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Cynllun corfforaethol 2016–2017
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Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB) yw’r rheoleiddiwr nyrsio a bydwreigiaeth annibynnol i 
Gymru, Lloegr, yr Alban, a Gogledd Iwerddon. Ein rôl yw diogelu’r cyhoedd drwy reoleiddio 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.

Cyflwyniad

Our role
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 amheuir eu priodoldeb neu eu gallu i roi gofal diogel, fel 
y gall y cyhoedd ymddiried yn ansawdd a safonau gofal a roddir gan nyrsys a bydwragedd.

Mae Strategaeth 2015–2020: Rheoleiddio deinamig ar gyfer byd sy’n newid yn ein herio i sicrhau 
bod ein dull rheoleiddio yn un arloesol a blaengar a all addasu i newidiadau ym maes gofal iechyd 
a’r galwadau ar nyrsys a bydwragedd. Mae’n nodi pedair blaenoriaeth strategol a fydd yn ein 
galluogi i gyflawni ein diben cyffredinol i ddiogelu’r cyhoedd drwy reoleiddio effeithiol. Y rhain yw:

Blaenoriaeth strategol 1: Rheoleiddio effeithiol

Blaenoriaeth strategol 2: Defnyddio gwybodaeth

Blaenoriaeth strategol 3: Cydweithredu a chyfathrebu

Blaenoriaeth strategol 4: Sefydliad effeithiol

Yn 2015-2016, sef blwyddyn gyntaf y strategaeth, gwnaethom ganolbwyntio ar wella ansawdd 
ein gwaith craidd a gosod y sylfaen ar gyfer newidiadau yn y dyfodol. Mae’r cynllun corfforaethol 
hwn yn amlinellu’r prif ddarnau o waith y byddwn nawr yn eu cyflawni yn ystod ail flwyddyn y 
strategaeth.

Ein Strategaeth

Ein rôl
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Ymrwymiadau 2016–2017
Trawsnewid y CNB  (blaenoriaethau strategol 3 a 4)

Dros y pedair i bum mlynedd nesaf byddwn yn rhoi rhaglen drawsnewid sylweddol ar waith. Mae 
gwaith wedi dechrau i ddatblygu darlun clir o’r ffordd y byddwn yn trawsnewid ein dull o weithredu. 
Mae hyn yn cynnwys y camau y mae angen i ni eu cymryd, eu buddiannau a’r buddsoddiad y mae angen 
i ni ei wneud.

Rydym yn ymrwymedig i gyfleu wrth ein staff a’r bobl ar ein cofrestr beth mae hyn yn ei olygu iddynt 
hwy a’r CNB wrth i ni symud ymlaen.

Rydym eisoes wedi sefydlogi ac atgyfnerthu ein swyddogaeth a’n seilwaith TG. Rhydd sylfaen gadarn 
i ddatblygu adnoddau TG yn y dyfodol i gefnogi a galluogi’r newidiadau trawsnewidiol rydym yn eu 
cynllunio. 

Hefyd gwnaed cynnydd da tuag at sefydlogrwydd ariannol ac rydym wedi cyflawni tua £20m o 
arbedion effeithlonrwydd ym maes addasrwydd i ymarfer ers 2014. Bydd y broses o drawsnewid yn 
gofyn am gryn fuddsoddiad ond bydd yn allweddol i gyflawni gwelliannau pellach o ran effeithiolrwydd 
ac effeithlonrwydd. Ynghyd â hyn byddwn yn cynnal disgyblaeth ariannol a ffocws manwl gywir ar 
werth am arian. 

Yn 2016–2017 byddwn yn gwneud y canlynol:
•       Cynllunio, adnoddu a gweithredu ein rhaglen Drawsnewid. Bydd y rhaglen yn cwmpasu pob 

agwedd ar ein sefydliad, pobl a lleoliad, yn ogystal â gwella profiad ein cwsmeriaid. 

Ein sefydliad

•      Erbyn mis Hydref 2016, byddwn wedi diffinio siâp, maint a phrosesau busnes y sefydliad, a 
byddwn wedi cyhoeddi ein map trawsnewid.

Ein pobl

•      Datblygu strategaeth Pobl sy’n nodi’r sgiliau, y galluoedd a’r diwylliant y bydd eu hangen ar y 
sefydliad nawr ac yn y dyfodol. Bydd yn ystyried sut i ddenu, cadw, cefnogi a gwobrwyo pobl i 
gyflawni ein blaenoriaethau.

•      Llunio cynllun manwl er mwyn helpu i gyflawni’r strategaeth Pobl a chyflawni allbynnau yn unol â’r 
cynllun hwnnw pan fydd yn gytûn. 

•      Cwblhau rhaglen hyfforddi rheolwyr beilot er mwyn meithrin gallu rheoli ymhlith ein rheolwyr 
lefel gyntaf. Yna byddwn yn gwerthuso ei heffeithiolrwydd a’r potensial i’w chyflwyno’n llawn.

Ein lleoliad 

•       Datblygu achos busnes llety llawn, gan nodi opsiynau wedi’u costio fel y gallwn wneud 
penderfyniadau ar lety a lleoliad yn y dyfodol erbyn mis Mawrth 2017.

•      Ar y cyd â hynny, llunio cynllun trawsnewid i weithredu’r opsiwn a argymhellir yn yr achos busnes 
llety.

Gwerth am arian

•      Cyflawni targed ymestynnol o 5 y cant yn erbyn y gyllideb gymeradwy (heb gynnwys arian a 
neilltuwyd at ddibenion trawsnewid) er mwyn sicrhau gwerth am arian, a gaiff ei fonitro a’i 
adrodd gennym. 
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Addysg
Mae ein strategaeth yn rhoi addysg wrth wraidd ein gwaith rheoleiddio. Mae sicrhau bod nyrsys a 
bydwragedd wedi ymbaratoi ar gyfer y dyfodol yng nghyd-destun amgylchedd gofal sy’n newid yn 
gyflym yn hanfodol i’n rôl o ddiogelu’r cyhoedd.

Bydd addysg yn brif ffocws i ni dros y pedair blynedd nesaf, a arweinir gan Gyfarwyddwr Addysg, 
Safonau a Pholisi newydd a gefnogir gan gyfarwyddiaeth newydd. 

Rydym eisoes wedi dechrau gweithio ar y sgiliau a’r cymwyseddau y bydd eu hangen ar nyrsys 
yn y dyfodol. Byddwn yn edrych ar bob agwedd ar ein rôl mewn addysg a byddwn yn parhau i 
ymgysylltu’n agos â rhanddeiliaid wrth i ni ddatblygu’r gwaith hwn. Wrth wneud hynny, mae angen i 
ni ystyried newidiadau llywodraethol a mentrau eraill fel ariannu addysg nyrsio a bydwreigiaeth yn 
y dyfodol. 

Mae cynlluniau’r Adran Iechyd i gyflwyno rôl nyrs gyswllt newydd yn Lloegr yn ddatblygiad hynod 
bwysig i’r proffesiwn nyrsio. Byddwn yn parhau i ymgysylltu’n agos â Llywodraeth San Steffan a 
rhanddeiliaid wrth i’r cynigion ddatblygu. 

Yn 2016–2017 byddwn yn gwneud y canlynol:
•       Drafftio safonau newydd sy’n pennu’r sgiliau a’r cymwyseddau sydd eu hangen ar nyrs y 

dyfodol, yn barod ar gyfer ymgynghoriad a ddaw i ben yn 2017-2018.

•     Ymgysylltu â rhanddeiliaid drwy’r gwaith rydym yn ei wneud i ddatblygu safonau newydd.

•      Comisiynu adolygiad sylfaenol annibynnol o sut y gellid sicrhau ansawdd addysg nyrsio a 
bydwreigiaeth yn y dyfodol, gan arwain at set o opsiynau erbyn mis Mawrth 2017. Bydd yr 
adolygiad hwn yn ystyried y trefniadau newidiol o ran sicrhau ansawdd yn y sector addysg 
uwch yn fwy cyffredinol.

Rheoleiddio bydwreigiaeth
Mae newidiadau ar droed i atgyfnerthu gweithdrefnau diogelu’r cyhoedd drwy wahaniaethu rhwng 
rheoleiddio a goruchwylio bydwreigiaeth. Ym mis Gorffennaf 2015 cadarnhaodd yr Ysgrifennydd 
Gwladol y byddai deddfwriaeth yn cael ei chyflwyno ar adeg addas i ddileu’r haen reoleiddio 
ychwanegol sy’n llywodraethu bydwreigiaeth, gan gynnwys goruchwyliaeth statudol. 

Rydym wedi bod yn gweithio gyda’r Adran Iechyd yn Lloegr i gytuno ar gwmpas y newidiadau a 
chyda rhanddeiliaid bydwreigiaeth er mwyn meithrin dealltwriaeth o’r rhesymau dros y newidiadau 
arfaethedig a’u goblygiadau. Rydym hefyd wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r pedwar Prif Swyddog 
Nyrsio sy’n arwain y gwaith o ddatblygu model goruchwylio clinigol newydd, y tu hwnt i reoleiddio 
proffesiynol. Sefydlwyd ein Panel Bydwreigiaeth i gefnogi’r broses o newid o’r trefniadau 
presennol i’r trefniadau newydd, tra bod y Pwyllgor Bydwreigiaeth yn parhau i gyflawni ei rôl 
statudol bresennol. 

Ymrwymiadau 2016–2017
Rheoleiddio effeithiol (blaenoriaethau strategol 1 a 3)



Tudalen 5

Yn 2016–2017 byddwn yn gwneud y canlynol:
•      Parhau i gefnogi’r gwaith o drawsnewid goruchwyliaeth bydwragedd yn llwyddiannus ledled y 

DU.

•      Datblygu a gweithredu cynllun cyfathrebu cynhwysfawr er mwyn sicrhau bod gan randdeiliaid 
ddealltwriaeth glir o reoleiddio ar ôl y newid deddfwriaethol. 

•      Diweddaru ein polisïau, systemau a phrosesau ein hunain er mwyn sicrhau ein bod yn barod ar 
gyfer canlyniadau newid deddfwriaeth ym maes rheoleiddio bydwragedd. 

Addasrwydd i ymarfer a chofrestru
Yn ystod 2015-2016, gwnaethom gyflwyno Archwilwyr Achos i wneud penderfyniadau cynharach 
a chyflymach ar achosion a atgyfeirir atom, a gwnaethom ddechrau gweithio tuag at darged 
o ddatrys achosion o fewn 15 mis. Rydym wedi dechrau gweld gwelliant o ran cyflymder hynt 
achosion a gwneud penderfyniadau mwy cyson a chymesur. 

Disgwyliwn i newidiadau pwysig i’n deddfwriaeth i wella tegwch, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd 
ein prosesau addasrwydd i ymarfer gael eu pennu’n derfynol yn 2016–2017. Bydd y newidiadau hyn 
yn gwella ymhellach ein gallu i gyflawni canlyniadau cymesur yn gyflym a bydd yn golygu bod ein 
pwerau yn unol â rhai rheoleiddwyr eraill. 

Mae ailddilysu yn newid y ffordd rydym yn ymgysylltu â nyrsys a bydwragedd a rhydd sicrwydd i’r 
cyhoedd fod nyrsys a bydwragedd yn dal i fod yn addas i ymarfer drwy gydol eu gyrfa.

Rydym wedi lansio ailddilysu’n llwyddiannus - bydd pob nyrs a bydwraig ar ein cofrestr yn ailddilysu 
dros y tair blynedd nesaf. Rydym wedi ymrwymo i werthuso ein model.

Yn 2016–2017 byddwn yn gwneud y canlynol:
•      Paratoi cynllun manwl fel ein bod yn barod i gyflwyno’r newidiadau pwysig i’n deddfwriaeth 

er mwyn sicrhau y gallwn ddatrys achosion addasrwydd i ymarfer yn y ffordd gywir ar yr 
adeg gywir. Bydd hyn yn cynnwys datblygu polisïau a phrosesau ar gyfer pwerau ychwanegol 
i Archwilwyr Achos a’r Pwyllgor Ymchwilio, a datblygu systemau a phrosesau i gefnogi’r 
newidiadau.

•      Monitro effeithiolrwydd gweithredol ailddilysu yn ei flwyddyn weithredol llawn cyntaf a sicrhau 
gwelliant parhaus i’r broses a’n systemau.

•      Ei gwneud yn haws i nyrsys a bydwragedd dalu eu ffi gofrestru drwy gyflwyno cyfleuster 
rhandaliadau chwarterol.

•      Cynnal a pharhau i wella ein perfformiad rheoleiddio (fel y’i mesurir gan DPAau corfforaethol) 
drwy gydol y broses o drawsnewid.
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Mae’r defnydd o wybodaeth wrth wraidd ein huchelgeisiau ar gyfer y dyfodol. Mae meithrin 
dealltwriaeth, o’n hymchwil a’n data ein hunain, yn allweddol i fod yn rheoleiddiwr dynamig. 
Gobeithio y gwnawn feithrin dealltwriaeth newydd o’r hyn a wnawn, gan ein helpu i fod yn fwy 
effeithiol, tryloyw a chymesur. Fodd bynnag, megis dechrau y mae ein gwaith yn y maes hwn.

Eto i gyd, rydym wedi cymryd rhai camau pwysig ymlaen, gan gynnwys sefydlu ein Gwasanaeth 
Cyswllt Cyflogwyr ledled y DU i weithio mewn partneriaeth â darparwyr gofal iechyd er mwyn 
gwella diogelwch cleifion a sicrhau safonau gofal uwch. 

Yn 2016–2017 byddwn yn gwneud y canlynol:
•        Datblygu ein gallu strategol fel y gallwn gyfleu ein gofynion data a gwybodaeth.

•       Penderfynu ym mha ymchwil y dylem fuddsoddi, a defnyddio’r canlyniadau i lywio ein gwaith.

•       Erbyn mis Mawrth 2017 bod mewn sefyllfa lle gall ein Gwasanaeth Cyswllt Cyflogwyr 
ddechrau dadansoddi data o atgyfeiriadau AiY a lleoliadau cyflogwyr. Bydd hyn yn golygu y gall 
ymyriadau seiliedig ar risg ehangach wella diogelwch y cyhoedd ar gam cynharach.

Mae cyfathrebu wrth wraidd yr holl ymrwymiadau a wneir yn y cynllun corfforaethol hwn.

Rydym eisoes wedi dechrau trawsnewid y ffordd rydym yn ymgysylltu â nyrsys a bydwragedd drwy 
NMC Online: mae mwy nag 88 y cant bellach wedi cofrestru ar ei gyfer. 

Drwy lansio’r Cod newydd ac ailddilysu’n llwyddiannus, gan gynnwys y defnydd arloesol o gyfryngau 
cymdeithasol a micro-safle ailddilysu amlgyfrwng, bu modd sicrhau cefnogaeth a brwdfrydedd 
y proffesiynau a rhanddeiliaid eraill. Byddwn yn parhau i adeiladu ar hyn er mwyn gwella’r ffordd 
rydym yn ymgysylltu â’r proffesiynau.

Yn ystod 2015-2016, gwnaethom gydweithio â’r Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) i lansio’r 
canllawiau ar y cyd cyntaf erioed ar gyfer meddygon, nyrsys a bydwragedd ar ddyletswydd 
broffesiynol didwylledd. Mae’r canllawiau hyn yn galluogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i ddeall 
yn llawn eu cyfrifoldebau unigol i siarad i fyny, ymddiheuro a gweithredu os aiff pethau o le. Anelwn 
at nodi cyfleoedd pellach i gydweithredu â rheoleiddwyr eraill, yn enwedig y GMC, lle gallai wella 
diogelwch y cyhoedd.

Yn ogystal, yn 2016-2017 byddwn yn gwneud y canlynol:
•      Hwyluso’r broses o glywed barn cleifion a’r cyhoedd drwy rwydweithiau newydd i’r cyhoedd a 

chleifion ledled y DU a defnyddio hyn i lywio ein gwaith. 

Ymrwymiadau 2016–2017
Defnyddio gwybodaeth (blaenoriaeth strategol 2)

Ymrwymiadau 2016–2017
Cydweithredu a chyfathrebu  (blaenoriaeth strategol 3)
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