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Cynhaliwyd cyfarfod o’r Bwrdd Cyflawni Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach ar 17 
Mehefin 2021. Cafodd y cyfarfod ei gadeirio gan Darren Hughes (Cyfarwyddwr 
Cydffederasiwn GIG Cymru), a chanolbwyntiwyd ar ‘Ddatblygu’r Gweithlu Fferyllol’.  
 
Rhoddodd Margaret Allan a Debra Roberts ddiweddariad gan Addysg a Gwella Iechyd 
Cymru (AaGIC). 
 
Yn ystod yr anerchiad agoriadol i’r Bwrdd, nodwyd bod y proffesiwn yn gwneud cynnydd 
cyflym tuag at gyflawni yn erbyn y nodau interim yn Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach. 
Mae’r nodau a’r mesurau llwyddiant sy’n rhan o’r weledigaeth yn cael eu hadolygu’n gyson 
er mwyn sicrhau bod y targedau’n parhau i fod yn uchelgeisiol ac yn realistig. 
 
Addysg a Hyfforddiant gychwynnol i Fferyllwyr 
Mae’r Cyngor Fferyllol Cyffredinol yn gwneud diwygiadau mawr i addysg a hyfforddiant 
fferyllwyr ar lefel argradd ac ôl-radd cynnar, ar draws pedair gwlad y DU. Mae newidiadau 
allweddol yn cynnwys Fferyllwyr dan Hyfforddiant yn dod yn Rhagnodwyr Annibynnol pan 
cânt eu cofrestru, a lleihau’r llwybr hyfforddi presennol ar gyfer Rhagnodwyr Annibynnol o 
8 i 5 mlynedd. 
 
Bydd datblygiadau mewn addysg a hyfforddiant integredig i fferyllwyr yn cael effaith 
sylweddol ar y gwasanaethau clinigol y gall timau fferyllol eu darparu ar draws GIG Cymru, 
ac yn darparu ystod o gyfleoedd gyrfa i’r gweithlu. Bydd angen i hyfforddiant Rhagnodwyr 
Annibynnol fod ar gael i tua 1,500 o fferyllwyr dros y pum mlynedd nesaf er mwyn i ni 
gyrraedd y targedau a bennir yn Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach; trafododd y Bwrdd 
yr heriau sydd ynghlwm â gweithredu hyn, ond cytunwyd y byddai’r manteision i gleifion 
ac i’r gweithlu yn sylweddol. 
 
Bydd datblygiadau arwyddocaol eraill mewn hyfforddiant yn gweld 100% o swyddi Sylfaen 
(swyddi cyn-cofrestru yn flaenorol) yn cael eu darparu drwy’r model aml-sector o fis Medi 
2022 ymlaen. 
 
Bydd cyllid hefyd ar gael i helpu’r gweithlu presennol i ddysgu sgiliau newydd. 
 
Technegwyr Fferyllol 
Mae cynllun gwaith AaGIC yn cynnwys datblygu rhaglen hyfforddi newydd i fodloni safonau 
diwygiedig Cyngor Fferyllol Cyffredinol ar addysg a hyfforddiant. Mae meithrin arweinwyr 
Technegwyr Fferyllol ar gyfer y dyfodol yn amcan allweddol; caiff cyfleoedd eu 
hysbysebu’n fuan ar gyfer secondiad(au) Technegwyr Fferyllol i AaGIC i gynorthwyo gyda’r 
rhaglen hyfforddi newydd a chynlluniau strategol ar gyfer Technegwyr Fferyllol. 
 
Cytunodd y Bwrdd bod angen i Dechnegwyr Fferyllol gael y cyfle i ddefnyddio’r sgiliau sydd 
ganddynt a’u datblygu ymhellach. Croesawyd cynlluniau i bennu safonau uchelgeisiol i 
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Dechnegwyr Fferyllol yng Nghymru, a thynnwyd sylw at bwysigrwydd cefnogi unigolion i’w 
cyrraedd. 
 
Nododd AaGIC yr heriau presennol i ddeall sut y mae’r gweithlu Technegwyr Fferyllol 
wedi’i wasgaru ar draws Cymru; byddai mapio hyn yn fanwl yn galluogi cynlluniau cadarn 
i gael eu gwneud ar gyfer y gweithlu i glustnodi lleoedd hyfforddi yn effeithiol, a darparu 
cymorth effeithlon i Dechnegwyr Fferyllol, yn arbennig o fewn y sector sylfaenol a 
chymunedol. 
 
Staff Cymorth Fferyllol 
Mae’r Bwrdd ac AaGIC yn awyddus i ddod o hyd i staff cymorth fferyllol a hoffai symud 
ymlaen o fewn y tîm fferyllol. Roedd pawb yn gytûn ei bod yn bwysig manteisio i’r eithaf ar 
staff cymorth, a’u bod hwythau hefyd yn teimlo eu bod yn gallu manteisio ar gyfleoedd i 
ddatblygu. 
 
Heriau/Cwestiynau i’r Bwrdd 
Codwyd nifer o gwestiynau/heriau, gan gynnwys: 
 

• Sut ydyn ni’n rhoi gwybod i bobl pa newidiadau sydd ar droed? 

• Sut ydyn ni’n cefnogi’r gweithlu drwy gydol y broses hon o newidiadau? 

• Sut y gallwn ni edrych ar ffyrdd arloesol o hyfforddi staff? 

• Sut y gallwn ni wella’r ffordd rydym yn cynllunio’r gweithlu? 
 

 
Bydd y Bwrdd yn parhau i gefnogi AaGIC i symud y maes gwaith hwn ymlaen ac annog 
unigolion o fewn y proffesiwn fferylliaeth yn ehangach hefyd i chwarae eu rhan. 
 
Mae’r Bwrdd yn cydnabod faint o waith sydd ei angen i alluogi newid, a diolchodd i AaGIC 
am y cynnydd y mae wedi’i wneud hyd yma. 
 
 
 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Cyflawni Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach 
ddydd Iau 29 Gorffennaf 2021 0930-1100. 

 
Yn ystod y cyfarfod hwn, bydd y Bwrdd yn cael diweddariad ar Ofal Fferyllol Di-dor 

gan yr arweinwyr thema Jonathan Simms a Lloyd Hambridge. 
 

Bydd y Bwrdd hefyd yn edrych ar adroddiadau diwedd blwyddyn o brosiectau a 
ariannwyd yn ystod 2020/21 a gynlluniwyd i brofi atebion arloesol i gefnogi cynnydd 

tuag at ein Nodau ar gyfer 2022 o fewn Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach. 
 
 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso ichi gysylltu â ni: 
Pharmacy.DeliveryBoard@llyw.cymru 

 


