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Amdanom ni

Ni yw’r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer nyrsys a bydwragedd yn y DU. Ein rôl yw 

diogelu cleifion a’r cyhoedd drwy reoleiddio mewn modd effeithlon ac effeithiol.

Ein nod yw darparu rheoliadau gwych i gleifion a’r cyhoedd, a thrwy wneud hyn 

rydym yn anelu at fodloni’r Safonau Rheoleiddio Da a ddatblygwyd gan yr 

Awdurdod Safonau Proffesiynol.

Ein nod yw bod yn rheoleiddiwr dynamig a blaenllaw, gan ddarparu’r gwerth  

gorau ar gyfer ffioedd nyrsys a bydwragedd.

Cyflwyniad

Ein rôl
Ein cyfrifoldebau rheoleiddio yw:

• cadw cofrestr o’r holl nyrsys a bydwragedd sy’n bodloni’r gofynion cofrestru  

yn y DU

• pennu safonau addysg, hyfforddiant, ymddygiad a pherfformiad fel y gall nyrsys 

a bydwragedd ddarparu gofal iechyd o ansawdd uchel yn gyson drwy gydol eu 

gyrfaoedd

• cymryd camau i ymdrin ag unigolion yr effeithir ar eu huniondeb neu eu gallu i 

roi gofal diogel, fel y gall y cyhoedd ymddiried yn yr ansawdd a’r safonau gofal a 

ddarperir gan nyrsys a bydwragedd.
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Mae Strategaeth 2015–2020: Rheoleiddio deinamig ar gyfer byd sy’n newid 

yn pennu pedair blaenoriaeth strategol er mwyn helpu i lywio ein gwaith yn 

unol â’n nod o fod yn rheoleiddiwr arloesol a blaengar a all addasu’n hawdd i 

newidiadau ym maes gofal iechyd a’r galwadau ar nyrsys a bydwragedd, sef

Ein blaenoriaethau strategol

Rheoleiddio effeithiol

2

3

4

Defnyddio gwybodaeth

Cydweithredu a 
chyfathrebu

Sefydliad effeithiol
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Our achievements so far
Over the past two years, we have made major strides in 
strengthening the way we regulate, including:

Our strategyEin strategaeth

Mae’r cynllun hwn yn canolbwyntio ar y bedwaredd flwyddyn o’n 

strategaeth bum mlynedd. Mae ein cynllun ar gyfer 2018 – 2019 yn 

adeiladu ar lwyddiant blaenorol ac yn pennu ein blaenoriaethau a’n 

hymrwymiadau ar gyfer 2018 – 2019.

Trosolwg
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• cyflwyno Cod newydd ar gyfer 
safonau proffesiynol ym maes 
ymarfer ac ymddygiad nyrsys a 
bydwragedd, sydd wrth wraidd 
gofal nyrsio a bydwreigiaeth da

• cyflwyno proses ailddilysu, sy’n 
galluogi nyrsys a bydwragedd i 
ddangos eu bod yn ymarfer yn 
ddiogel ac yn effeithiol o hyd  

• gwneud cynnydd cadarnhaol ar ein 
strategaeth Addysg, sef prosiect 
pedair blynedd sy’n cynnwys 
ymgynghori helaeth, er mwyn sicrhau 
bod ein safonau addysg yn datblygu 
nyrsys a bydwragedd y dyfodol

• ehangu NMC Online, adnodd sy’n 
golygu y gall nyrsys a bydwragedd 
ryngweithio â ni yn haws

• cyflwyno’r gwasanaeth cyswllt 
cyflogwyr er mwyn helpu cyflogwyr 
i atgyfeirio’r achosion cywir atom

• sicrhau newidiadau deddfwriaethol 
er mwyn atgyfnerthu’r broses o 
reoleiddio bydwreigiaeth a chyflawni 
ein hymrwymiad moesol i gefnogi 
newid i drefniadau goruchwylio 
clinigol newydd ledled y pedair gwlad

• sicrhau newid deddfwriaethol 
er mwyn ein galluogi i ddelio ag 
achosion addasrwydd i ymarfer 
yn fwy effeithiol ac effeithlon

• datblygu’r prosiect strategol dwy 
flynedd i ddod yn rheoleiddiwr ar 
gyfer nyrsys cyswllt o 2019

• cyflwyno ffyrdd newydd y gall 
nyrsys a bydwragedd sydd wedi 
cael hyfforddiant y tu allan i’r DU 
ddangos eu gallu yn yr iaith Saesneg

• dechrau ar ein strategaeth 
Pobl newydd er mwyn meithrin 
diwylliant lle mae pawb sy’n 
gweithio yma yn teimlo eu bod 
yn cael eu gwerthfawrogi ac yn 
falch o weithio yn yr NMC.

Rydym wedi parhau i atgyfnerthu’r ffordd rydym yn rheoleiddio. Mae’r newidiadau a 
wnaed gennym yn cynnwys:

Our achievements so far
Over the past two years, we have made major strides in 
strengthening the way we regulate, including:

Ein cyflawniadau ers 2015
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Rydym wedi cynnal perfformiad cryf ym mhob un o’n swyddogaethau 

rheoleiddio craidd, ac rydym yn falch bod adolygiadau’r Awdurdod Safonau 

Proffesiynol o’n perfformiad yn cydnabod hyn. 



Cyd-destun strategol

Rheoleiddio pedair gwlad

Fel rheoleiddiwr y DU gyfan, rydym yn rheoleiddio nyrsys a bydwragedd yng 
Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. 

Mae cydberthnasau cryf gyda phob un o’r gweinyddiaethau datganoledig yn sicrhau 
ein bod yn gwella ein gwybodaeth am y fframweithiau sydd ar waith yn gyson  a sut 
maent yn rhyngweithio â phrosesau rheoleiddio. 

Nyrsys cyswllt

Ar ddiwedd 2016, gofynnodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd i ni reoleiddio 
nyrsys cyswllt yn Lloegr a chytunodd ein Cyngor ar y cais hwn.

Nod y Llywodraeth yw sicrhau y bydd nyrsys cyswllt yn rhoi gofal, sy’n golygu y 
bydd nyrsys cofrestredig yn rhydd i ganolbwyntio eu sgiliau a’u gwybodaeth ar 
ddyletswyddau clinigol cymhleth ac i arwain y blaen o ran gwneud penderfyniadau 
ar reoli gofal cleifion. Mae’r rôl newydd hon wedi’i chynllunio i bontio’r bwlch rhwng 
cynorthwywyr gofal iechyd a nyrsys cofrestredig yn Lloegr.

Byddwn yn parhau i weithio gyda’r proffesiwn nyrsio, rhanddeiliaid a phartneriaid 
er mwyn sicrhau ein bod yn barod i gofrestru’r nyrsys cyswllt newydd cyntaf ar 
ddechrau 2019.
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Y darlun ehangach

Mae angen i’n cynllun corfforaethol fod yn hyblyg ac yn ymatebol i’r amgylchedd 
prysur rydym yn gweithio ynddo. 

• Pwysau economaidd a pherfformiad cynyddol ar y sectorau iechyd a gofal 
cymdeithasol.

• Newidiadau i’r angen am ofal, a sut a phryd y caiff gofal ei roi.

• Y dirwedd wleidyddol sy’n newid o hyd, goblygiadau posibl Brexit yn benodol. 
Cafodd 5 y cant o’r nyrsys a’r bydwragedd sydd wedi’u cofrestru â ni eu 
cofrestru’n gyntaf yn un o wledydd yr AEE.

• Diwygio rheoliadau o bosibl. Ynghyd â rheoleiddwyr eraill, rydym wedi galw ers 
tro am foderneiddio ein deddfwriaeth. Gwnaethom ymateb i ymgynghoriad y 
Llywodraeth ym mis Ionawr 2018 ac rydym yn edrych ymlaen at barhau i lywio a 
dylanwadu ar ddyfodol rheoleiddio iechyd.

• Cydweithredu strategol. Byddwn yn ystyried i ba raddau y gellir rhannu 
gweithgareddau a swyddogaethau â rheoleiddwyr eraill lle mae hynny’n gwneud 
synnwyr ac yn amddiffyn y cyhoedd yn well.
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Mae gennym saith blaenoriaeth benodol ar gyfer 2018–2019 sy’n 
canolbwyntio ar ddatblygu rhaglenni gwaith mawr, tra’n parhau i gyflawni 
ein swyddogaethau rheoleiddio craidd. Mae’r ymrwymiadau cyflawni ar gyfer 
y rhain wedi’u nodi ar dudalennau 5 a 6, ond gweler crynodeb ohonynt yma. 
Ein saith blaenoriaeth yw:

Addysg

Moderneiddio safonau addysg a hyfforddiant i nyrsys a bydwragedd. 

Nyrsys cyswllt

Rheoleiddio nyrsys cyswllt o fis Ionawr 2019. 

Addasrwydd i ymarfer

Pennu cyfeiriad strategol newydd ar gyfer addasrwydd i ymarfer er mwyn delio 
ag achosion yn fwy effeithiol ac effeithlon.

Cofrestru nyrsys a bydwragedd dramor

Gwella effeithlonrwydd ein prosesau a diweddaru ein ffyrdd o ymuno â’r gofrestr 
er mwyn ystyried ein safonau addysg newydd a’r broses o gyflwyno nyrsys cyswllt, 
ar gyfer yr holl ymgeiswyr o dramor.

Sefydliad effeithiol

Parhau i wella’r ffordd rydym yn gweithio, gan ganolbwyntio ar fuddsoddi yn ein 
pobl a thechnoleg. 

Perfformiad rheoleiddio craidd

Adeiladu ar ein perfformiad a’n hansawdd cryf presennol a’u cynnal.

Ymgysylltu â’n rhanddeiliaid er mwyn sicrhau ein bod yn deall safbwyntiau’r 
cleifion a’r cyhoedd a chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth gyflawni 
ein gwaith.

Technoleg Gwybodaeth

Rhoi cynllun ar waith ar gyfer moderneiddio ein systemau a’n seilwaith TG. 

Our achievements so far
Over the past two years, we have made major strides in 
strengthening the way we regulate, including:

Trosolwg o’n blaenoriaethau  
ar gyfer 2018–2019

7



Blaenoriaeth strategol 1: Rheoleiddio effeithiol

Addysg
Erbyn 31 Mawrth 2019 byddwn wedi:

Nyrsio
• rhoi’r safonau medrusrwydd newydd ar waith ar gyfer nyrsys y dyfodol. 

Bydwreigiaeth
• llunio’r safonau newydd ar gyfer bydwragedd y dyfodol yn barod ar gyfer 

ymgynghoriad cyhoeddus.

Sicrhau ansawdd addysg nyrsio a bydwreigiaeth
• rhoi ein dull newydd o sicrhau ansawdd sefydliadau addysg ar waith.

Nyrsys cyswllt
Erbyn 31 Mawrth 2019 byddwn wedi:
• agor y gofrestr ar gyfer y nyrsys cyswllt cyntaf

Cofrestru nyrsys a bydwragedd dramor
Erbyn 31 Mawrth 2019 byddwn wedi:
• adolygu’r dull o gofrestru nyrsys a bydwragedd o’r tu allan i’r DU ac wedi 

dechrau cyflwyno dull newydd o wneud hynny.

Our achievements so far
Over the past two years, we have made major strides in 
strengthening the way we regulate, including:

Ein hymrwymiadau cyflawni 
2018-2019
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Addasrwydd i ymarfer 
Erbyn 31 Mawrth 2019 byddwn wedi:

• pennu cyfeiriad strategol newydd ar gyfer addasrwydd i ymarfer, gan ystyried barn y 

cyhoedd, cleifion a rhanddeiliaid eraill.

• treialu newidiadau er mwyn:

  • gwella diogelwch y cyhoedd drwy ddatrys achosion cyn gynted â phosibl

  • gwella profiad pobl sy’n ymwneud ag achosion 

  • gwella effeithlonrwydd a lleihau nifer y gwrandawiadau llawn rydym yn eu cynnal.

Cynnal perfformiad rheoleiddio craidd
Drwy gydol 2018-2019 byddwn yn:

• parhau i berfformio’n gadarn yn erbyn ein targedau allweddol ar gyfer cofrestru  

ac addasrwydd i ymarfer

• parhau i fonitro ein gwasanaeth cwsmeriaid a chyflwyno newidiadau o  

ganlyniad i adborth cwsmeriaid.
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Blaenoriaethau strategol 2–4: Defnyddio gwybodaeth, 
cydweithredu a chyfathrebu, sefydliad effeithiol

Sefydliad effeithiol

Erbyn 31 Mawrth 2019 byddwn wedi:
• buddsoddi yn y gwaith o newid hen systemau TG a chynnig datrysiadau TGCh er 

mwyn gwella ein defnydd o wybodaeth, gwella ein heffeithlonrwydd a chefnogi 
ein staff a’r bobl rydym yn eu rheoleiddio.

• datblygu ein strategaeth llety er mwyn gwneud defnydd gwell o’n hadeiladau a 
sicrhau arbedion cost hirdymor

• atgyfnerthu ein capasiti a’n galluogrwydd sefydliadol drwy wella’r meysydd 
canlynol:

 • recriwtio

 • sefydlu

 • datblygu rheolwyr

 • ymgysylltu â chyflogeion.

• parhau i gyflawni ein hymrwymiadau i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant 
fel y’u nodir yn ein cynllun gweithredu a’n fframwaith strategol.
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