

Mae gan fferyllwyr rôl hollbwysig yn y gwaith o 

ddarparu gofal a helpu pobl i wellau eu hiechyd 

a’u lles. Mae’r safonau a osodwn ar gyfer 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol fferyllwyr yn 

hollbwysig i sicrhau bod fferyllwyr wedi eu 

paratoi’n addas ar gyfer y gwaith o ddarparu 

gwasanaethau fferyllol, a’u gwella. Rhad i 

hyfforddiant ac addysg gychwynnol fferyllwyr 

roi iddynt y wybodaeth, agweddau ac 

ymddygiad sydd eu hangen i gyflawni eu rôl a 

darparu gofal diogel ac effeithiol i’r bobl sy’n  

defnyddio’u gwasanaethau.  

Fel gyda gweithwyr gofal iechyd eraill, mae rôl y 

fferyllydd yn hyblyg ac mae’n amrywio’n fawr 

rhwng lleoliadau. Waeth beth fo’r amgylchiadau, 

mae fferyllwyr yn arbenigwyr mewn 

meddyginiaethau. Mae hyblygrwydd y rôl yn 

golygu y gall fferyllwyr weithio mewn 

fferyllfeydd cofrestredig; mewn gofal sylfaenol, 

Ynghylch y CFfC 

Pwy ydyn ni 

Ni sy’n rheoleiddio fferyllwyr, technegwyr 

fferyllol a fferyllfeydd ym Mhrydain. 

Rydym yn gweithio i sicrhau a gwella safonau 

gofal ar gyfer pobl sy’n defnyddio 

gwasanaethau fferyllol. 

Yr hyn a wnawn 

Ein rôl yw diogelu’r cyhoedd a rhoi sicrwydd 

iddynt y byddant yn derbyn gofal diogel ac 

effeithiol wrth ddefnyddio gwasanaethau 

fferyllol. 

Rydym yn gosod y safonau y mae’n rhaid i 

weithwyr fferyllol proffesiynol a fferyllfeydd eu 

cyrraedd cyn cael lle ar ein cofrestr, ac aros 

arni. 

Rydym yn gofyn i weithwyr fferyllol 

proffesiynol a fferyllfeydd am dystiolaeth eu 

bod yn parhau i gyrraedd ein safonau, ac mae 

hyn yn cynnwys arolygu fferyllfeydd. 

Drwy ein gwaith, rydym yn helpu i hybu 

proffesiynoldeb, yn cefnogi gwelliant parhaus 

ac yn sicrhau ansawdd a diogelwch fferylliaeth. 
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eilaidd a thrydyddol; mewn lleoliadau nad ydyn 

nhw’n rhai iechyd; neu mewn cyfuniad o’r rhain. 

Mae rôl y fferyllydd yn esblygu’n gyflym mewn 

ymateb i newidiadau sydyn iawn mewn gofal 

iechyd ac ymarfer fferyllol. Mae angen i 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol hefyd 

esblygu i adlewyrchu’r newidiadau hyn, fel bod 

fferyllwyr yn meddu ar y sgiliau sydd eu hangen 

arnyn nhw i ddatblygu gwasanaethau newydd. 

Yn yr ymgynghoriad hwn rydym yn cynnig 

moderneiddio hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol fferyllwyr. Mae hyn er mwyn 

adlewyrchu datblygiadau diweddar yn 

narpariaeth hyfforddiant ac addysg cychwynnol 

ac er mwyn rhoi’r wybodaeth, yr agweddau a’r 

ymddygiad y bydd eu hangen arnyn nhw i fod 

yn barod ar gyfer ymarfer yn y dyfodol. 

Un newid pwysig rydyn ni’n ei gynnig yw gosod 

safonau integredig ar gyfer yr holl gyfnod 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol. Ar hyn o 

bryd, gradd MFfer bedair blynedd wedi ei 

hachredu gan y CFfC yw’r ffurf fwyaf cyffredin ar 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol, gyda 52 

wythnos o hyfforddiant cyn-gofrestru mewn un 

sector ymarfer neu ragor yn dilyn. Ar hyn o 

bryd, rydym yn gosod safonau a deilliannau 

dysgu ar gyfer y radd MFfer a safonau 

perfformiad ar wahân ar gyfer y flwyddyn gyn-

gofrestru. 

Credwn ei bod yn bryd nawr gwneud 

hyfforddiant ac addysg gychwynnol fferyllwyr yn 

debyg i broffesiynau gofal iechyd clinigol eraill 

drwy integreiddio astudio academaidd a 

phrofiad yn y gweithle. Rydym yn cynnig un 

casgliad o safonau a deilliannau dysgu ar gyfer 

 
yr holl gyfnod hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol. Rydym yn galw ar randdeiliaid i 

gydweithio’n gadarnhaol i sicrhau’r newid hwn.  

Buom yn ymwneud yn helaeth ag ystod eang o 

randdeiliaid iechyd ac addysg cyn drafftio’r 

safonau diwygiedig. Yn ystod y gwaith hwnnw, 

dywedwyd wrthym y dylid cryfhau rhai meysydd 

yn y safonau diwygiedig er mwyn paratoi 

myfyrwyr fferyllol at eu rôl yn y dyfodol:   

• gweithio mewn partneriaeth gyda chleifion   

• gweithio mewn timau amlddisgyblaethol   

• sgiliau arwain, a 

• defnyddio technoleg i wella gofal cleifion   

Dywedwyd wrthym hefyd ei bod yn 

angenrheidiol bod gwyddoniaeth berthnasol yn 

cefnogi’r newidiadau i hyfforddiant ac addysg 

fferyllwyr.  

Gobeithio, drwy’r ymgynghoriad hwn, y bydd 

cynifer â phosibl o bobl a sefydliadau yn rhannu 

eu barn gyda ni am ein cynigion. Byddwn yn 

defnyddio’r hyn a glywn wrth lunio’r safonau 

dros y misoedd nesaf.  
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Datblygu’r safonau  
Wrth ddatblygu’r safonau drafft hyn, rydym 

wedi ystyried ystod helaeth o wybodaeth. 

Comisiynom ymchwil annibynnol i roi mwy o 

wybodaeth i ni ynghylch pa mor barod mae 

fferyllwyr ar gyfer ymarfer. Gweithiom gyda 

phob ysgol fferyllol a gyda llawer o randdeilaid 

sydd ynghlwm wrth hyfforddiant ac addysg 

fferyllwyr. Hefyd, daethom â nifer o grwpiau 

arbenigol at ei gilydd i roi prawf ar agweddau 

penodol ar hyfforddiant ac addysg cychwynnol 

fferyllwyr, sef: presgripsiynu, hyfforddiant cyn-

gofrestru a deilliannau dysgu. 

Rydyn ni nawr yn dymuno ein rhoi ein hunain ar 

brawf er mwy sicrhau bod ein safonau newydd 

yn adlewyrchu elfennau hanfodol y proffesiwn. 

Rhowch wybod i ni beth yw’ch barn ar unrhyw 

un neu rai o’r cynigion a ddisgrifir yn y ddogfen 

hon.   

Mae tair rhan i’r ddogfen ymgynghori hon:  

Rhan 1: Cyflwyniad i’r safonau   

Rhan 2: Safonau ar gyfer hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol fferyllwyr   

Rhan 3: Ymateb i’r ymgynghoriad  

Bydd yr ymgynghoriad yn para am 12 wythnos a 

daw i ben ar Ddydd Mercher 3 Ebrill 2019. Yn 

ystod y cyfnod hwn, byddwn yn croesawu 

adborth gan unigolion a sefydliadau. Byddwn yn 

anfon y ddogfen hon at ystod o sefydliadau 

randdeiliaid, yn cynnwys gweithwyr fferyllol 

proffesiynol, cyrff cynrychioli proffesiynol, 

myfyrwyr fferyllol, sefydliadau’n cynrychioli 

myfyrwyr fferyllol, darparwyr hyfforddiant ac 

addysg, cyflogwyr a chyrff cynrychioli cleifion.  

 
Gobeithio y darllenwch y papur hwn ac ystyried 

ymateb.  

Sut i ymateb 

Mae modd ymateb i’r ymgynghoriad hwn drwy 

fynd i www.pharmacyregulation.org/IETP-

standards a chwblhau arolwg ar-lein yno. 

Cysylltwch â ni ar communications@ 

pharmacyregulation.org os hoffech gopi o’r 

papur trafod mewn fformat arall (mewn print 

mawr, er enghraifft, neu mewn iaith arall). 

Sylwadau ar y broses ymgynghori ei 

hun 

Os oes gennych bryderon neu sylwadau am y 

broses ymgynghori ei hun, anfonwch nhw i:  

feedback@pharmacyregulation.org  

neu eu hanfon atom drwy’r post yn: 

Y Tîm Llywodraethiant 

Cyngor Fferyllol Cyffredinol  

25 Canada Square 

Llundain E14 5LQ 

Peidiwch ag anfon ymatebion i’r 
ymgynghoriad i’r cyfeiriad hwn os gwelwch yn 
dda. 

http://www.pharmacyregulation.org/gphc-fees
mailto:communications@pharmacyregulation.org
mailto:communications@pharmacyregulation.org
mailto:feedback@pharmacyregulation.org
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Rhan 1: Cyflwyniad 
1.1 Cefndir 

Hyfforddiant ac addysg sy’n sail i bob ymarfer, 

ac mae gosod safonau ar gyfer hyfforddiant ac 

addysg cychwynnol yn rhan bwysig o’n gwaith 

fel rheoleiddiwr. Daeth y safonau presennol i 

rym yn 2011 ac rydym wedi gweld datblygiadau 

sylweddol ers hynny. Mae graddau Prifysgol yn 

fyw clinigol, ac mae mwy o ddefnydd o leoliadau 

dysgu a dysgu rhyngbroffesiynol. Mae adborth 

cadarnhaol wedi cael ei roi ynghylch y grŵp 

cyntaf o fyfyrwyr sydd wedi eu hyfforddi a’u 

haddysgu dan y safonau presennol. 

Felly pam cynnig safonau newydd nawr? Mae 

newidiadau mewn fferylliaeth wedi bod yn 

digwydd yn gyflymach nag erioed dros y 

blynyddoedd diwethaf, gyda mwy o ddefnydd ar 

dechnoleg, a chynnydd yn yr ystod o 

wasanaethau sydd ar gael i bobl. Mae 

disgwyliadau cynyddol ar fferyllwyr i leihau 

rywfaint ar y pwysau sydd ar y GIG ehangach. 

Mae rôl y fferyllydd ar reng flaen gofal iechyd 

wedi parhau i ddatblygu. Mae’n golygu eu bod 

yn amlach nag erioed yn gweithio mewn 

meddygfeydd a chartrefi gofal a chartrefi pobl, 

yn ogystal â lleoliadau mwy cyfarwydd megis 

fferyllfeydd cymunedol, ysbytai, diwydiant ac 

academia. Mae angen i fferyllwyr fod yn abl i 

chwarae rôl ganolog yn y gwaith o ddarparu 

gwasanaethau clinigol i bobl yn yr 

amgylcheddau gwaith amrywiol hyn. Mae angen 

iddyn nhw hefyd weithio mewn timau 

amlbroffesiwn mewn lleoliadau iechyd a gofal, a 

chyfrannu at iechyd a lles pobl.  

Credwn fod angen diwygio’r safonau er mwyn 

ymateb i’r newidiadau hyn ac i baratoi at  

 
 

ddiwygiadau a ddisgwylir yn y dyfodol. Rydyn ni 

wedi siarad ag ystod eang o bobl dros y 12 mis 

diwethaf i helpu llunio’r safonau hyn. Mae’r 

rhain yn cynnwys pob ysgol fferyllol, myfyrwyr, 

cyflogwyr, a’n Grŵp Addysg Ymgynghorol, sy’n 

cynrychioli’r prif grwpiau fferyllol a chleifion.    

Rydym yn rheoleiddio addysg fferyllol yn nhair 

gwlad Prydain. Fodd bynnag, rydym wedi 

mabwysiadu agwedd bedair gwlad, draws-DU at 

osod safonau hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol fferyllwyr ac achredu gradd MFfer, 

drwy weithio gyda’n rheoleiddiwr partner yng 

Ngogledd Iwerddon, y  Pharmaceutical Society 

of Northern Ireland (PSNI). Yn ystod yr 

ymgynghoriad hwn, byddwn yn gweithio gyda’r 

PSNI i gasglu barn rhanddeiliaid Gogledd 

Iwerddon ar ein cynigion. 
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1.2 Y newidiadau rydyn ni’n eu 

cynnig i’r safonau  

1.2.1 Deilliannau dysgu 

Mae’r deilliannau dysgu wedi eu rhannu i bedair 

thema:  

• gofal â phobl yn ganolog iddo 

• proffesiynoldeb 

• gwybodaeth a sgiliau proffesiynol, a   

• chydweithio  

Mae’r deilliannau dysgu’n dal i gydnabod 

pwysigrwydd allweddol gwyddoniaeth i 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol fferyllwyr. 

Eu gwybodaeth helaeth am feddyginiaethau sy’n 

galluogi fferyllwyr i gyflawni rôl benodol ac 

arweiniol mewn gofal iechyd, mewn rolau 

uniongyrchol, wyneb yn wyneb â chleifion, ac 

mewn ymchwil a diwydiant. O ystyried y 

datblygiadau mewn fferylliaeth a nodwyd yn y 

rhan flaenorol, credwn fod angen i’r safonau 

ganolbwyntio mwy ar gymhwyso’r wybodaeth 

wyddonol honno wrth ymarfer. 

Mae gan y safonau, felly, ffocws cryfach ar 

sgiliau clinigol a phwysigrwydd cyfathrebu’n 

effeithiol gyda phobl. Golyga hyn gynnwys pobl 

mwy wrth benderfynu ar ofal, a rhoi cyngor clir 

a hyderus iddyn nhw ynghylch y ffordd y maen 

nhw’n defnyddio’u meddyginiaeth. Mae 

fferyllwyr hefyd fwyfwy’n rhan o dimau gofal 

amlbroffesiwn. Wrthi wasanaethau a modelau 

ddatblygu, mae hyn yn debygol o gynyddu. 

Credwn ei bod yn hollbwysig bod myfyrwyr 

fferylliaeth yn ymwneud mwy â gweithwyr 

iechyd a gofal eraill, yn cychwyn yn gynnar yn eu 

hyfforddiant ac addysg. 

 

 

 

Rydym yn ystyried bod ffocws cryfach ar sgiliau 

clinigol a chyfathrebu a dysgu amlbroffesiwn yn 

hanfodol i ddatblygu’r hyblygrwydd y bydd ei 

angen ar fferyllwyr yn y dyfodol. Credwn hefyd y 

bydd yn datblygu hyder fferyllwyr i gyflawni rôl 

arweiniol mewn gofal sydd  â phobl yn ganolog 

iddo – rhywbeth sydd wedi ei grybwyll wrthym 

droeon wrth i ni ddatblygu’r safonau newydd 

hyn.   

 

1.2.2 Integreiddio hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol  

Y ffurf fwyaf cyffredin ar hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol (HAC) fferyllwyr ym Mhrydain yw 

gradd MFfer bedair blynedd wedi ei hachredu 

gan y CFfC, gyda 52 wythnos o hyfforddiant cyn-

gofrestru mewn un neu ragor o sectorau 

ymarfer yn dilyn. Mae hyn yn adlewyrchu 

aelodaeth gyfredol y DU o’r Undeb Ewropeaidd 

a Chyfarwyddeb 2005/36/EC sy’n nodi ei bod yn 

ofynnol i fferyllwyr gwblhau o leiaf bum 

mlynedd llawn amser o hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol (neu ran amser cyfwerth). Rhaid i 

hyn gynnwys o leiaf bedair blynedd o astudio 

academaidd ac o leiaf chwe mis o hyfforddiant 

yn gweithio gyda chleifion mewn fferyllfa ysbyty 

neu gymunedol tua diwedd y bum mlynedd. 

Gallai’r gofynion hyn newid, yn dibynnu ar 

ganlyniadau trafodaethau Brexit.    

Mae trafod mawr wedi bod ers blynyddoedd 

ynghylch gwerth integreiddio astudio 

academaidd a dysgu ymarferol yn y gweithle. Yn 

2011, argymhellodd Modernising Pharmacy 

Careers Programme Board in England ddull 

cydweithredol o ddysgu ac addysgu gan  
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ysgolion fferyllol a darparwyr hyfforddiant 

ymarferol er mwyn gwneud yn fawr o gyfraniad 

pawb a lleihau dyblygu gwaith. Yn ystod y 

blynyddoedd diweddar, rydym wedi gweld rhai 

datblygiadau mewn addysg fferyllol integredig.   

Yn Lloegr, mae erbyn hyn bedair gradd bum 

mlynedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy’n 

gallu gwneud hyfforddiant cyn-gofrestru ar 

deitheb myfyriwr yn rhan o’u gradd. Mae 

adborth gan yr ysgolion fferyllol sy’n rhedeg y 

graddau hyn yn gadarnhaol.  

Maen nhw wedi dweud wrthym bod myfyrwyr 

wedi tyfu’n gyfathrebwyr mwy hyderus ac yn 

gallu rhyngweithio’n well gyda phobl.  

Polisi llywodraeth yr Alban yw cyflwyno 

rhaglenni HAC integredig pum mlynedd i 

fferyllwyr, lle byddai myfyrwyr yn gymwys i 

gofrestru gynted â’u bod wedi graddio. Mae 

gwaith yn cael ei wneud i ystyried y polisïau 

derbyn, cyllido, datblygu rhaglenni a 

threfniadau rheoli ansawdd fyddai eu hangen i 

wireddu hyn. Hefyd, mae’r nifer o leoedd cyn-

gofrestru sydd wedi eu cyllido wedi cynyddu yn 

yr Alban o 170 i 200. Nod hyn, yn rhannol, oedd 

cynyddu cyfleoedd hyfforddi mewn ardaloedd 

gwledig ac ynysig. Mae cyllid ychwanegol wedi ei 

ryddhau i ddatblygu dysgu ychwanegol drwy 

brofiad clinigol yn y graddau MFfer presennol 

ym mhrifysgolion yr Alban. 

                                                   
1 Yn y ddogfen hon, rydym yn cyfeirio at 

‘myfyrwyr fferylliaeth’, yn hytrach na ‘myfyrwyr 

MFfer’ a ‘fferyllwyr cyn-gofrestru dan 

hyfforddiant’. Y rheswm dros hyn yw mai dim 

ond un term all fod ar waith os yw hyfforddiant 

 

 

Yng Nghymru, mae byrddau iechyd wedi bod yn 

peilota hyfforddiant amlsector gyda’r nod o’i 

gyflwyno ar hyd a lled y wlad. Yn hytrach na 

hyfforddi mewn un sector, mae hyfforddeion yn 

cael profiad o nifer o wahanol leoliadau, yn rhai 

cymunedol, ysbytai, meddygfeydd, 

ymddiriedolaethau iechyd meddwl a chartrefi 

gofal, yn rhan o’r ymrwymiad i gynyddu gallu 

fferyllwyr i weithio mewn ffordd fwy hyblyg er 

budd cleifion. Mae treialon tebyg wedi dechrau 

yn Lloegr a’r Alban. 

Yn ogystal â datblygiadau mewn HAC, mae 

bwrdd newydd wedi ei sefydlu i oruchwylio 

datblygu llywodraethiant hyfforddiant ac addysg 

fferyllol. 

Credwn ei bod yn hollbwysig nawr cael mwy o 

ffocws ar integreiddio mwy trylwyr rhwng 

astudio a phrofiad ymarferol a mwy o 

gydweithio rhwng pawb sydd ynghlwm wrth 

hynny. I gyflawni’r deilliannau dysgu rydym yn 

eu cyflwyno yma, mae angen agwedd fwy 

cydlynol a chydweithiol tuag at HAC. Os ydym 

am gael ffocws cryfach ar sgiliau clinigol, 

cyfathrebu gyda chleifion a gweithio’n effeithiol 

gyda gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol 

eraill, rhaid cael cyswllt cryfach rhwng elfennau 

astudio’r radd MFfer a’r gwaith ymarferol yn 

ystod y flwyddyn gyn-gofrestru. Mae angen i 

fyfyrwyr fferylliaeth1 weithio mwy gydag ystod 

ehangach o gleifion a phobl mewn ystod 

ac addysg cychwynnol i gael eu hintegreiddio. 

Mae’r term ‘tiwtor cyn-gofrestru’ wedi ei ddisodli 

gan ‘goruchwyliwr dysgu wrth ymarfer’ a 

‘hyfforddiant cyn-gofrestru’ wedi ei ddisodli gan 

‘dysgu wrth ymarfer’. 
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ehangach o amgylcheddau (go iawn ac 

efelychiadol) os ydynt am ddatblygu’r sgiliau a’r 

lefel gallu sydd eu hangen ar gyfer eu gwaith yn 

y dyfodol.  

Bydd ailstrwythuro HAC yn y ffordd rydyn ni’n ei 

chynnig hefyd yn moderneiddio addysg fferyllol 

yn unol â gweithwyr gofal iechyd rheng flaen 

eraill, megis meddygon, deintyddion a nyrsys. 

Mae hyn yn cydnabod bod y proffesiynau, er yn 

wahanol ac yn meddu ar eu hunaniaeth a’u 

ffocws eu hunain, yn rhannu craidd wedi ei 

seilio ar wybodaeth a sgiliau a gofal â phobl yn 

ganolog iddo2. 

O ganlyniad, rydym yn gosod deilliannau dysgu 

i’w cyflawni dros gyfnod cyfan yr hyfforddiant ac 

addysg cychwynnol. O raid, bydd yr integreiddio 

yn golygu y bydd yn rhaid i brifysgolion, 

cyflogwyr, sefydliadau hyfforddiant ac addysg 

iechyd a chyrff cyllido weithio gyda’i gilydd i’w 

gyflawni.   

Nid rôl y rheoleiddiwr yw dweud yn union sut 

bydd hyn yn digwydd. Credwn ei bod yn debygol 

y bydd gwahanol ffyrdd a modelau, o fewn ac ar 

hyd gwledydd Prydain, a byddwn yn sicrhau bod 

ein methodoleg achredu’n caniatáu ar gyfer 

amrywiaeth a blaengaredd wrth ddarparu’r 

hyfforddiant ac addysg. Nid ydym o’r farn y dylai 

pobl deimlo eu bod yn cael eu cyfyngu gan 

drafodaethau blaenorol ynghylch dulliau 

gweithredu ac ariannu integreiddio pellach. 

Credwn fod angen i brifysgolion fod yn rhan o 

gyfnod hyfforddiant ac addysg cychwynnol 

                                                   
2 Mae astudiaeth ddiweddar ar ddysgu 

proffesiynol, sy’n dangos yr hyn sy’n debyg a’r 

hyn sy’n wahanol yng nghwricwla meddygol, 

fferyllol a nyrsio yn  

cyfan myfyrwyr ac mai nhw ddylai fod yn gyfrifol 

am ardystio myfyrwyr ar ddiwedd y cyfnod.   

Rydym yn cydnabod bod hyn yn heriol ac y bydd 

yn golygu gwneud rhai penderfyniadau anodd. 

Ond credwn hefyd mai nawr yw’r adeg gywir i 

annog meddwl blaengar, o gofio pwysigrwydd 

sicrhau bod gan fferyllwyr y dyfodol y cyfan 

sydd ei angen arnynt ar gyfer y rolau y bydd 

angen iddynt eu cyflawni. Byddai angen rheoli’r 

symud o’r hen safonau i’r rhai newydd. Byddwn 

yn ystyried hyn wrth benderfynu pryd y bydd y 

safonau newydd, wedi iddynt gael eu rhoi yn eu 

ffurf derfynol, yn dod i rym.  

1.2.3 Dysgu wrth ymarfer (hyfforddiant 

cyn-gofrestru)  

Gan ein bod yn gosod deilliannau dysgu ar gyfer 

cyfnod llawn hyfforddiant ac addysg, mae’n 

dilyn na fydd casgliad ar wahân o safonau 

perfformiad cyn-gofrestru. Bydd rhannau ‘dysgu 

wrth ymarfer’ y cwricwlwm yn cyfrannu at y 

gofyniad cofrestru o wneud 52 wythnos o 

hyfforddiant ymarferol. Darparwyr a chyflogwyr 

fydd yn penderfynu pryd y gwneir y 52 wythnos. 

Byddem yn disgwyl y byddai modelau gwahanol, 

yn dibynnu ar natur cwricwlwm hyfforddiant ac 

addysg gwahanol ddarparwyr. Byddwn yn 

disgwyl agwedd fwy gwydn a strwythuredig tuag 

at ddysgu wrth ymarfer, gyda chyfarfodydd 

cynnydd wedi eu cofnodi, ac yn digwydd yn 

amlach.  

Mae dysgu wrth ymarfer ar wahân i brofiad 

ymarferol arall sydd yn rhan o hyfforddiant ac 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0

142159X.2017.1309372 (gan Ysgol Fferylliaeth a 

Gwyddorau Bywyd, Prifysgol Robert Gordon ac 

Ysgol Feddygol, Prifysgol Dundee).  
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addysg cychwynnol, ond mae cyswllt 

rhyngddynt.  

1.2.4 Presgripsiynu annibynnol  

Er y bydd mwy o gyfle i gael profiadau clinigol, â 

phobl yn ganolog iddynt, o fewn HAC mwy 

integredig, nid ydym yn credu y bydd fferyllwyr 

sydd newydd gymhwyso yn barod i ymarfer yn 

syth fel presgripsiynwyr annibynnol. Fodd 

bynnag, credwn ei bod yn realistig disgwyl y 

bydd HAC yn dysgu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd 

eu hangen ar gyfer presgripsiynau annibynnol, a 

byddwn yn chwilio am hyn mewn dyluniadau 

cwricwlwm.  

1.2.5 Dethol a derbyn 

Rydym yn cynnig cryfhau’r safon dethol a 

derbyn bresennol. Bydd yn rhaid i ddarparwyr 

asesu sgiliau proffesiynol a rhinweddau darpar 

fyfyrwyr yn ogystal â’u cymwysterau 

academaidd. Dyma a olygwn wrth hyn:   

• eu diddordeb mewn gofal sydd â phobl yn 

ganolog iddo  

• eu gallu i weithio gyda phobl eraill   

• eu proffesiynoldeb   

• eu gallu i datrys problemau, a’u   

• sgiliau rhifedd   

O gofio’r deilliannau dysgu rydyn ni’n ystyried 

eu bod yn angenrheidiol a’r hyn a ddysgwyd yn 

fwy cyffredinol o adroddiadau ac ymchwiliadau i 

fethiannau mewn gofal iechyd, credwn fod hyn 

yn ddatblygiad pwysig. Gyda mwy o ffocws yn 

ein deilliannau dysgu ar ofal â phobl yn ganolog 

                                                   
3 Mae Clirio yn cynnwys dwy broses: Clirio – 

paru myfyrwyr sydd heb ennill y graddau 

disgwyliedig gyda chwrs; ac Addasu – paru 

iddo, bydd y gofyniad ychwanegol hwn yn 

sicrhau bod darparwyr yn meddwl yn fwy eang 

am allu cyffredinol darpar fyfyrwyr a’u 

haddasrwydd i fod yn fferyllwyr.   

Er mwyn helpu i gyflawni hyn, byddwn hefyd yn 

disgwyl i ddarparwyr ymgorffori 

gweithgareddau rhyngweithiol yn eu prosesau 

derbyn, nifer o gyfweliadau bychain a gwaith 

grŵp, er enghraifft. Yn ogystal â chyfrannu at 

asesiad o sgiliau proffesiynol a rhinweddau 

darpar fyfyrwyr, bydd hyn hefyd yn caniatáu i 

ddarparwyr asesu sgiliau cyfathrebu cyffredinol 

darpar fyfyrwyr. Mae mwy o ffocws ar yr elfen 

hon yn y deilliannau dysgu. Byddai’r gofyniad 

hwn ar waith ar gyfer pob gweithgaredd derbyn, 

gan gynnwys myfyrwyr sy’n gwneud cais am 

fynediad i brifysgol drwy’r system Glirio3.  

Rydym hefyd wedi dwys ystyried a ddylid 

cryfhau’r safon derbyn mewn ffyrdd eraill. 

Rydym yn bryderus bod tuag 20% o bobl heb 

lwyddo eu Hasesiad Cofrestru y tro cyntaf dros 

y ddwy flynedd diwethaf. Gall fod nifer o 

resymau dros hyn, ond rydym wedi nodi bod 

tuedd gynyddol i fyfyrwyr gael eu derbyn mewn 

prifysgolion heb ennill y graddau a oedd wedi 

eu hysbysebu - 32% yn 2015/16 yn codi i 39% yn 

2016/17. Mae hynny’n codi cwestiwn a ddylai 

ein safonau ddweud mai dim ond myfyrwyr 

sydd wedi dangos eu gallu academaidd drwy 

ennill y graddau Safon Uwch/Highers a 

hysbysebwyd ar gyfer eu cwrs y gall darparwyr 

eu derbyn. Er bod rhai dadleuon o blaid hyn, 

rydym yn ymwybodol mai’r nod yw rhoi cyfle i 

ragor o bobl i fynd i brifysgol a’r proffesiynau 

iechyd a gofal. Rydym hefyd yn ymwybodol y  

myfyrwyr sydd wedi ennill graddau y tu hwnt i’r 

graddau disgwyliedig gyda chwrs. 
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gall myfyrwyr nad ydyn nhw efallai wedi ennill y 

graddau a hysbysebwyd – fynd yn eu blaen i 

lwyddo – gyda’r gefnogaeth gywir – yn eu 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol4.  

Rydym hefyd wedi ystyried a yw’n briodol i 

brifysgolion warantu lle i fyfyrwyr mewn 

prifysgol ar sail cynnig diamod – hynny yw, boed 

myfyrwyr yn ennill y graddau Safon 

Uwch/Highers a ragwelwyd ai peidio. Mae peth 

tystiolaeth bod cynigion diamod yn:  

• anghymhelliad o ran cyflawni yn yr ysgol, ac   

• yn groes i’r nod o annog myfyrwyr i 

gyrraedd y safonau uchaf bob amser, yn 

enwedig yn ystod y blynyddoedd hollbwysig 

sy’n arwain at gychwyn ar hyfforddiant ac 

addysg cychwynnol   

Wedi pwyso a mesur, credwn mai drwy ein dull 

achredu y mae delio â’r materion hyn orau. 

Byddwn yn disgwyl i ddarparwyr gael meini 

prawf clir i benderfynu pryd y bydd yn briodol 

derbyn myfyrwyr nad ydyn nhw wedi ennill y 

graddau a hysbysebwyd, yn unol â pholisïau 

sefydliadol y mae cytundeb arnynt. Byddwn 

hefyd yn disgwyl tystiolaeth yn dangos y lefel o 

fonitro a chymorth a ddarperir i’r myfyrwyr 

hynny.  

Bydd rhaid i ysgolion fferyllol gael mesurau 

effeithiol yn eu lle i sicrhau mai dim ond pobl 

sydd wedi dangos dros gyfnod cyfan eu 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol eu bod yn 

gallu cyrraedd y safon sydd ei hangen i  

                                                   
4 Pan fo darparwyr yn gwneud cynigion ‘cyd-

destunol’ (cynigion i gategorïau penodol o 

fyfyrwyr) yn rhan o strategaeth mynediad sydd 

 

 

gofrestru fydd yn graddio. Bydd hyn yn wir 

waeth beth oedd perfformiad academaidd 

myfyrwyr wrth gychwyn ar y rhaglen. Ni fydd 

goruchwylwyr dysgu wrth ymarfer yn gallu 

ardystio fferyllwyr os na fyddant wedi cyflawni 

deilliannau dysgu wrth ymarfer.  

Rydym yn sylweddoli bod barn gref ar ddwy 

ochr y ddadl hon ac rydym yn croesawu 

trafodaethau pellach yn rhan o’r ymgynghoriad 

hwn.  

1.2.6 Cydraddoldeb, amrywiaeth a 

thegwch  

Rhaid i hyfforddiant ac addysg cychwynnol 

fferyllol fod wedi eu seilio ar egwyddorion 

cydraddoldeb, amrywiaeth a thegwch ac rydym 

yn cynnig cryfhau ein gofynion yn hyn o beth. 

Bydd yn rhaid i ddyluniad a darpariaeth cyrsiau 

sicrhau bod myfyrwyr fferyllol yn deall eu 

cyfrifoldebau cyfreithiol o ran cydraddoldeb a 

hawliau dynol, ac yn eu cyflawni. Bydd yr un 

gofyniad ar waith ar gyfer parchu amrywiaeth a 

gwahaniaethau diwylliannol a sicrhau na 

chyfaddawdir gofal â phobl yn ganolog iddo gan 

werthoedd a chredoau personol. Rydym hefyd 

yn cynnig bod yn rhaid i systemau a pholisïau 

hyfforddiant ac addysg hyrwyddo egwyddorion 

a gofynion cyfreithiol cydraddoldeb, amrywiaeth 

a thegwch. Bydd rhaid i ddarparwyr gynnal, bob 

blwyddyn, adolygiad ar berfformiad a derbyn 

myfyrwyr gan ddefnyddio’r nodweddion 

gwarchodedig a ddiffinnir gan Ddeddf  

wedi ei chytuno ac yna’n cefnogi myfyrwyr ar eu 

siwrnai drwy hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol. 
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Cydraddoldeb 2010. Bydd angen i ddarparwyr 

roi tystiolaeth i ni i ddangos y camau maent 

wedi eu gweithredu i ymchwilio i’r rhesymau 

dros unrhyw wahaniaethau mewn cyflawniad o 

ran nodweddion gwarchodedig a’r hyn maen 

nhw wedi ei wneud i fynd i’r afael â sefyllfaoedd 

lle mae myfyrwyr dan anfantais. Bydd yn rhaid i 

ddarparwyr hefyd sicrhau bod pob aelod staff 

sydd ynghlwm wrth hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol fferyllwyr wedi  ei hyfforddi i gadw 

at egwyddorion a gofynion cyfreithiol 

cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ei 

rôl.

1.3 Gweithredu’r safonau 

diwygiedig  

Bydd y cyrff canlynol yn cydweithio i weithredu’r 

safonau HAC newydd:  

• ysgolion fferyllol   

• darparwyr hyfforddiant ac addysg, a  

• sefydliadau comisiynu/sicrhau ansawdd (SA)  

hyfforddiant ac addysg cenedlaethol (Health 

Education England (HEE), NHS Education 

Scotland (NES) ac Addysg a Gwella Iechyd 

Cymru (HEIW))  

Bydd pwy sy’n gwneud beth yn amrywio yn ôl y 

model darparu ond rhaid iddi fod yn glir gan 

bwy y mae pob cyfrifoldeb. Bydd prifysgolion yn 

parhau i fod yn gyfrifol am ddyfarnu graddau. 

Ond bydd dod i farn am fyfyrwyr yn seiliedig ar 

fewnbwn gan bob rhanddeiliad perthnasol yn 

union fel y mae – ac y bu ers llawer blwyddyn – 

mewn ysgolion meddygol, deintyddol a nyrsio. 

Byddwn yn gweithio’n agos gyda rhanddeilaid i 

benderfynu sut a phryd y gall y safonau newydd 

gael eu cyflwyno, gan gofio pwysigrwydd arfogi 

fferyllwyr gyda’r wybodaeth a’r sgiliau fydd eu 

hangen arnynt at y dyfodol.   
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Yn gyffredinol, dyma fydd y model sicrhau 

ansawdd hyfforddiant ac addysg cychwynnol:  

 

Wedi iddynt eu dylunio, bydd ysgolion fferyllol – 

ynghyd â’u partneriaid – yn cyflwyno’u 

darpariaeth hyfforddiant ac addysg cychwynnol 

i’w hachredu gan y CFfC. Dyma sut bydd y 

rheoleiddiwr yn ei sicrhau ei hun, y proffesiwn 

a’r cyhoedd y gellir darparu rhaglen ddysgu 

sydd yn cyrraedd y safon releiddio ofynnol. 

 

1.4 Gwaith yn y dyfodol 

1.4.1 Yr asesiad cofrestru 

Rydym wedi trafod diben yr asesiad cofrestru, a 

phryd y mae’n cael ei gynnal, yn helaeth gyda 

rhanddeiliaid. Gwnaethom newidiadau 

sylweddol iddo yn 2016, gan roi ffocws cliriach 

ar gymhwyso gwybodaeth glinigol a chyfrifiadau 

o fywyd go-iawn. Mae ‘na ddadleuon dros newid 

pellach, gan gynnwys yr awgrym y dylai’r 

elfennau cyfrifo gael eu gwneud yn gynharach 

yn hyfforddiant ac addysg myfyrwyr. Mae ‘na 

ddadleuon hefyd y gellid defnyddio arholiadau 

clinigol strwythuredig gwrthrychol (OSCE) i 

gryfhau’r asesu ar allu clinigol. Byddwn yn 

ystyried y materion hyn yn rhan o broses graffu 

manwl ar asesiadau cofrestru wedi i’r safonau 

hyfforddi ac addysg cychwynnol gael eu 

cwblhau.   

1.4.2 Y fframwaith tystiolaeth  

Wedi i ni gyhoeddi ein safonau hyfforddiant ac 

addysg cychwynnol ar gyfer technegwyr fferyllol, 

cyhoeddom fframwaith tystiolaeth i gyd-fynd â 

nhw. Mae’n rhoi rhagor o wybodaeth i 

ddarparwyr am y safonau a chafodd ei 

ddatblygu mewn ymgynghoriad gyda nhw. 

Byddwn yn gwneud yr un peth ar gyfer y 

safonau hyn.  

Bydd y fframwaith tystiolaeth yn cynnwys 

rhagor o wybodaeth am:  

• rai o’r deilliannau dysgu, yn enwedig y rhai 

sy’n fwy tebygol o allu cael eu dehongli’n 

wahanol, a’n  

• gofynion o ran darparwyr  

  

Sicrhau ansawdd: CFfC 
(gosod safonau ac 

achredu) 

Rheoli ansawdd: ysgolion 
fferyllol; darparwyr hyff ac 

add; cyrff hyff ac add a 
chyrff SA (dylunio, 

goruchwylio a darparu 
cydweithredol)

Rheoli ansawdd: 
goruchwylwyr dysgu wrth 
ymarfer a darparwyr hyff 

ac add
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1.5 Strwythur a chynnwys y 

safonau hyn  

Mae dwy ran i’r safonau:  

Rhan 1: Safonau HAC ar gyfer fferyllwyr – 

deilliannau dysgu  

Mae’r rhan hon yn cynnwys y wybodaeth, 

sgiliau, dealltwriaeth ac ymddygiad proffesiynol 

y mae’n rhaid i fyfyrwyr fferyllol eu harddangos 

ar ddiwedd rhaglen sy’n arwain at gofrestriad 

gyda’r CFfC. Mae angen i ni wirio, yn yr 

ymgynghoriad hwn, bod y deilliannau dysgu yn 

gywir, ac rydym wedi gofyn cwestiwn ynghylch 

hyn. 

Rhan 2: Safonau HAC ar gyfer fferyllwyr – 

safonau ar gyfer darparwyr   

Mae’r rhan hon yn cynnwys y gofynion sydd ar 

raglen sy’n darparu deilliannau dysgu rhan 1. 

Mae angen i ni wirio, yn rhan o’r ymgynghoriad 

hwn, bod y safonau hyn yn iawn, ac rydym wedi 

gofyn cwestiwn ynghylch hyn. 

Er mai ar gyfer cynulleidfaoedd gwahanol y 

mae’r ddwy ran, mae cysylltiad cryf rhyngddynt. 

Maen nhw wedi eu cyflwyno mewn un ddogfen, 

felly.   

Wedi i’r safonau gael eu cytuno, byddwn yn 

cyhoeddi canllawiau ar gyfer darparwyr. 

1.5.1 Rhan 1: Safonau HAC ar gyfer 

fferyllwyr – deilliannau dysgu  

Mae Rhan 1 y safonau hyn wedi ei chyflwyno ar 

ffurf deilliannau dysgu – hynny yw, y 

wybodaeth, sgiliau, dealltwriaeth ac ymddygiad 

proffesiynol y mae’n rhaid i fyfyrwyr fferyllol eu 

harddangos ar ddiwedd eu hyfforddiant ac 

                                                   

 

 

 

addysg cychwynnol. Mae’r deilliannau dysgu hyn 

yn disgrifio myfyrwyr fferyllol sy’n addas i 

ymarfer wedi iddynt gofrestru.  

  

Rydym wedi rhannu’r deilliannau dysgu yn 

bedwar ‘parth’. Mae’r rhain yn adeiladu ar y tair 

thema allweddol yn ein hymgynghoriad ar 

ddyfodol y tîm fferyllol (proffesiynoldeb, 

cyfathrebu a gweithio tîm) a’r safonau ar gyfer 

gweithwyr fferyllol proffesiynol. Dyma’r 

parthau5:  

• Gofal a phobl yn ganolog iddo 

• Proffesiynoldeb  

• Gwybodaeth a sgiliau proffesiynol  

• Cydweithio   

Mae cyswllt rhwng pob un o’r pedwar pennawd 

ac un o’n naw safon ar gyfer gweithwyr fferyllol 

proffesiynol, i ddangos y cyswllt thwng HAC ac 

ymarfer (gweler isod). 

Mae’r deilliannau dysgu’n cynnwys y term ‘gofal 

â phobl yn ganolog iddo’ ac yn cyfeirio at 

‘person’. ‘unigolyn’ neu ‘pobl’ drwyddi draw. Mae 

hyn yn golygu ‘y person neu’r bobl sy’n derbyn 

gofal’. Fodd bynnag, er nad ydym yn cyfeirio’n 

benodol at ofalwyr neu gynrychiolwyr cleifion, 

mae’r termau hyn hefyd yn eu cynnwys nhw, yn 

dibynnu ar y cyd-destun. Mae hyn yn gyson 

gyda’r ffordd rydym yn defnyddio ‘person’ neu 

‘pobl’ yn ein Safonau ar gyfer Gweithwyr 

Fferyllol Proffesiynol (2017). 
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Gofal wedi’i ganoli ar y 

person 

Proffesiynoldeb Gwybodaeth a 

sgiliau 

proffesiynol 

Cydweithio 

Gofal 

wedi’i 

ganoli 

ar y 

person 

Cyfathrebu 

effeithiol 

Parch ar gyfer 

preifatrwydd 

personol a 

chyfrinachedd 

Ymddygiad 

proffesiynol 

Barn 

broffesiynol 

Codi llais 

ynglŷn â 

phryderon 

Gwybodaeth 

a sgiliau 

proffesiynol 

Gweithio 

mewn 

partneriaeth 

Arweinyddiaeth 

effeithiol 

1.5.2 Rhan 2: Safonau IET ar gyfer 

fferyllwyr - safonau ar gyfer darparwyr 

Mae Rhan 2 o'r safonau'n canolbwyntio ar 

nodweddion allweddol y cwricwla sy'n cyflawni'r 

canlyniadau dysgu yn rhan 1. Gall darparwyr 

ddefnyddio modelau gwahanol i gyflwyno'r 

safonau ar gyfer IET fferyllwyr, felly mae'n 

bwysig nodi bod y safonau wedi'u hysgrifennu 

mewn cyfryw fath ffordd nad ydynt yn 

rhagnodol ynglŷn â chyflwyno. 

Fel y gwnaethom gyda rhan 1, rydym wedi 

grwpio rhan 2 o'r safonau yn barthau: 

1. 1 Dewis a derbyn 

2. 2 Cydraddoldeb, amrywiaeth a thegwch 

3. 3 Adnoddau a chynhwysedd 

4. 4 Rheoli, datblygu a gwerthuso addysg a 

hyfforddiant cychwynnol 

5. 5 Dylunio a chyflwyno'r cwricwlwm 

6. 6 Asesiad 

7. 7 Cefnogaeth a datblygiad ar gyfer 

fferyllwyr myfyriwr a phobl sy'n darparu 

addysg a hyfforddiant cychwynnol 

8. 8 Dysgu yn ymarferol 

9. 9 Dysgu mewn goruchwyliaeth ymarferol 

Ym mhob maes mae yna un neu ragor o 

safonau, ac yna nifer o feini prawf sydd 

ganddynt i fod yn ei le i fodloni safon.
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Safonau hyfforddiant ac addysg 
fferyllol cychwynnol fferyllwyr 
Cyflwyniad  

Mae gweithwyr fferyllol proffesiynol yn chwarae rôl allweddol yn y gwaith o sicrhau diogelwch 

cleifion a’r cyhoedd drwy ddarparu gofal diogel ac effeithiol. Mae gan fferyllwyr rôl allweddol yn y 

gwaith o ddarparu gofal a helpu pobl i gynnal a gwella eu hiechyd, eu diogelwch a’u lles. Nid 

gofyniad ar wahân yw diogelwch cleifion – mae hynny wedi ei wreiddio ymhob un o’r safonau a’r 

meini prawf hyn. Rhaid i ddarparwyr a chyflogwyr flaenoriaethu diogelwch cleifion a’r cyhoedd 

ymhob agwedd ar y cwricwlwm a’i ddarpariaeth.  

Mae’r safonau hyn yn disgrifio:  

• y wybodaeth, sgiliau, dealltwriaeth ac ymddygiad proffesiynol y mae’n rhaid i fyfyrwyr fferyllol 

eu cyflawni yn ystod eu hyfforddiant ac addysg cychwynnol, a’n   

• gofynion o ran darparwyr  

Wedi i fyfyrwyr fferyllol chwblhau eu rhaglen yn llwyddiannus gallant wneud cais i gael eu cofrestru 

gan y CFfC.  

Strwythur y safonau 

Mae dwy ran i safonau hyfforddiant ac addysg cychwynnol fferyllwyr:  

1 Deilliannau dysgu 

2 Safonau ar gyfer darparwyr 

Mae Rhan 1, y deilliannau dysgu, yn disgrifio’r hyn y bydd myfyrwyr fferyllol yn gallu ei wneud o fod 

wedi cyflawni eu rhaglen yn llwyddiannus. Cyflwynir y deilliannau dysgu mewn pedwar parth:  

1 Gofal â phobl yn ganolog iddo  

2 Proffesiynoldeb   

3 Gwybodaeth a sgiliau proffesiynol   

4 Cydweithio   

Mae Rhan 2, y safonau ar gyfer darparwyr, yn disgrifio’r gofynion sydd ar bob darparwr. Mae gan y 

safonau naw parth:  

Mae’r adran hon yn dangos y testun at gyfer 

y safonau arfaethedig 
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1 Dethol a derbyn    

2 Cydraddoldeb, amrywiaeth a thegwch   

3 Adnoddau a chapasiti   

4 Rheoli, datblygu a gwerthuso hyfforddiant ac addysg cychwynnol  

5 Dylunio a darparu’r cwricwlwm   

6 Asesu   

7 Cymorth a datblygiad ar gyfer myfyrwyr fferyllol a phobl sy’n darparu hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol  

8 Dysgu wrth ymarfer  

9 Goruchwylio dysgu wrth ymarfer   

Bydd ysgolion fferyllol yn gweithio mewn partneriaeth gyda darparwyr a chomisiynwyr hyfforddiant 

i gyrraedd safonau hyfforddiant ac addysg cychwynnol fferyllwyr. 

Rhan 1: Deilliannau dysgu   

Safon: O gwblhau eu hyfforddiant ac addysg cychwynnol, bydd myfyrwyr fferyllol wedi 

cyflawni deilliannau dysgu’r safonau hyn. 

Disgrifio ac asesu deilliannau  

Mae lefelau deilliannau’r safon hon wedi eu sefydlu ar hierarchaeth gallu ac asesu sefydledig o’r 

enw ‘triongl Miller’: 

  

Dango
s sut

Gwybod sut

Gwybod

Gwneud 
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Gan fod yr hyn a asesir ymhob un o’r pedair lefel yn wahanol, mae angen i’r dulliau asesu hefyd fod 

yn wahanol - er y bydd peth gorgyffwrdd.   

Lefel 1 – Yn gwybod 

Mae gan fyfyrwyr fferyllol wybodaeth y gellir ei chymhwyso yn y dyfodol i arddangos gallu. Gallai 

asesiadau gynnwys traethodau, arholiadau llafar ac arholiadau dewis o blith nifer o atebion (MCQs).  

Lefel 2 – Yn gwybod sut   

Mae myfyrwyr fferyllol yn gwybod sut i ddefnyddio gwybodaeth a sgiliau. Gallai asesiadau gynnwys 

traethodau, arholiadau llafar, arholiadau MCQ a llyfrau labordy.   

Lefel 3 – Yn dangos sut  

Gall myfyrwyr fferyllol ddangos eu bod yn gallu perfformio mewn amgylchedd efelychiadol neu go-

iawn. Gallai asesiadau gynnwys arholiadau clinigol strwythuredig (OSCE) ac asesiadau eraill wedi eu 

harsylwi; asesiadau efelychiadol o gleifion; cynllunio, cynnal ac adrodd ar arbrawf; profion cyflenwi 

meddyginiaethau a chofnodi hanes claf.   

Lefel 4 – Yn gwneud  

Gall myfyrwyr fferyllol ymddwyn yn annibynnol a gyda chysondeb mewn sefyllfa gymhleth ond 

ddiffiniedig. Ceir tystiolaeth ar y lefel hon pan fo myfyrwyr fferyllol yn arddangos y deilliannau 

dysgu mewn sefyllfa gymhleth, gyfarwydd neu bob-dydd yn barhaus ac yn ddibynadwy. Gallai 

asesiadau gynnwys arholiadau OSCE neu asesiadau arsylwi eraill.   

Lefel astudio   

Lefel Meistr yw lefel hyfforddiant ac addysg cychwynnol, fel y mae fframweithiau cymwysterau 

cenedlaethol y DU yn ei diffinio.   

Parthau astudio 

Mae’r deilliannau dysgu wedi eu rhannu i bedwar parth:  

1. Gofal â phobl yn ganolog iddo  

2. Proffesiynoldeb  

3. Gwybodaeth a sgiliau proffesiynol   

4. Cydweithio   

Mae pob parth a deilliant dysgu yr un mor bwysig â’i gilydd. 
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Cyflwyniad   

Bydd y deiliannau dysgu hyn yn datblygu fferyllwyr sydd â’r gallu i gyflawni rôl bwysig yn y gwaith o 

ddarparu gwasanaethau clinigol i bobl a’u trin gyda thosturi ac empathi, mewn timau 

amlbroffesiwn mewn amrywiaeth o leoliadau gofal iechyd, gyda’r nod o gynyddu diogelwch cleifion 

a gweithio tuag at wella iechyd a lles pobl.  

I gyflawni hyn, bydd y cwricwla fydd yn arwain at y deilliannau dysgu hyn yn: 

• canolbwyntio ar rôl fferyllwyr fel gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n defnyddio’u harbenigedd 

cynhwysfawr mewn meddyginiaethau, ac yn adeiladu ar eu cefndir gwyddonol cryf, i ddarparu 

gofal sydd â phobl yn ganolog iddo ac sydd o safon uchel  

• darparu dysgu rhyngbroffesiynol gyda myfyrwyr o broffesiynau iechyd a gofal eraill, a phrofiad 

mewn sectorau eraill 

• sicrhau bod myfyrwyr fferyllol yn ymwneud â phobl a gweithwyr iechyd a gofal eraill. 

Mae gweithwyr fferyllol proffesiynol yn cyflawni rôl hollbwysig yn y gwaith o sicrhau diogelwch 

cleifion a’r cyhoedd drwy ddarparu gofal diogel ac effeithiol. Mae diogelwch pobl wrth galon y 

deilliannau dysgu hyn a rhaid iddo fod yn ganolog i hyfforddiant ac addysg myfyrwyr fferyllol 

ymhob amgylchedd dysgu. 

Mae diogelwch cleifion a’r cyhoedd wedi ei wreiddio ymhob un o’r deilliannau dysgu hyn. Rhaid i 

ddarparwyr a chyflogwyr flaenoriaethu diogelwch cleifion a’r cyhoedd ymhob agwedd ar y 

cwricwlwm a dulliau cyflwyno’r cwricwlwm hwnnw. 

Mae’r safonau ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol hefyd wedi eu gwreiddio yn y deilliannau 

dysgu hyn, sef y safonau proffesiynol y mae disgwyl i fyfyrwyr fferyllol eu cyrraedd wedi iddynt 

ymuno â’r gofrestr. 
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Rhan 1: deilliannau dysgu 

Parth 1: Gofal â phobl yn ganolog iddo 

Bydd myfyrwyr fferyllol yn gallu:  

1.1 Gweithio mewn partneriaeth gyda chleifion, gofalwyr a’r cyhoedd i’w cefnogi 

a’u hymwberu wrth wneud penderfyniadau am eu hiechyd a’u lles 

Yn 

gwneud 

1.2 Rhoi cymorth rhagweithiol i bobl wrth ddefnyddio’u meddyginiaethau a’u 

teclynnau’n ddiogel ac yn effeithiol  

Yn 

gwneud 

1.3 Deall a chyflawni eu cyfrifoldebau cyfreithiol dan ddeddfwriaeth 

cydraddoldeb a hawliau dynol a pharchu amrywiaeth a gwahaniaethau 

diwylliannol   

Yn 

gwneud 

1.4 Bod â chyfrifoldeb dros sicrhau nad yw gofal â phobl yn ganolog iddo yn cael 

ei gyfaddawdu gan werthoedd a chredoau personol  

Yn 

gwneud 

1.5 Addasu eu dull ac arddull cyfathrebu i ddiwallu anghenion pob unigolyn  Yn 

gwneud 

1.6 Ystyried ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad pobl o ran iechyd a lles  Yn 

dangos 

sut 

1.7 Gweithredu i amddiffyn pobl, yn enwedig plant a phobl agored i niwed  Yn 

gwneud 

 

Parth 2: Proffesiynoldeb  

Bydd myfyrwyr fferyllol yn gallu:  

2.1 Arddangos y gwerthoedd, agweddau ac ymddygiad sy’n ddisgwyliedig gan 

fferyllwyr 

Yn 

gwneud 

2.2 Deall y rôl fydd ganddynt yn y dyfodol fel fferyllwyr cyfrifol ac atebol sy’n 

deall ymhlygiadau cyfreithiol a moesegol yr amgylcheddau maen nhw’n 

gweithio ynddynt  

Yn 

gwneud 

2.3 Defnyddio crebwyll proffesiynol ymhob amgylchiad  Yn 

gwneud 

2.4 Deall a gweithio o fewn cyfyngiadau eu gwybodaeth a’u sgiliau, a gofyn am 

gymorth a chyfeirio at eraill pan fo angen   

Yn 

gwneud 

2.5 Ymwneud yn effeithiol â pholisïau iechyd lleol a chenedlaethol er mwyn 

gwella canlyniadau i gleifion ac iechyd y cyhoedd   

Yn 

gwneud 
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2.6 Gwerthuso’n feirniadol a defnyddio canllawiau a thystiolaeth glinigol 

cenedlaethol i gefnogi caffael a defnyddio meddyginiaethau mewn ffordd 

ddiogel, resymegol a chost-effeithiol 

Yn 

gwneud 

2.7 Bod yn gyfrifol am waith cywir a diogel ganddyn nhw eu hunain ac eraill  Yn 

gwneud 

2.8 Bod â chyfrifoldeb dros eu hiechyd a’u diogelwch eu hunain ac eraill, a 

gweithredu i fynd i’r afael â phryderon am yr amgylchedd gwaith a allai 

gyflwyno risg iddyn nhw neu bobl eraill  

Yn 

gwneud 

2.9 Deall pan fo’u perfformiad nhw, neu berfformiad pobl eraill, yn cyflwyno risg 

i bobl, a gweithredu yn ôl yr angen   

Yn 

dangos 

sut 

2.10 Ymwneud mewn ffordd ragweithiol â’r gwaith o reoli risgiau a’u heffaith ar 

unigolion   

Yn 

gwneud 

2.11 Gweithredu’n briodol ac yn brydlon mewn ymateb i gwynion, digwyddiadau 

neu gamgymeriadau a’u hatal rhag digwydd eto   

Yn 

gwneud 

2.12 Ymddwyn yn agored ac yn onest pan fo pethau’n mynd o chwith a mynegi 

pryderon hyd yn oed pan nad yw’n hawdd gwneud hynny  

Yn 

gwneud 

2.13 Deall, a mynd i’r afael â phwysigrwydd rheoli heintiau mewn poblogaethau, 

unigolion ac amgylcheddau   

Yn 

dangos 

sut 

2.14 Datblygu strategaethau effeithiol i arwain a gwella ansawdd ymarfer   Yn 

dangos 

sut 

2.15 Adfyfyrio ar, deall a mynd i’r afael â’u hanghenion dysgu eu hunain Yn 

gwneud 

 

Parth 3: Gwybodaeth a sgiliau proffesiynol  

Bydd myfyrwyr fferyllol yn gallu: 

3.1 Deall a chymhwyso gwyddoniaeth fferyllol Yn 

gwneud 

3.2 Bod â chyfrifoldeb dros gyflenwi meddyginiaethau a theclynnau yn 

gyfreithlon, diogel ac effeithiol  

Yn 

gwneud 
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3.3 Arddangos sut mae gwyddoniaeth fferyllol yn cael ei defnyddio yn y gwaith o 

ddarganfod, cynllunio a datblygu meddyginiaethau a theclynnau diogel ac 

effeithiol  

Yn 

dangos 

sut 

3.4 Deall ac arddangos egwyddorion meddyginiaethol a’u defnyddio wrth greu, 

paratoi, pecynnu a gwaredu meddyginiaethau a theclynnau mewn ffordd 

ddiogel ac effeithiol  

Yn 

dangos 

sut 

3.5 Sicrhau ansawdd cynhwysion a meddyginiaethau i greu meddyginiaethau a 

theclynnau mewn ffordd ddiogel ac effeithiol  

Yn 

dangos 

sut 

3.6 Deall a chymhwyso egwyddorion therapiwteg a defnyddio meddyginiaethau 

mewn ffordd effeithiol 

Yn 

gwneud  

3.7 Deall a chymhwyso egwyddorion gwyliadwriaeth fferyllol6  Yn 

gwneud 

3.8 Deall a pherfformio cyfrifiadau meddyginiaethol ac arddangos ymarfer diogel 

ac effeithiol yn hynny o beth   

Yn 

gwneud 

3.9 Defnyddio’r sail tystiolaeth i werthuso, yn glinigol ac yn gyfreithiol, y 

gweithredoedd mwyaf addas ar gyfer gwahanol unigolion   

Yn 

gwneud 

3.10 Gwerthuso’r sail tystiolaeth yn feirniadol er mwyn gwella ymarfer a systemau 

ac ansawdd gofal   

Yn 

gwneud 

3.11 Ymwneud â gweithgareddau ymchwil a deall sut mae cymhwyso ymchwil at 

ymarfer   

Yn 

gwneud 

3.12 Adnabod a defnyddio technegau prawf diagnostig neu ffisiolegol a’u 

cymhwyso at benderfyniadau clinigol  

Yn 

gwneud 

3.13 Arddangos sgiliau ymgynghori effeithiol   Yn 

gwneud 

3.14 Arddangos sgiliau diagnostig i benderfynu ar ddulliau gweithredu mwyaf 

priodol  

Yn 

gwneud 

3.15 Ymgymryd ag archwiliadau corfforol yn ddiogel ac yn briodol a defnyddio 

sgiliau clinigol wrth wneud penderfyniadau clinigol   

Yn 

gwneud 

3.16 Cymhwyso gofynion cyfreithiol a phroffesiynol rheoli gwybodaeth a sicrhau y 

cedwir cyfrinachedd cleifion   

Yn 

gwneud 

                                                   
6 Monitro effaith meddyginiaethau wedi iddynt gael eu trwyddedu i’w defnyddio, yn enwedig i 

adnabod adweithiau nad oes adrodd wedi bod amdanynt gynt. 
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3.17 Bod â chyfrifoldeb dros gyfreithlondeb, priodoldeb a chywirdeb cofnodion 

ymhob agwedd ar ymarfer   

Yn 

gwneud 

3.18 Defnyddio technolegau a data cyfredol a rhai sy’n datblygu i gefnogi iechyd 

pobl drwy ddarparu gwasanaethau meddyginiaethol mewn ffordd ddiogel ac 

effeithiol   

Yn 

gwneud 

3.19 Defnyddio technoleg i wella dealltwriaeth o broblemau iechyd, gwasanaethau 

ac ymyriadau iechyd a gofal  

Yn 

dangos 

sut 

3.20 Cyfranogi mewn ffordd ragweithiol at hyrwyddo ac amddiffyn iechyd y 

cyhoedd yn eu hymarfer eu hunain  

Yn 

gwneud 

3.21 Hybu ffordd o fyw iach a defnyddio technegau sydd wedi eu seilio ar 

dystiolaeth a gweithredu’n briodol  

Yn 

gwneud 

3.22 Gweithredu strategaethau addas o ran cam-drin cyffuriau  Yn 

gwneud 

3.23 Ymateb yn briodol i argyfyngau meddygol, gan gynnwys rhoi cymorth cyntaf  Yn 

gwneud 

 

Parth 4: Cydweithio  

Bydd myfyrwyr fferyllol yn gallu: 

4.1 Cydweithio gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill ac arddangos 

arweiniad clinigol   

Yn 

gwneud 

4.2 Cyfathrebu’n effeithiol gyda gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol eraill  Yn 

gwneud 

4.3 Rheoli adnoddau a blaenoriaethau, gan ddefnyddio sgiliau a gwybodaeth 

aelodau eraill y tîm fferyllol  

Yn 

gwneud 

4.4 Arwain a gweithio’n effeithiol mewn tîm, ac arddangos sgiliau rheoli yn rhan 

o’r tîm amlddisgyblaethol  

Yn 

gwneud 

4.5 Cefnogi dysgu a datblygiad pobl eraill, gan gynnwys mentora  Yn 

gwneud 
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Rhan 2: Safonau hyfforddiant ac addysg cychwynnol fferyllwyr   

Mae Rhan 2 yn cynnwys y naw safon ar gyfer darparwyr a’r meini prawf sy’n gysylltiedig â nhw. 

Bydd y cyfrifoldeb dros ddarparu hyfforddiant ac addysg cychwynnol yn cael ei rannu rhwng 

ysgolion fferyllol a’r partneriaid ymarfer. Fel egwyddor gyffredinol, mae’r safonau a’r meini prawf ar 

waith ar gyfer pob sefydliad ac amgylchedd sy’n cyfrannu at y ddarpariaeth. Fodd bynnag, bydd y 

pwyslais a roddir ar safon neu faen prawf yn amrywio, yn dibynnu ar rôl y sefydliad. Rhaid i 

sefydliadau sy’n darparu neu’n rheoli unrhyw agwedd ar hyfforddiant ac addysg cychwynnol 

gyrraedd pob safon sy’n berthnasol i’r gweithgaredd maen nhw’n gyfrifol amdano.  

 

Parth 1 – Dethol a derbyn  

Safon 

Rhaid i fyfyrwyr gael eu dethol a’u derbyn i bob cam o hyfforddiant ac addysg cychwynnol ar y sail 

eu bod yn cael eu paratoi i ymarfer fferylliaeth 

Meini prawf i gyrraedd y safon hon  

1.1. Rhaid i brosesau dethol roi’r cyfarwyddyd sydd ei angen ar ymgeiswyr i wneud cais 

gwybodus. 

1.2. Rhaid i feini prawf dethol fod yn amlwg. Rhaid iddynt gynnwys: 

a. ateb gofynion academaidd derbyn  

b. ateb gofynion proffesiynol derbyn; hynny yw, addasrwydd i ymarfer fel fferyllydd  

c. ateb gofynion rhifedd  

d. ateb gofynion iaith Saesneg i astudio ar lefel Meistr ac ar gyfer cofrestriad proffesiynol. 

Dylid dilyn canllawiau a gyhoeddir gan gyrff prawf Saesneg er mwyn sicrhau bod 

gofynion iaith derbyn yn addas 

e. ystyried gwiriadau cymeriad da 

f. ystyried gwiriadau iechyd  

g. cydnabod dysgu blaenorol pan fo hynny’n briodol  

1.3. Dylai meini prawf ystyried gofynion derbyn ar gyfer cyfnodau o ddysgu wrth ymarfer dramor 

a oruchwylir gan gyrff addysg iechyd megis NHS Education Scotland, Health Education 

England, ac  Addysg a Gwella Iechyd Cymru.  

1.4. Rhaid i brosesau dethol a derbyn gynnwys elfen ryngweithiol i asesu gwerthoedd ac 

addasrwydd proffesiynol ymgeiswyr. Mae enghreifftiau o elfennau rhyngweithiol yn cynnwys 

cyfweliadau bychain niferus a gwaith grŵp. Gallai’r rhyngweithio fod drwy gyfrwng 
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Skype/Facetime ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn gallu mynychu digwyddiadau dethol neu 

dderbyn mewn person. Mae’r angen i gael proses ddethol wydn yn cynnwys elfennau 

rhyngweithiol yn berthnasol i geisiadau drwy’r system Glirio hefyd.  

1.5. Pan fo darparwyr yn derbyn ymgeiswyr nad ydynt yn ateb y gofynion derbyn academaidd, 

rhaid iddynt esbonio’n glir y meini prawf a ddilynwyd wrth wneud y penderfyniad. 

1.6. Rhaid dadansoddi’r proffil derbyn i hyfforddiant ac addysg cychwynnol yn ôl y nodweddion 

gwarchodedig, fel y mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn eu diffinio. Rhaid gweithredu, a 

chofnodi’r gweithredoedd, os yw’r dadansoddiad yn dangos y gallai’r broses dderbyn fod yn 

rhoi myfyrwyr dan anfantais.  

 

Parth 2 – Cydraddoldeb, amrywiaeth a thegwch  

Safon 

Rhaid i hyfforddiant ac addysg cychwynnol fod wedi eu seilio ar egwyddorion cydraddoldeb, 

amrywiaeth a thegwch, a’u hyrwyddo. Rhaid iddynt hefyd ateb pob gofyniad cyfreithiol; a rhaid 

iddynt gael eu darparu mewn ffordd sy’n diwallu anghenion pob myfyriwr.  

Meini prawf i gyrraedd y safon hon 

2.1. Rhaid i systemau a pholisïau hybu egwyddorion a gofynion cyfreithiol cydraddoldeb, 

amrywiaeth a thegwch. 

2.2. Rhaid i systemau a pholisïau fod yn eu lle i alluogi darparwyr i ddeall amrywiaeth eu corff 

myfyrwyr a chefnogi a datblygu myfyrwyr yn unol  â hynny. 

2.3. Rhaid i systemau a pholisïau fod yn eu lle i alluogi staff i ddeall amrywiaeth y corff myfyrwyr 

ac effaith hynny ar y ddarpariaeth. 

2.4. Rhaid i systemau a pholisïau fod yn eu lle i alluogi staff i ddeall amrywiaeth y corff myfyrwyr 

ac effaith hynny ar gefnogaeth a datblygiad myfyrwyr. 

2.5. Rhaid dadansoddi’r proffil derbyn i hyfforddiant ac addysg cychwynnol yn ôl y nodweddion 

gwarchodedig, fel y mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn eu diffinio. Rhaid gweithredu, a 

chofnodi’r gweithredoedd, os yw’r dadansoddiad yn dangos bod gwahaniaethau. 

2.6. Rhaid i bob aelod staff sydd ynghlwm wrth hyfforddiant ac addysg cychwynnol fferyllwyr 

gael ei hyfforddi i gymhwyso egwyddorion a gofynion cyfreithiol cydraddoldeb, amrywiaeth 

a chynhwysiant yn eu rôl.  

2.7. Rhaid i ddyluniad a darpariaeth cyrsiau sicrhau bod myfyrwyr fferyllol yn deall eu 

cyfrifoldebau cyfreithiol dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol.  
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Parth 3 – Adnoddau a chapasiti  

Safon  

Rhaid i adnoddau a chapasiti fod yn ddigonol i gyflawni deilliannau dysgu’r safonau hyn 

Meini prawf i gyrraedd y safon hon 

3.1 Rhaid cael mecanweithiau gwydn a thryloyw i sicrhau lefel briodol o adnoddau i ddarparu 

rhaglen hyfforddi ac addysg cychwynnol cynaliadwy ac achredadwy.  

3.2 Rhaid i’r nifer staff fod yn ddigonol i ddarparu pob agwedd ar y cyfnod hyfforddiant ac 

addysg cychwynnol integredig.  

3.3 Rhaid i hyfforddiant ac addysg cychwynnol gael eu darparu mewn lleoliadau sy’n addas at y 

diben. 

Parth 4 – Rheoli, datblygu a gwerthuso hyfforddiant ac addysg cychwynnol  

Safon  

Rhaid rheoli, gwerthuso a datblygu hyfforddiant ac addysg cychwynnol mewn ffordd systematig  

Meini prawf i gyrraedd y safon hon  

4.1. Rhaid cael systemau a pholisïau yn eu lle i reoli’r ddarpariaeth hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol, gan gynnwys cyfnodau’n dysgu wrth ymarfer. Rhaid bod cytundebau yn eu lle 

rhwng y gwahanol sefydliadau sy’n cyfrannu at hyfforddiant ac addysg cychwynnol sy’n nodi 

cyfrifoldeb ac atebolrwydd pob sefydliad.  

4.2. Rhaid i systemau fod yn glir o ran arweiniad a llinellau cyfrifoldeb yn y ddarpariaeth 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol.  

4.3. Rhaid cael cynllun rheoli a darparu ar gyfer hyfforddiant ac addysg cychwynnol.  

4.4. Rhaid i systemau a pholisïau gael eu defnyddio mewn ffordd sy’n galluogi gwerthuso 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol ar sail tystiolaeth a sicrhau bod y ddarpariaeth yn 

gwella’n barhaus.  

4.5. Rhaid i ddarparwyr ddangos sut mae barn defnyddwyr – cleifion, yn enwedig, wedi cael ac yn 

cael eu defnyddio i ddatblygu hyfforddiant ac addysg cychwynnol.  

4.6. Rhaid i ddarparwyr gael gweithdrefnau yn eu lle i ddelio gyda phryderon, gan gynnwys 

gweithdrefnau addasrwydd i ymarfer. Rhaid adrodd am bryderon difrifol a allai effeithio ar 

addasrwydd myfyriwr fferyllol i gofrestru yn y dyfodol wrth y CFfC.  

4.7. Rhaid i ddarparwyr fod yn agored gyda’r CFfC ynghylch materion sy’n effeithio ar raglen 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol achrededig. Dan Orchymyn Fferylliaeth 2010, rhaid i 
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ddarparwyr gynorthwyo’r CFfC yn ei waith wrth ddarparu gwybodaeth mae’r CFfC yn gofyn 

amdani.  

4.8. Rhaid i ddarparwyr godi materion perthnasol yn brydlon gyda’r CFfC.  

Parth 5 – Dylunio a darparu’r cwricwlwm  

Safon  

Rhaid i’r cwricwlwm ddatblygu’r sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiad proffesiynol sydd eu hangen i 

gyflawni’r amcanion yn rhan 1 y safonau hyn, drwy ddefnyddio strategaeth addysgu a dysgu 

cydlynol. Rhaid i ddyluniad a darpariaeth hyfforddiant ac addysg cychwynnol ystyried barn 

rhanddeiliaid a rhaid iddynt sicrhau bod myfyrwyr fferyllol yn ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol.  

Meini prawf i gyrraedd y safon hon  

5.1 Rhaid cael cwricwlwm a chynllun dysgu ac addysgu ar gyfer hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol.  

5.2 Rhaid i hyfforddiant ac addysg cychwynnol gael ei ddarparu mewn ffordd gydweithredol gan 

ysgolion fferyllol a’u partneriaid ymarfer.  

5.3 Rhaid i hyfforddiant ac addysg cychwynnol integreiddio’r wyddoniaeth a’r ymarfer 

perthnasol, a rhaid bod cyswllt cydlynol rhwng gwahanol elfennau’r hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol. Rhaid i hyn fod yn gynyddol, gyda’r cymhlethdod yn cynyddu wrth fynd o lefel i 

lefel.   

5.4 Rhaid cael strategaeth addysgu a dysgu sy’n egluro sut bydd myfyrwyr fferyllol yn cyflawni’r 

deilliannau a nodir yn Rhan 1.  

5.5 Rhaid i’r deilliannau dysgu gael eu cyflawni mewn amgylchedd sy’n gosod yr astudio mewn 

cyd-destun proffesiynol ac academaidd sy’n ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ymddwyn yn 

broffesiynol.   

5.6 Rhaid i’r deilliannau dysgu gael eu cyflawni mewn amgylchedd sy’n defnyddio ymchwil yn 

gefn i’r dysgu ac addysgu.  

5.7 Rhaid i reoliadau academaidd fod yn briodol ar gyfer hyfforddiant ac addysg cychwynnol 

academaidd a phroffesiynol. Fel egwyddor gyffredinol, rhaid llwyddo ymhob asesiad. Mae 

hyn yn golygu y dylai cydoddef, cydadfer, olrhain, cyfleoedd estynedig i ailsefyll a mesurau 

adfer eraill fod yn hynod gyfyngedig, os ydynt yn cael eu caniatáu o gwbl. Gallai rheoliadau 

academaidd fod yn fwy llym nag mewn cyrsiau eraill. Gallai hyn gynnwys marciau llwyddo 

uwch ar gyfer asesiadau, er mwyn dangos y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer 

ymarfer fferyllol diogel ac effeithiol.  

5.8 Rhaid i fyfyrwyr fferyllol ymwneud ag ystod briodol o gleifion a phobl mewn ystod o 

amgylcheddau (efelychiadol a go iawn) i’w galluogi i ddatblygu’r sgiliau a’r lefel gallu sy’n 
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angenrheidiol i gyflawni’r deilliannau dysgu yn rhan 1 y safonau hyn. Dylai’r profiad hwn fod 

yn gynyddol ac yn datblygu’n fwyfwy cymhleth dros y cyfnod astudio, a dylai ystyried arfer 

gorau.  

5.9 Rhaid i fyfyrwyr fferyllol gymryd rhan mewn addysg ryngbroffesiynol (AR) drwy strategaeth 

gynyddol wedi ei seilio ar Ganllawiau’r Ganolfan er Hyrwyddo Addysg Ryngbroffesiynol 

(CAIPE, 2017) . Rhaid i AR adlewyrchu ymarfer a chanolbwyntio ar ryngweithio gyda 

gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol eraill yn gynnar yn y cwrs, yn cynyddu i ryngweithio 

mwy cymhleth wrth i’r cwrs fynd yn ei flaen, er mwyn galluogi myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau 

a’r lefel gallu sydd eu hangen i gyflawni deilliannau dysgu rhan 1 y safonau hyn. 

5.10 Rhaid cael cynllun dysgu rhyngbroffesiynol ar gyfer hyfforddiant ac addysg cychwynnol. 

5.11 Rhaid i ddarparwyr gael barn ystod o randdeiliaid – gan gynnwys cleifion, y cyhoedd a 

chyflogwyr – ac ystyried y farn honno wrth ddylunio a darparu hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol.  

5.12 Rhaid adolygu hyfforddiant ac addysg cychwynnol pan fo newidiadau sylweddol mewn 

ymarfer, er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth yn berthnasol ac yn gyfredol.   

5.13 Rhaid i fyfyrwyr beidio â derbyn gradd achrededig os oes pryderon addasrwydd i ymarfer 

heb eu datrys amdanynt.  

Parth 6 – Asesu   

Safon 

Rhaid i ddarparwyr arddangos bod ganddynt strategaeth asesu gydlynol sy’n asesu’r sgiliau, y 

wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r ymddygiad sydd eu hangen i gyflawni deilliannau rhan 1 y safonau 

hyn. Rhaid i’r strategaeth asesu a ydy ymarfer myfyriwr fferyllol yn ddiogel 

Meini prawf i gyrraedd y safon hon  

6.1 Rhaid cael cynllun asesu ar gyfer hyfforddiant ac addysg cychwynnol. 

6.2 Rhaid i ddarparwyr arddangos bod eu cynllun asesu yn:  

1. gydlynol   

2. addas at ei ddiben, ac yn   

3. sicrhau bod asesu yn wydn, yn ddilys ac yn ddibynadwy, ac yn cynnwys asesu diagnostig, 

ffurfiannol a chrynodol  

6.3 Rhaid i’r cynllun asesu deilliannau rhan 1 y safonau hyn. Rhaid i’r dulliau asesu a ddefnyddir:  

a. fod yn addas ar gyfer y deilliannau dysgu   

b. fod yn unol ag ymarfer gorau cyfredol, a   
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c. chael eu monitro’n rheolaidd, eu datblygu a’u sicrhau o ran eu hansawdd   

6.4 Rhaid i asesu fod yn deg a rhaid ei wneud yn erbyn meini prawf clir. Rhaid i’r safon a 

ddisgwylir gan fyfyrwyr ymhob maes fod yn glir, a rhaid i fyfyrwyr a staff sydd ynghlwm wrth 

asesu fod yn ymwybodol o’r safon hon. Rhaid dilyn proses gosod safonau briodol ar gyfer 

asesiadau crynodol.   

6.5 Rhaid i ddiogelwch cleifion gael y flaenoriaeth bob amser a rhaid i aseswyr asesu a ydy 

myfyrwyr fferyllol yn ymarfer mewn ffordd ddiogel. 

6.6 Rhaid i feini prawf llwyddo adlewyrchu ymarfer diogel ac effeithiol.  

6.7 Rhaid i’r dulliau gosod safon a ddefnyddir gydol hyfforddiant ac addysg cychwynnol fod yn 

glir.  

6.8 Rhaid bod gan ddarparwyr systemau rheoli yn eu lle i gynllunio, monitro a chofnodi 

asesiadau. Rhaid i’r rhain gynnwys cofnodi profiad clinigol ac addysg ryngbroffesiynol gydol 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol yn erbyn pob un o’r deilliannau dysgu.   

6.9 Rhaid i ddarparwyr roi cymorth i fyfyrwyr wella’u perfformiad drwy roi adborth rheolaidd ac 

amserol ac annog myfyrwyr i adfyfyrio ar eu hymarfer.  

6.10 Rhaid i asesiadau ddefnyddio adborth wedi ei gasglu o amrywiaeth o ffynonellau, a dylai’r 

rhain gynnwys aelodau eraill o’r tîm fferyllol, cymheiriaid, cleifion, cyflogwyr a darparwyr 

lleoliadau.  

6.11 Rhaid i arholwyr ac aseswyr feddu ar y sgiliau, y profiad a’r hyfforddiant sydd eu hangen i 

wneud y gwaith asesu.  

6.12 Rhaid i ddarparwyr ofyn i arholwyr allanol adrodd bob blwyddyn ar y graddau y mae’r 

prosesau asesu:   

a. yn drwyadl   

b. wedi eu gosod ar y safon gywir   

c. yn sicrhau cydraddoldeb o ran triniaeth myfyrwyr, ac   

d. wedi eu cynnal yn deg   

Rhaid i gyfrifoldebau’r arholwyr allanol gael eu dogfennu’n glir.  

6.13 Rhaid i reoliadau asesu fod yn briodol ar gyfer hyfforddiant ac addysg cychwynnol sy’n 

arwain at gofrestriad proffesiynol. Hynny yw, rhaid iddynt roi’r flaenoriaeth i 

broffesiynoldeb, diogelwch cleifion, ac ymarfer diogel ac effeithiol.  
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Parth 7 – Cefnogi a datblygu myfyrwyr fferyllol a phobl sy’n darparu hyfforddiant ac 

addysg cychwynnol  

Safon 

Rhaid i fyfyrwyr fferyllol dderbyn cefnogaeth ymhob amgylchedd hyfforddi ac addysgu i’w datblygu 

fel dysgwyr a phobl broffesiynol yn ystod eu hyfforddiant ac addysg cychwynnol  

Dylai pawb sydd ynghlwm wrth hyfforddiant ac addysg cychwynnol gael eu cefnogi i ddatblygu yn 

eu rôl broffesiynol  

Meini prawf i gyrraedd y safon hon  

Cefnogi myfyrwyr fferyllol  

7.1 Rhaid cael ystod o systemau yn eu lle yn ystod hyfforddiant ac addysg cychwynnol i gefnogi 

myfyrwyr fferyllol i gyflawni deilliannau rhan 1 y safonau hyn. Rhaid iddynt fod wedi eu seilio 

ar gyflawniadau blaenorol y myfyrwyr ac wedi eu teilwra ar eu cyfer. Rhaid i systemau 

gynnwys: 

a. sefydlu  

b. goruchwyliaeth effeithiol  

c. llwyth gwaith priodol a realistig  

d. cymorth personol ac academaidd  

e. amser i ddysgu 

f. mynediad at adnoddau, ac  

g. adferiad, os oes angen 

7.2 Rhaid i fyfyrwyr fferyllol gael cefnogaeth ar gael iddynt ar gyfer cyngor academaidd, lles 

cyffredinol a gyrfa. 

7.3 Rhaid i fyfyrwyr fferyllol allu cael mynediad at weithwyr fferyllol proffesiynol sy’n gallu bod 

yn fodelau rôl a mentoriaid iddynt, a rhoi cymorth a chyfarwyddyd proffesiynol iddynt. 

7.4 Rhaid bod gweithdrefnau clir yn eu lle i fyfyrwyr fferyllol fynegi pryderon. Rhaid delio gydag 

unrhyw bryderon yn brydlon, gyda chamau gweithredu wedi eu cofnodi pan fo’n briodol.  

Cefnogi pobl sydd ynghlwm wrth ddatblygu hyfforddiant ac addysg cychwynnol   

7.5 Rhaid cael ystod o fecanweithiau yn eu lle i gefnogi unrhyw un sy’n darparu hyfforddiant ac 

addysg cychwynnol er mwyn iddynt allu datblygu yn eu rôl broffesiynol. 

7.6 Rhaid darparu rhaglen sefydlu ar gyfer pobl sydd ynghlwm wrth hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol.  

7.7 Rhaid i bawb sydd ynghlwm wrth ddarparu’r cwricwlwm gael: 



Ionawr 2019 

32 Ymgynghoriad ar hyfforddiant ac addysg cychwynnol fferyllwyr 

 

1. goruchwyliaeth effeithiol 

2. llwyth gwaith addas a realistig  

3. mentora 

4. amser i ddysgu 

5. cyfleoedd datblygu proffesiynol parhaus, a  

6. chefnogaeth gan gymheiriaid  

7.8 Rhaid bod gweithdrefnau clir yn eu lle ar gyfer staff ac unigolion sydd am fynegi pryderon. 

Rhaid delio gydag unrhyw bryderon yn brydlon, a chofnodi camau gweithredu pan fo 

hynny’n briodol. Rhaid codi unrhyw bryderon difrifol am y rhaglen a’r effaith ar fyfyrwyr yn 

rhagweithiol gyda’r CFfC.  

 

Parth 8 – Dysgu wrth ymarfer  

Adwaenir ‘Dysgu wrth ymarfer’ ar hyn o bryd fel ‘hyfforddiant cyn-gofrestru’.  

Safon 

Rhaid i hyfforddiant dysgu wrth ymarfer ffocysu ar ymarfer proffesiynol fferyllwyr a rhaid iddo 

gyfrannu at gyflawni’r deilliannau dysgu 

Meini prawf i gyrraedd y safon hon 

8.1 Rhaid dynodi 52 wythnos ar gyfer ‘dysgu wrth ymarfer’. Mae hyn yn ychwanegol at 

weithgareddau a phrofiadau ymarferol sydd wedi eu gwreiddio eisoes mewn hyfforddiant ac 

addysg cychwynnol. 

8.2 Rhaid i’r darparwr ddiffinio cynnwys y deilliannau dysgu ar gyfer dysgu wrth ymarfer, mewn 

ymgynghoriad gyda’r sawl sy’n darparu neu sicrhau ansawdd y dysgu wrth ymarfer. 

8.3 Gall hyfforddiant gael ei gynnal mewn un neu ragor o sectorau ymarfer. 

8.4 Rhaid i 26 wythnos o ddysgu wrth ymarfer fod yn uniongyrchol gyda chleifion a rhaid iddynt 

ddigwydd tua diwedd y cyfnod hyfforddiant ac addysg cychwynnol. 

8.5 Gellir darparu dysgu wrth ymarfer mewn un bloc neu ragor. 

8.6 Nid oes rhaid cyfyngu blociau unigol i un sector ymarfer. 

8.7 Rhaid i fyfyrwyr fferyllol ddilyn rhaglen astudio yn ystod eu cyfnod yn dysgu wrth ymarfer. 

8.8 Rhaid creu cyswllt clir rhwng blociau dysgu wrth ymarfer ac astudio yn y brifysgol a rhaid 

iddynt fod â diben clir o fewn hyfforddiant ac addysg cychwynnol. 
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Parth 9 – Goruchwylio dysgu wrth ymarfer   

Adwaenir ‘goruchwylwyr dysgu wrth ymarfer’ fel ‘tiwtoriaid cyn-gofrestru’ ar hyn o bryd. Rhaid i 

fyfyrwyr fferyllol gael eu goruchwylio gan ystod o weithwyr iechyd a gofal proffesiynol mewn 

amrywiaeth o leoliadau. Ond rhaid i oruchwyliwr dysgu wrth ymarfer fferyllol fod â throsolwg a bod 

yn gyfrifol am ardystio bod myfyrwyr yn addas i ymarfer.  

Safon 

Rhaid i fyfyrwyr fferyllol gal eu goruchwylio gan fferyllwyr ac eraill yn ystod cyfnodau dysgu wrth 

ymarfer i’w helpu i gyflawni deilliannau dysgu cyfnodau dysgu wrth ymarfer 

Meini prawf i gyrraedd y safon hon  

9.1. Rhaid bod gan fyfyrwyr fferyllol oruchwyliwr dysgu wrth ymarfer dynodedig, sy’n gyfrifol am 

gydlynu eu goruchwyliaeth ac ardystio eu bod yn addas i ymarfer ar ddiwedd y cyfnod dysgu 

wrth ymarfer terfynol. Rhaid i’r goruchwyliwr dysgu wrth ymarfer fod yn fferyllydd.  

9.2. Gellir goruchwylio myfyrwyr fferyllol gan fferyllwyr gwahanol i’w goruchwyliwr dysgu wrth 

ymarfer dynodedig a gan weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol eraill.  

9.3. Rhaid i’r goruchwyliwr dysgu wrth ymarfer dynodedig wybod pwy sy’n goruchwylio’r 

myfyriwr fferyllol yn ystod cyfnodau dysgu wrth ymarfer a sut mae’n gwneud y goruchwylio.  

9.4. Rhaid i bob goruchwylydd gael ei hyfforddi ar gyfer bod yn oruchwylydd a meddu ar brofiad.  

9.5. Rhaid asesu dysgu wrth ymarfer gan bobl gymwys sydd wedi eu hyfforddi’n briodol ac sy’n 

meddu ar y gallu i asesu perfformiad myfyrwyr fferyllol.  

9.6. Rhaid i’r goruchwylydd dysgu wrth ymarfer dynodedig, neu ei ddirprwyon, gwrdd â’u 

myfyriwr fferyllol yn gyson yn ystod y cyfnod dysgu wrth ymarfer. Rhaid i’r cyfarfodydd fod 

yn rhai datblygiadol a rhaid pennu deilliannau wedi eu cofnodi.  

9.7. Os oes gan oruchwylydd dysgu wrth ymarfer dynodedig bryderon bod myfyriwr yn methu â 

chyflawni’r deilliannau dysgu ar gyfer dysgu wrth ymarfer, rhaid iddo greu cynllun 

gweithredu.  

9.8. Dim ond pan fo myfyrwyr fferyllol wedi cyflawni deilliannau dysgu dysgu wrth ymarfer y 

dylai goruchwylwyr eu hardystio.  

9.9. Rhaid i oruchwylwyr ymarfer wrth ddysgu dynodedig lofnodi cais myfyriwr fferyllol i sefyll 

Asesiad Cofrestru’r Cyngor Fferyllol Cyffredinol ddim ond os ydynt o’r farn bod y myfyriwr yn 

barod i wneud hynny. 
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Dogfennau craidd ar gyfer darparu hyfforddiant ac addysg cychwynnol  

Yn rhan o gais am achrediad gan y CFfC, rhaid darparu’r dogfennau canlynol (ynghyd ag esboniad o 

sut y bydd y safonau a’r meini prawf yn cael eu cyrraedd a’u hateb): 

1. Cwricwlwm, gan gynnwys cwricwlwm dysgu wrth ymarfer  

2. Cynllun rheoli a darparu  

3. Strategaeth addysgu a dysgu  

4. Strategaeth asesu  

5. Strategaeth dysgu rhyngbroffesiynol  
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proffesiynol dan hyfforddiant 

https://www.caipe.org/resources/publications/caipe-publications/caipe-2017-interprofessional-education-guidelines-barr-h-ford-j-gray-r-helme-m-hutchings-m-low-h-machin-reeves-s
https://www.caipe.org/resources/publications/caipe-publications/caipe-2017-interprofessional-education-guidelines-barr-h-ford-j-gray-r-helme-m-hutchings-m-low-h-machin-reeves-s
https://www.caipe.org/resources/publications/caipe-publications/caipe-2017-interprofessional-education-guidelines-barr-h-ford-j-gray-r-helme-m-hutchings-m-low-h-machin-reeves-s
https://www.pharmacyregulation.org/sites/default/files/conflicts_of_interest_joint_statement.pdf
https://www.pharmacyregulation.org/sites/default/files/conflicts_of_interest_joint_statement.pdf
https://www.pharmacyregulation.org/sites/default/files/joint_statement_on_the_professional_duty_of_candour.pdf
https://www.pharmacyregulation.org/sites/default/files/joint_statement_on_the_professional_duty_of_candour.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036
https://www.pharmacyregulation.org/sites/default/files/demonstrating_professionalism_online.pdf
https://www.pharmacyregulation.org/sites/default/files/demonstrating_professionalism_online.pdf
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(https://www.pharmacyregulation.org/sites/default/files/document/guidance_on_sup

ervising_pharmacy_professionals_in_training_august_2018.pdf) 

• Cyngor Fferyllol Cyffredinol (2018), Ar Waith: Canllawiau ar gyfrinachedd* 

• Cyngor Fferyllol Cyffredinol (2018), Ar Waith: Canllawiau ar gydsyniad* 

• Cyngor Fferyllol Cyffredinol (2018), Ar Waith: Canllawiau ar gynnal ffiniau rhyw clir* 

• Cyngor Fferyllol Cyffredinol (2011), Ar Waith: Canllawiau ar fynegi pryderon* 

• Cyngor Fferyllol Cyffredinol (2017), Ar Waith: Canllawiau ar grefydd, gwerthoedd personol a 

chredoau* 

• Cyngor Fferyllol Cyffredinol l (2017), Safonau ar gyfer Gweithwyr Fferyllol Proffesiynol 

(https://www.pharmacyregulation.org/standards) 

• Pharmaceutical Society of Northern Ireland (2016) Code of Ethics and Standards 

(http://www.psni.org.uk/wp-content/uploads/2012/09/22504-PSNI-Code-of-Practice-

Book-final.pdf) 

• Pharmacy (Northern Ireland) Order 1976 

(http://www.legislation.gov.uk/nisi/1976/1213/contents) 

• Gorchymyn Fferylliaeth 2010 

(https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2010/9780111487358/contents) 

• Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (2018) Nod Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch y DU 

(qaa.ac.uk) yn https://www.pharmacyregulation.org/guidance-support-spp  

 

* Ar gael yn https://www.pharmacyregulation.org/guidance-support-spp  

https://www.pharmacyregulation.org/sites/default/files/document/guidance_on_supervising_pharmacy_professionals_in_training_august_2018.pdf
https://www.pharmacyregulation.org/sites/default/files/document/guidance_on_supervising_pharmacy_professionals_in_training_august_2018.pdf
https://www.pharmacyregulation.org/standards
http://www.psni.org.uk/wp-content/uploads/2012/09/22504-PSNI-Code-of-Practice-Book-final.pdf
http://www.psni.org.uk/wp-content/uploads/2012/09/22504-PSNI-Code-of-Practice-Book-final.pdf
http://www.legislation.gov.uk/nisi/1976/1213/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2010/9780111487358/contents
https://www.pharmacyregulation.org/guidance-support-spp
https://www.pharmacyregulation.org/guidance-support-spp
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Cwestiynau’r 
ymgynghoriad  
Bydd yr ymgynghoriad yn ffocysu ar y 

newidiadau rydym yn eu cynnig i’r agweddau 

canlynol ar hyfforddiant ac addysg cychwynnol 

fferyllwyr:  

• Deilliannau dysgu  

• Safonau ar gyfer darparwyr  

• Integreiddio’r bum mlynedd o hyfforddiant 

ac addysg cychwynnol   

• Gofynion dethol a derbyn   

• Dysgu drwy brofiad a rhyngbroffesiynol  

• Goruchwylio dysgu drwy ymarfer (cyn-

gofrestru)  

Bydd cwestiynau ar bob un o’r meysydd hyn a 

bydd cyfle i chi nodi sylwadau. 

Rhan 1: Deilliannau dysgu  

Yn rhan o’r adolygiad hwn ar safonau 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol fferyllwyr, 

rydym wedi datblygu casgliad o ddeilliannau 

dysgu a ddylai disgrifio’r wybodaeth a’r 

rhinweddau cywir ar gyfer fferyllwyr. 

1. O ystyried y casgliad llawn o ddeilliannau 

dysgu yn Rhan 1 y safonau hyfforddiant ac 

addysg cychwynnol drafft, i ba raddau 

rydych chi’n cytuno neu’n anghytuno bod 

y rhain yn ddeilliannau dysgu priodol ar 

gyfer fferyllwyr?  

• Cytuno’n gryf  

• Tueddu i gytuno 

• Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  

• Tueddu i anghytuno 

• Anghytuno’n gryf 

• Ddim yn gwybod 

 
 

2. Oes unrhyw beth ar goll o’r deilliannau 

dysgu, neu unrhyw beth y dylid ei newid?  

• Oes  

• Nac Oes 

• Ddim yn gwybod 

3. Pa un neu rai o’r meysydd canlynol sydd 

angen ychwanegu atynt a/neu eu diwygio?  

(Ticiwch bob un perthnasol)  

• Gofal â phobl yn ganolog iddo 

• Proffesiynoldeb   

• Gwybodaeth a sgiliau proffesiynol   

• Cydweithio   

• Arall (nodwch isod pa faes neu feysydd 

sy gennych dan sylw) 

4. Rhowch ddisgrifiad byr o’r ychwanegiadau 

a/neu ddiwygiadau sydd eu hangen yn 

eich barn chi (rhowch rif cyfeirnod y 

deilliannau dysgu os yn bosibl). 

Rhan 2: Safonau ar gyfer darparwyr  

Yn rhan o’r adolygiad hwn ar safonau 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol fferyllwyr, 

rydym wedi datblygu casgliad o safonau ar gyfer 

darparwyr, sy’n cael eu hegluro yn Rhan 2. Mae’r 

safon yn disgrifio’r gofynion ar raglenni sy’n 

darparu ar gyfer deilliannau dysgu Rhan 1.   

5. O ystyried y casgliad llawn o safonau a 

meini prawf yn Rhan 2, i ba raddau rydych 

chi’n cytuno neu’n anghytuno eu bod yn 

briodol ar gyfer hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol fferyllwyr?  
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• Cytuno’n gryf  

• Tueddu i gytuno 

• Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  

• Tueddu i anghytuno 

• Anghytuno’n gryf 

• Ddim yn gwybod 

6. Oes unrhyw beth ar goll o’r safonau, neu 

unrhyw beth y dylid ei newid?  

• Oes  

• Nac Oes 

• Ddim yn gwybod 

7. Pa un/rai o blith y meysydd canlynol sydd 

angen ychwanegiadau a/neu 

ddiwygiadau? (ticiwch bob un perthnasol)  

• Parth 1 – Dethol a derbyn   

• Parth 2 – Cydraddoldeb, amrywiaeth a 

thegwch  

• Parth 3 – Adnoddau a chapasiti  

• Parth 4 – Rheoli, datblygu a gwerthuso 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol  

• Parth 5 – Dylunio a darparu’r cwricwlwm 

• Parth 6 – Asesu   

• Parth 7 – Cefnogi a datblygu myfyrwyr 

fferyllol a phobl sy’n darparu 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol  

• Parth 8 – Dysgu wrth ymarfer (cyn-

gofrestru)  

• Parth 9 – Goruchwylio dysgu wrth 

ymarfer (cyn-gofrestru) 

8. Rhowch ddisgrifiad byr o’r ychwanegiadau 

a/neu ddiwygiadau sydd eu hangen yn 

eich barn chi.  

 
 

Bydd modd i chi roi sylwadau ar ofynion derbyn, 

dysgu drwy brofiad, dysgu rhyngbroffesiynol a 

goruchwylio dysgu drwy ymarfer (cyn-gofrestru) 

yn nes ymlaen yn yr ymgynghoriad.   

Rhan 3: Integreiddio’r bum 

mlynedd o hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol  

Mae mwy o ffocws yn y safonau hyn ar sgiliau 

clinigol, cyfathrebu gyda chleifion a gweithio’n 

effeithiol gyda gweithwyr iechyd a gofal 

proffesiynol. Credwn fod angen i fyfyrwyr 

fferyllol ymwneud ag ystod briodol o gleifion a 

phobl mewn amrywiaeth o amgylcheddau 

(efelychiadol a go iawn) i ddatblygu’r sgiliau a’r 

lefel gallu sydd eu hangen ar gyfer eu gwaith fel 

fferyllwyr yn y dyfodol. Mae hyn yn golygu bod 

angen cyswllt cryfach rhwng yr elfennau astudio 

academaidd sydd ar hyn o bryd yn rhan o’r radd 

MFfer a'r profiad cyn-gofrestru sy’n rhan o’r 

flwyddyn gyn-gofrestru. Rydym felly yn cynnig 

integreiddio’r astudio a’r dysgu ymarferol yn 

gliriach a gosod y deilliannau dysgu i’w cyflawni 

dros bum mlynedd er mwyn paratoi myfyrwyr 

fferyllol yn ddigonol ar gyfer eu rôl yn y dyfodol. 

9. Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno y 

dylem osod safonau integredig ar gyfer y 

bum mlynedd o hyfforddiant ac addysg 

cychwynnol?  

• Cytuno’n gryf  

• Tueddu i gytuno 

• Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  

• Tueddu i anghytuno 
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• Anghytuno’n gryf 

• Ddim yn gwybod 

10. Esboniwch eich ymateb 

Rhan 4: Gofynion dethol a derbyn  

Rydym yn cynnig cryfhau’r gofynion derbyn yn y 

safonau drwy ofyn i ddarparwyr asesu sgiliau a 

rhinweddau darpar fyfyrwyr (h.y. eu diddordeb 

mewn gofal â phobl yn ganolog iddo, eu gallu i 

weithio gyda phobl eraill, eu proffesiynoldeb, eu 

gallu i ddatrys problemau a’u rhifedd) yn ogystal 

â’u cymwysterau academaidd er mwyn asesu a 

ydynt yn addas o safbwynt proffesiynol. Gyda 

mwy o ffocws ar ofal â phobl yn ganolog iddo yn 

y deilliannau dysgu rydyn ni’n eu cynnig, bydd y 

gofyniad ychwanegol hwn yn sicrhau bod 

darparwyr yn meddwl yn ehangach am allu 

cyffredinol a phriodoldeb darpar fyfyrwyr i fod 

yn fferyllwyr.  

11. Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno 

gyda’n cynnig i ofyn i ysgolion fferyllol 

asesu sgiliau a rhinweddau darpar 

fyfyrwyr yn rhan o’u gweithdrefnau 

derbyn?  

• Cytuno’n gryf  

• Tueddu i gytuno 

• Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  

• Tueddu i anghytuno 

• Anghytuno’n gryf 

• Ddim yn gwybod 

12. Esboniwch eich ymateb  

I helpu ysgolion fferyllol i asesu sgiliau a 

rhinweddau darpar fyfyrwyr, byddwn hefyd yn 

cyflwyno elfen ryngweithiol orfodol i’r broses 

dderbyn. Yn ogystal â chyfrannu at asesu sgiliau 

a rhinweddau, bydd hefyd yn galluogi 

darparwyr i asesu sgiliau cyfathrebu cyffredinol 

darpar fyfyrwyr, yn unol â’r ffocws cryfach ar yr 

elfen hon yn y deilliannau dysgu. Byddai’r 

gofyniad hwn ar waith ar gyfer pob cais i 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol, gan 

gynnwys myfyrwyr sy’n ymgeisio am le mewn 

prifysgol drwy’r system Glirio.   

13. Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno 

gyda’n cynnig i wneud elfen ryngweithiol 

yn orfodol mewn gweithdrefnau derbyn i 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol?  

• Cytuno’n gryf  

• Tueddu i gytuno 

• Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  

• Tueddu i anghytuno 

• Anghytuno’n gryf 

• Ddim yn gwybod 

14. Esboniwch eich ymateb  

Rydym yn ymwybodol o’r duedd gyffredinol bod 

mwy o fyfyrwyr yn mynd i brifysgol heb 

gyflawni’r graddau a hysbysebwyd. Mae hyn yn 

codi cwestiwn ynghylch a ddylai ein safonau fod 

yn fwy haearnaidd a’i gwneud yn orfodol ar 

ddarparwyr i dderbyn dim ond myfyrwyr sydd 

wedi profi eu gallu academaidd drwy ennill y 

graddau Safon Uwch/Highers a hysbysebwyd ar 

gyfer cwrs. Er bod rhai dadleuon o blaid hyn, 

rydym yn derbyn mai’r nod yw rhoi cyfle i fwy o 

bobl fynd i brifysgol a’r proffesiynau gofal 

iechyd. Rydym hefyd yn ymwybodol bod 

myfyrwyr nad ydyn nhw wedi ennill y graddau a 

hysbysebwyd yn gallu – gyda’r gefnogaeth, 

agwedd a gwerthoedd cywir – fynd yn eu blaen i 

lwyddo yn eu hyfforddiant ac addysg. Mae 

angen i ni, felly, gael cydbwysedd rhwng safon 

dderbyn uchel a chynnig cyfleoedd ehangach.   

15. I sicrhau’r cydbwysedd hwn, a ddylem 

fod yn fwy haearnaidd ynghylch gofynion 

derbyn?  
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• Dylech 

• Na ddylech 

• Ddim yn gwybod 

16. Esboniwch eich ymateb  

Mae cynnig diamod yng Nghymru a Lloegr yn 

gwarantu lle i ymgeisydd mewn prifysgol boed 

iddo ennill y graddau Safon Uwch/Highers a 

ragwelwyd ai peidio. Rydym yn gofyn am eich 

barn ynghylch a ddylid parhau i ganiatáu 

cynigion diamod, sydd hefyd yn gallu anghymell 

myfyrwyr rhag cyrraedd safonau uchel bob 

amser.  

17. A ddylem barhau i ganiatáu cynigion 

diamod?  

• Dylech 

• Na ddylech 

• Ddim yn gwybod 

18. Eglurwch eich ymateb 

Rhan 5: Dysgu drwy brofiad a dysgu 

rhyngbroffesiynol   

Rydym yn pryderu y gall fod gormod o 

amrywiaeth yn y lefel o ddysgu drwy brofiad a 

dysgu rhyngbroffesiynol gyda myfyrwyr 

proffesiynau gofal iechyd eraill mewn 

hyfforddiant ac addysg cychwynnol. Er mwyn 

sicrhau mwy o gysondeb, rydym yn cynnig bod 

yn rhaid i fyfyrwyr fferyllol ymwneud ag ystod 

briodol o gleifion a phobl mewn amrywiaeth o 

amgylcheddau (efelychiadol a go iawn) i’w 

galluogi i ddatblygu’r sgiliau a’r lefelau ar gyfer 

deilliannau dysgu perthnasol Rhan 1 y safonau 

hyn. Mae ein safonau diwygiedig hefyd yn nodi 

bod yn rhaid i fyfyrwyr fferyllol gyfranogi mewn 

dysgu rhyngbroffesiynol. Rhaid i’r ymwneud â 

myfyrwyr proffesiynau gofal iechyd eraill 

ddechrau’n gynnar yn y cwrs, gan ddatblygu’n 

fwyfwy cymhleth wrth i’r cwrs ddatblygu er 

mwyn iddynt ddatblygu’r sgiliau a’r lefelau gallu 

sydd eu hangen i gyflawni deilliannau dysgu 

perthnasol Rhan 1 y safonau hyn. 

19. Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno 

gyda’n cynigion o ran:  

Dysgu drwy brofiad (dysgu ymarferol)?  

• Cytuno’n gryf  

• Tueddu i gytuno 

• Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  

• Tueddu i anghytuno 

• Anghytuno’n gryf 

• Ddim yn gwybod 

Dysgu rhyngbroffesiynol?  

• Cytuno’n gryf  

• Tueddu i gytuno 

• Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  

• Tueddu i anghytuno 

• Anghytuno’n gryf 

• Ddim yn gwybod 

20.  Esboniwch eich ymateb 

Rhan 6: Goruchwylio dysgu wrth 

ymarfer (cyn-gofrestru) 

Rydym yn cynnig sawl newid i’r hyn a adwaenir 

ar hyn o bryd fel hyfforddiant cyn-gofrestru, ac 

rydym yn cynnig ei ailenwi’n ‘dysgu wrth 

ymarfer’. Y newid cyntaf yw atodi’r pedwar 

ardystiad gan diwtor gyda chyfarfodydd 

cynnydd mwy cyson, y mae’n rhaid eu cofnodi.  

21. Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno 

gyda’n cynnig i ofyn am gyfarfodydd 

cynnydd mwy cyson rhwng 

goruchwylwyr dysgu wrth ymarfer a 

myfyrwyr fferyllol yn lle’r pedwar 

ardystiad presennol gan diwtoriaid?  
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• Cytuno’n gryf  

• Tueddu i gytuno 

• Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  

• Tueddu i anghytuno 

• Anghytuno’n gryf 

• Ddim yn gwybod 

22. Esboniwch eich ymateb   

Yr ail newid i ddysgu drwy ymarfer (hyfforddiant 

cyn-gofrestru) yw ein bod yn cynnig dileu’r 

safonau perfformiad cyn-gofrestru presennol a 

rhoi deilliannau dysgu’r safonau diwygiedig hyn 

yn eu lle. Cafodd y safonau perfformiad cyn-

gofrestru eu creu yn 1993 ac nid ydynt bellach 

yn addas at eu diben.  

23. Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno 

gyda’n cynnig i ddileu’r safonau 

perfformiad cyn-gofrestru presennol a 

rhoi deilliannau dysgu Rhan 1 y safonau 

diwygiedig yn eu lle?  

• Cytuno’n gryf  

• Tueddu i gytuno 

• Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  

• Tueddu i anghytuno 

• Anghytuno’n gryf 

• Ddim yn gwybod 

Esboniwch eich ymateb 

Rhan 7: Effaith y safonau   

24. Rydym am ddeall a allai ein cynigion 

gamwahaniaethu yn erbyn unigolion neu 

grwpiau sy’n rhannu unrhyw un neu rai o 

nodweddion gwarchodedig Deddf 

Cydraddoldeb 2010 neu eu gosod dan 

anfantais yn anfwriadol. Ydych chi o’r 

farn y gallai ein cynigion effeithio’n 

andwyol ar unigolion neu grwpiau sy’n 

rhannu unrhyw un neu rai o’r 

nodweddion gwarchodedig a restrir isod? 

(Ticiwch bob un perthnasol) 

• Oed 

• Anabledd 

• Ailbennu rhywedd 

• Priodas a Phartneriaeth Sifil  

• Hil 

• Crefydd neu gredo 

• Rhyw 

• Cyfeiriadedd rhywiol 

• Dim un o’r uchod 

25. Rydym hefyd am ddeall a allai ein 

cynigion fod o fudd i unigolion neu 

grwpiau sy’n rhannu nodweddion 

gwarchodedig Deddf Cydraddoldeb 2010. 

Ydych chi o’r farn y bydd ein cynigion yn 

effeithio’n gadarnhaol ar unigolion neu 

grwpiau sy’n rhannu un neu rai o’r 

nodweddion gwarchodedig a restrir isod? 

(Ticiwch bob un perthnasol) 

• Oed 

• Anabledd 

• Ailbennu rhywedd 

• Priodas a Phartneriaeth Sifil  

• Hil 

• Crefydd neu gredo 

• Rhyw 

• Cyfeiriadedd rhywiol 

• Dim un o’r uchod 

26. Disgrifiwch yr effaith a’r unigolion neu 

grwpiau rydych wedi eu ticio yng 

nghwestiynau 25 a 26. 

27. Ydych chi o’r farn y bydd y newidiadau a 

gynigir yn effeithio – yn gadarnhaol 

neu’n andwyol – ar unrhyw unigolion neu 

grwpiau eraill? Er enghraifft, myfyrwyr 

fferyllol, cleifion a’r cyhoedd, ysgolion 
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fferyllol, darparwyr dysgu wrth ymarfer, 

staff fferyllol, cyflogwyr. 

• Ydw 

• Nac ydw 

• Ddim yn gwybod  

28. Disgrifiwch yr effaith a’r unigolion neu 

grwpiau sydd gennych dan sylw. 
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