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Rhagair y Cadeirydd a’r Prif Weithredwr
Symud tuag at well rheoleiddio

Mae’r cynllun corfforaethol yn nodi’r hyn 
y bwriadwn ei gyflawni dros y tair blynedd 
nesaf ac mae’n feincnod o ran sut y 
byddwn yn mesur ein llwyddiant. Wrth 
wraidd ein cynllun mae ein nod i barhau i 
wneud gwelliannau yn ein busnes craidd, 
sef amddiffyn y cyhoedd, gan gynnwys 
perfformio’n well yn erbyn Safonau 
Rheoleiddio Da yr Awdurdod Safonau 
Proffesiynol (PSA). 

Mae adolygiad strategol 2012 y PSA ac 
adroddiad ymchwiliad Francis yn parhau i 
lywio ein gwaith a’r cynllun hwn. 

Wrth i ni nesáu at ddiwedd y rhaglen o 
newid ddwy flynedd o hyd mewn ymateb i 
argymhellion adolygiad strategol y PSA, bydd 
ffocws ein rhaglen Newid yn symud tuag 
at gyflawni ein strategaeth gorfforaethol 
hirdymor newydd ar gyfer 2015-2020, a gaiff 
ei chyhoeddi ar ddiwedd 2014. 

Gwnaethom gyhoeddi ein hymateb 
ystyriol ein hunain i adroddiad Francis 
ym mis Gorffennaf 2013. Daeth ymateb y 
llywodraeth ym mis Tachwedd, a gwnaethom 
groesawu’n arbennig yr ymrwymiad i ddeddfu 
cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau y caiff 
pob rheoleiddiwr gofal iechyd fframwaith 
cyfreithiol modern ac effeithlon. Credwn 
ei bod yn hanfodol i ni wneud newidiadau 
i’n deddfwriaeth er mwyn gwneud ein holl 
brosesau’n gyflymach, yn fwy effeithlon 
ac effeithiol, yn enwedig ein haddasrwydd 
i ymarfer prosesau. Bydd diwygiadau i 
ddeddfwriaeth yr UE hefyd yn effeithio 
arnom o ran ein prosesau cofrestru ac 
addasrwydd i ymarfer, safonau addysg a 
TGCh. 

Gwnaethom hefyd groesawu pwyslais 
adroddiad Francis ar y ddyletswydd i fod yn 
onest, yr ydym bellach yn ei datblygu ochr yn 
ochr â’r Cyngor Meddygol Cyffredinol. Mae 
ein Cod eisoes yn gosod ymrwymiadau clir i 

fod yn agored â chleifion a’u teuluoedd am 
eu gofal, ymateb yn briodol i gwynion ac i 
uwchgyfeirio pryderon mewn modd amserol. 
Cyhoeddwyd ein canllawiau diweddaraf ar 
godi pryderon i nyrsys a bydwragedd ym mis 
Medi 2013, sef ein cyhoeddiad cyntaf i ennill 
nod crisial am iaith syml. Rydym hefyd yn 
datblygu deunyddiau a fydd yn esbonio’n glir 
i gleifion sut y gallant fynegi eu pryderon, yn 
ogystal â gweithio’n agosach â chyflogeion 
ar weithdrefnau cwynion. 

Yn ystod gwanwyn 2014, byddwn yn 
ymgynghori â rhanddeiliaid er mwyn ein helpu 
i lunio Cod diwygiedig, a gaiff ei gyhoeddi tua 
diwedd 2014. Rydym hefyd yn ymgynghori 
ar arweiniad ar gyfer ailddilysu’r model a 
gymeradwywyd gan ein Cyngor fis Medi 
diwethaf. 

 
Cyfarfu ein Cyngor newydd am y tro cyntaf 
ym mis Mai 2013 a bu’n canolbwyntio ar 
bennu ein cyfeiriad strategol.  Ym mis Ionawr, 
cyhoeddodd y Cyngor adolygiad o reoliadau 
bydwreigiaeth. Daeth hwn mewn ymateb i 
adroddiad gan yr Ombwdsmon Seneddol a 
lechyd (PHSO), a gwestiynodd p’un a yw’r 
system gyfredol o reoliadau bydwreigiaeth 
yn amddiffyn y cyhoedd yn Lloegr yn ddigonol. 

“Rydym yn ymrwymedig 
i reoleiddio ar sail 
tystiolaeth gadarn, bod 
yn dryloyw o ran ein 
canlyniadau rheoleiddio 
a gweithredu’n gymesur 
o ran risg...”
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Rydym yn ymrwymedig i 
reoleiddio ar sail tystiolaeth gadarn, bod 
yn dryloyw o ran ein canlyniadau rheoleiddio 
a gweithredu’n gymesur â risg, yn ogystal â 
gwerthuso effaith ein gwaith. Rydym hefyd 
yn datblygu rhaglen o gydweithio agosach 
â rheoleiddwyr eraill i wella’r broses o 
rannu cudd-wybodaeth. Drwy gydol 2014, 
byddwn yn parhau i wella ein polisïau a’n 
prosesau cofrestru, gan gynnwys ehangu ein 
gwasanaethau cofrestru ar-lein. 

Bydd ein ffrydiau gwaith dros y tair blynedd 
nesaf yn cynnwys y canlynol: 

•   Parhau i wella prosesau addasrwydd i 
ymarfer. 

•  Sicrhau sefydlogrwydd ariannol. 

•   Gwella a chryfhau ein polisïau a’n 
gwasanaethau cofrestru. 

•   Gweithredu model er mwyn sicrhau bod 
nyrsys a bydwragedd yn parhau i fod yn 
addas i ymarfer. 

•   Cyflwyno strategaeth ymgysylltu gadarn, 
gan gynnwys datblygu cysylltiadau â 
chyflogwyr, nyrsys a bydwragedd, a chyrff 
sy’n cynrychioli cleifion a’r cyhoedd. 

•   Moderneiddio ein systemau Adnoddau 
Dynol a TGCh. 

Mae pennu blaenoriaethau clir a’n huchelgais 
i fod yn rheoleiddiwr gwell yn themâu 
cyson yn y cynllun hwn. Rydym wedi gwneud 
gwelliannau gwirioneddol dros y ddwy flynedd 
ddiwethaf ond mae mwy y gallwn ei wneud o 
hyd, yn ogystal â’r holl waith rydym eisoes yn 
ei wneud. 

Mark Addison
Cadeirydd

Jackie Smith
Prif Weithredwr 
a Chofrestrydd
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Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yw’r corff rheoleiddio proffesiynol 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.1 

Ein cenhadaeth 
Ein prif ddiben yw diogelu cleifion a’r cyhoedd yn y DU drwy reoleiddio nyrsys a bydwragedd mewn 
modd effeithiol a chymesur. Rydym yn pennu ac yn hyrwyddo safonau addysg ac ymarfer, yn cadw 
cofrestr o’r rhai sy’n cyrraedd y safonau hyn, ac yn cymryd camau pan amheuir addasrwydd nyrs 
neu fydwraig i ymarfer. Drwy wneud hyn, rydym yn hyrwyddo hyder y cyhoedd mewn nyrsys a 
bydwragedd ac yn y drefn reoleiddio. 

5

Rydym yn atebol 
•  Rydym yn gweithredu er lles pobl sy’n defnyddio gwasanaethau 

nyrsys a bydwragedd neu y mae angen y gwasanaethau hynny arnynt. 
•  Cymerwn gyfrifoldeb am ein gweithredoedd ac rydym yn agored a 

thryloyw.

Rydym yn deg
•  Rydym yn gweithredu gydag uniondeb a gellir ymddiried 

ynom i ddefnyddio ein pwerau’n gyfrifol. 
•  Rydym yn gyson o ran y ffordd rydym yn delio â phobl ac 

yn ystyriol a deallgar. 

Rydym yn broffesiynol 
•  Cawn ein hadnabod am ein harbenigedd a gweithiwn i 

safonau uchel ym mhopeth a wnawn. 
•  Chwiliwn am atebion arloesol a dysgwn o’n 

camgymeriadau.

Rydym yn flaengar
•  Rhown arweiniad strategol ac arweiniwn y ffordd ym 

maes rheoleiddio gofal iechyd modern. 
•  Rydym yn meithrin ac yn cynnal rhwydweithiau ac yn 

gweithio mewn partneriaeth ag eraill i gyflawni ein nodau. 

Rydym yn gynhwysol 
•  Rydym yn parchu ac yn gwerthfawrogi pawb am eu cyfraniad, yn 

dathlu gwahaniaethau pobl ac yn sicrhau cyfle cyfartal i bawb. 
•  Rydym yn ymgynghori â’n rhanddeiliaid, yn annog adborth, yn 

gwrando ac yn ymateb iddynt. 

1   www.professionalstandards.org.uk/regulators/overseeing-regulators/performance-reviews

Cyflwyniad

Ein gwerthoedd 
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Crynodeb o’n nodau a’n hamcanion 
corfforaethol 

Nod 1: Diogelu’r cyhoedd 

Amcan 1  Byddwn yn diogelu iechyd a lles y cyhoedd drwy gadw cofrestr gywir a hygyrch o bob 
nyrs a bydwraig sy’n bodloni’r gofynion ar gyfer cofrestru ac y mae’n ofynnol iddynt 
ddangos eu bod yn parhau i fod yn addas i ymarfer. 

Amcan 2  Byddwn yn pennu safonau addysg ac ymarfer hygyrch, sy’n seiliedig ar dystiolaeth.  
Byddwn yn sicrhau ansawdd rhaglenni addysg ar gyfer nyrsys a bydwragedd ac 
ansawdd goruchwylio bydwragedd fel y gallwn fod yn sicr bod pawb sydd ar ein 
cofrestr yn addas i ymarfer.

Amcan 3  Byddwn yn cymryd camau buan a theg i ymdrin ag unigolion yr amheuir eu priodoldeb 
neu eu gallu i roi gofal diogel, fel y gall y cyhoedd ymddiried yn yr ansawdd a’r safonau 
gofal a roddir gan nyrsys a bydwragedd.

Nod 2: Cydberthnasau agored ac effeithiol 

Amcan 4  Byddwn yn cynnal cydberthnasau rheoleiddio agored ac effeithiol gyda chleifion a’r 
cyhoedd, rheoleiddwyr eraill, cyflogwyr, seneddwyr a’r proffesiynau. Bydd hyn yn ein 
helpu i ddylanwadu’n gadarnhaol ar ymddygiad nyrsys a bydwragedd er mwyn sicrhau 
mai gofal pobl sydd fwyaf pwysig iddynt, eu bod yn eu trin fel unigolion ac yn parchu 
eu hurddas. 

Amcan 5  Byddwn yn datblygu ac yn cynnal prosesau cyfathrebu adeiladol ac ymatebol fel y 
bydd pobl yn cael gwybodaeth dda am y safonau gofal y dylent eu disgwyl gan nyrsys 
a bydwragedd, a’n rôl pan na chyrhaeddir y safonau. 

Amcan 6  Byddwn yn gwella’r broses o gasglu a defnyddio ein data a’n cudd-wybodaeth ein 
hunain o ffynonellau eraill, a rhannu’r hyn rydym yn ei wybod â rheoleiddwyr eraill a 
sefydliadau partner perthnasol i wella diogelwch y cyhoedd. 

Nod 3: Gwasanaethau, systemau a staff 

Amcan 7  Byddwn yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth gyflawni ein swyddogaethau 
a chyflwyno ein gwasanaethau fel rheoleiddiwr ac fel cyflogwr. 

Amcan 8  Byddwn yn datblygu polisïau effeithiol, gwasanaethau effeithlon a phrosesau 
llywodraethu sy’n helpu ein staff i gyflawni ein holl swyddogaethau. 

Amcan 9  Byddwn yn meithrin diwylliant agored a fydd yn ymgysylltu a grymuso 
staff i berfformio hyd eithaf eu gallu ac a fydd 
yn annog dysgu a gwella. 



Nod 1:    Bydd diogelu’r cyhoedd wrth wraidd popeth 
a wnawn. Bydd ein gwaith yn seiliedig ar y 
buddiannau y gallwn eu cynnig i’r cyhoedd 
ac yn cael ei fesur yn eu herbyn.
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Amcan 1

Byddwn yn diogelu iechyd a lles y cyhoedd drwy gadw cofrestr 
gywir a hygyrch o bob nyrs a bydwraig sy’n bodloni’r gofynion 
ar gyfer cofrestru ac y mae’n ofynnol iddynt ddangos eu bod 
yn parhau i fod yn addas i ymarfer. 
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Ein nod ar gyfer 2014-2015

•      Parhau i gryfhau a gwella ein polisïau a’n 
prosesau cofrestru.

•      Darparu gwasanaethau ar-lein diogel a 
hawdd eu defnyddio ar gyfer nyrsys a 
bydwragedd. 

•       Cyflwyno prawf cymhwysedd ar 
gyfer ymgeiswyr tramor a gafodd eu 
hyfforddi y tu allan i’r Ardal Economaidd 
Ewropeaidd.

•       Gwella ein gwasanaeth i gwsmeriaid 
i bawb sy’n ceisio cofrestru â ni neu 
wybodaeth berthnasol am ein cofrestr.

•       Cwmpasu ein gofynion busnes a dechrau 
moderneiddio’r systemau sy’n ategu 
gweithgareddau cofrestru.

•       Galluogi nyrsys a bydwragedd i hunan-
ddatgan bod ganddynt drefniant 
indemnedd priodol ar waith, neu y 
bydd ganddynt drefniant ar waith, pan 
fyddant yn ymarfer yn y DU.

•      Parhau i weithredu ar newidiadau i 
ddeddfwriaeth Ewropeaidd ac ymgysylltu 
â hi. 

Ein nod ar gyfer 2015-2017 

•      Rhoi system fodern ar waith er mwyn 
cefnogi gwasanaethau cofrestru, a 
fydd yn cynnwys cyfleuster i ddarparu 
taliadau ffioedd fesul cam i nyrsys a 
bydwragedd. 

•      Gwella ein gweithrediadau canolfan 
alwadau gan fabwysiadu model canolfan 
alwadau i wella’r gwasanaeth.  
 

•      Cyflwyno proses well o adnewyddu 
cofrestriad, yn unol â’r model ailddilysu y 
cytunwyd arno. 

Canlyniadau 

•      Dim ond nyrsys a bydwragedd sydd â 
chymwysterau addas ac sy’n cyrraedd 
ein safonau all ymuno â’r gofrestr neu 
adnewyddu eu cofrestriad. 

•      Mae ein systemau a’n prosesau wedi’u 
dogfennu, yn sicrhau ansawdd ac yn 
cydymffurfio â deddfwriaeth a pholisi’r 
Cyngor. 

•      Mae ein prosesau cofrestru yn deg, 
effeithlon, tryloyw, diogel ac yn gwella’n 
barhaus.

•      Mae ein cofrestr yn gywir, yn hygyrch i’r 
cyhoedd ac yn hawdd ei deall.

•      Mae pob un sydd am gofrestru â ni neu 
sydd am gael gwybodaeth berthnasol 
am ein cofrestr yn cael gwasanaeth 
cwsmeriaid da. 
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Byddwn yn pennu safonau addysg ac ymarfer hygyrch, sy’n 
seiliedig ar dystiolaeth. Byddwn yn sicrhau ansawdd rhaglenni 
addysg ar gyfer nyrsys a bydwragedd ac ansawdd goruchwylio 
bydwragedd fel y gallwn fod yn sicr bod pawb sydd ar ein 
cofrestr yn addas i ymarfer.

Ein nod ar gyfer 2014-2015

•      Ymgynghori ar, mireinio a chyhoeddi 
tystiolaeth am ein model ar gyfer 
ailddilysu nyrsys a bydwragedd.

•      Datblygu a chyhoeddi Cod a safonau 
ymarfer diwygiedig a gefnogir gan 
ganllawiau ar ailddilysu.

•      Datblygu a chyhoeddi canllawiau ar y 
ddyletswydd i fod yn onest.

•      Adolygu ein model cyfredol o reoliadau 
bydwreigiaeth er mwyn sicrhau ei fod yn 
addas at y diben.

•      Monitro ac adolygu ein fframwaith ar 
gyfer sicrhau ansawdd addysg nyrsio a 
bydwreigiaeth er mwyn sicrhau ei fod yn 
addas at y diben. 

•      Datblygu strategaeth addysg newydd. 

•      Gwerthuso ein safonau nyrsio a 
bydwreigiaeth cyn cofrestru.

Ein nod ar gyfer 2015-2017

•      Profi ein model ailddilysu drwy ei roi ar 
waith yn gynnar. 

•      Gweithredu model ailddilysu cymesur er 
mwyn sicrhau bod nyrsys a bydwragedd 
yn parhau i fod yn addas i ymarfer 
(Rhagfyr 2015).  

•      Diffinio unrhyw ganllawiau ychwanegol 
sydd eu hangen i gefnogi’r Cod a’u 
cyhoeddi. 

•      Gweithredu a gwerthuso ein 
strategaeth addysg.

•      Cwblhau adolygiad o’n safonau i 
ragnodwyr a chanllawiau ar reoli 
meddyginiaethau.

•      Adolygu ein safonau ôl-gofrestru.

Canlyniadau

•      Safonau rheoliadol hygyrch sy’n seiliedig 
ar dystiolaeth ar gyfer addysg ac 
ymarfer nyrsys a bydwragedd sy’n 
blaenoriaethu diogelwch cleifion a’r 
cyhoedd a gofal sy’n canolbwyntio ar y 
claf.

•      Bydd nyrsys, bydwragedd, cyflogwyr a’r 
cyhoedd yn glir ynghylch yr angen i nyrsys 
a bydwragedd barhau i fod yn addas i 
ymarfer.

•      Bydd nyrsys a bydwragedd yn deall eu 
cyfrifoldebau o ran rhoi’r claf ynghanol 
popeth y byddant yn ei wneud a chodi 
pryderon ynghylch gofal gwael yn briodol.

•      Mae ein proses o sicrhau ansawdd 
addysg yn gymesur ac yn ystyried barn 
cleifion, defnyddwyr gwasanaeth a 
myfyrwyr. 

•      Caiff darparwyr addysg gwan neu sy’n 
methu eu targedu er mwyn gwella.

Amcan 2
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Amcan 3

Byddwn yn cymryd camau buan a theg i ymdrin ag unigolion yr 
amheuir eu priodoldeb neu eu gallu i roi gofal diogel, fel y gall 
y cyhoedd ymddiried yn yr ansawdd a’r safonau gofal a roddir 
gan nyrsys a bydwragedd. 
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Ein nod ar gyfer 2014-2015

•      Parhau i adolygu ein prosesau addasrwydd 
i ymarfer er mwyn gwella effeithlonrwydd, 
cyflymder, ansawdd, cymesuredd, tegwch 
a dysgu. 

•      Adolygu a rhoi newidiadau ar waith i’n 
hamserlen er mwyn sicrhau ein bod yn 
effeithlon gyda’n hadnoddau.

•      Cyflwyno model ymchwilio newydd. 

•      Yn amodol ar newid deddfwriaethol, 
cyflwyno archwilwyr achos i wella 
amseroldeb, cysondeb ac ansawdd y 
broses o wneud penderfyniadau’n gynnar. 

•      Gwella ansawdd y broses o wneud 
penderfyniadau drwy ddefnyddio pwyntiau 
dysgu i lywio arweiniad a hyfforddiant ac i 
greu diwylliant o welliant parhaus. 

•      Rhoi newidiadau i’n system rheoli 
achosion ar waith er mwyn sicrhau mwy o 
effeithlonrwydd. 

•      Cyflwyno rhaglen o welliannau gwasanaeth 
cwsmeriaid yn seiliedig ar adborth gan ein 
cwsmeriaid. 

•      Datblygu prosesau newydd a gwell yn unol 
â’r newidiadau i’r fframwaith cyfreithiol. 

Ein nod ar gyfer 2015-2017

•      Parhau i ddatblygu prosesau newydd a 
gwell yn unol â’r newidiadau i’r fframwaith 
cyfreithiol. 

•      Parhau i adolygu ein prosesau er mwyn 
gwella effeithlonrwydd, cyflymder, 
ansawdd, cymesuredd, tegwch a dysgu.

Canlyniadau

•      Byddwn yn bodloni ein dangosyddion 
perfformiad ymchwilio a dyfarnu allweddol 
sydd wedi’u cyhoeddi.

•      Byddwn yn datrys 90 y cant o achosion o 
fewn 15 mis.

•      Mae’r holl benderfyniadau o ran 
addasrwydd i ymarfer wedi’u rhesymu’n 
dda, maent yn gyson, yn diogelu’r cyhoedd 
ac yn cynnal hyder yn y proffesiynau.

•      Mae ein proses addasrwydd i ymarfer yn 
dryloyw, teg, cymesur ac yn canolbwyntio 
ar ddiogelu’r cyhoedd. 

•      Ymdrinnir ag achosion addasrwydd i 
ymarfer cyn gynted â phosibl, gan ystyried 
cymhlethdod a math yr achos.

•      Arferion busnes effeithlon sy’n sicrhau 
gwerth am arian.



Nod 2:   Bydd gennym gydberthnasau agored 
ac effeithiol a fydd yn ein galluogi i 
weithio er budd y cyhoedd.
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Amcan 4

Byddwn yn cynnal cydberthnasau rheoleiddio agored ac 
effeithiol gyda chleifion a’r cyhoedd, rheoleiddwyr eraill, 
cyflogwyr, seneddwyr a’r proffesiynau. Bydd hyn yn ein helpu i 
ddylanwadu’n gadarnhaol ar ymddygiad nyrsys a bydwragedd 
er mwyn sicrhau mai gofal pobl sydd fwyaf pwysig iddynt, eu 
bod yn eu trin fel unigolion ac yn parchu eu hurddas.
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Ein nod ar gyfer 2014-2015 

•      Gwella ein dealltwriaeth a’n cysylltiad â’r 
DU cyfan.

•      Atgyfnerthu ein dull gweithredu â 
chleifion ac ymgysylltu â’r cyhoedd ledled 
pedair gwlad y DU.

•      Dysgu drwy ymgysylltu am y ffordd y 
gall uwch nyrsys ac uwch fydwragedd 
gyfrannu at ein dulliau cyfathrebu. 

•      Datblygu model ar gyfer darparu 
gwell cyswllt a chyngor gan gyflogwyr 
rhanbarthol.

•      Mynd ati i ymgysylltu â datblygiadau ac 
ymholiadau yn y tirwedd gofal iechyd ac 
ymateb yn gyflym.

•      Archwilio ffyrdd y gallwn asesu effaith 
ac effeithiolrwydd ein gweithgareddau 
er mwyn codi ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth o’n rôl.

•      Hyrwyddo dealltwriaeth o’n hachos dros 
newid deddfwriaethol.

Ein nod ar gyfer 2015-2017

•      Parhau i ddatblygu partneriaethau sy’n 
rhannu cudd-wybodaeth wrth i’n capasiti 
o ran gwybodaeth wella.

•      Gweithredu cyswllt rhanbarthol ar sail y 
model y byddwn yn ei ddatblygu yn 2014-
2015.

Canlyniadau 

•      Mae sicrhau diogelwch cleifion a’r 
cyhoedd wrth galon popeth a wnawn. 

•      Mae ein proffil a dealltwriaeth y cyhoedd 
o’n rôl yn gwella. 

•      Atgyfeiriadau addasrwydd i ymarfer yn 
amserol a phriodol.

•      Rydym yn arddangos ein gallu i ddarparu 
rheoliadau effeithiol a chyson.

•      Ceir mwy o hyder yn ein rheoliadau 
proffesiynol.



Byddwn yn datblygu ac yn cynnal prosesau cyfathrebu 
adeiladol ac ymatebol fel y bydd pobl yn cael gwybodaeth 
dda am y safonau gofal y dylent eu disgwyl gan nyrsys a 
bydwragedd, a’n rôl pan na chyrhaeddir y safonau. 
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Ein nod ar gyfer 2014-2015

•      Parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf 
i randdeiliaid ar ein cynnydd a bod yn 
onest o ran y gwelliannau sydd gennym 
i’w gwneud o hyd. 

•      Lansio ein gwefan newydd er mwyn 
diwallu anghenion y cyhoedd, a nyrsys a 
bydwragedd. 

•      Gwella deunyddiau sy’n esbonio ein rôl i’r 
cyhoedd.

•      Hyrwyddo’r Cod diwygiedig fel adnodd i 
gleifion a’r cyhoedd ddeall yr hyn y gallant 
ei ddisgwyl gan nyrsys a bydwragedd. 

•      Gwella ein presenoldeb digidol drwy 
gynyddu gwasanaethau ar-lein ac ehangu 
ein defnydd o gyfryngau cymdeithasol. 

•      Adolygu a datblygu cynnwys, 
deunydd hyrwyddo a dosbarthiad ein 
e-gylchlythyron cyhoeddus. 

•      Defnyddio iaith syml yn ein holl 
ddeunyddiau i’r cyhoedd. 

Ein nod ar gyfer 2015-2017

•      Hyrwyddo ein strategaeth gorfforaethol 
ar gyfer 2015-2020.

•      Parhau i wella ein dulliau cyfathrebu 
ynghylch mentrau allweddol fel ailddilysu.

•      Sicrhau bod rhanddeiliaid yn deall 
newidiadau deddfwriaethol. 

Canlyniadau

•      Rydym yn agored o ran cynnydd 
ein gweithgarwch gwella gyda’n 
rhanddeiliaid. 

•      Mae’r cyhoedd, cyflogwyr a rhanddeiliaid 
eraill yn deall ein rôl a sut i ymgysylltu â 
ni.

•      Ceir mwy o hyder yn ein rheoliadau 
proffesiynol. 

Amcan 5



Tudalen 15

Amcan 6

Byddwn yn gwella’r broses o gasglu a defnyddio ein data a’n 
cudd-wybodaeth ein hunain o ffynonellau eraill, a rhannu’r hyn 
rydym yn ei wybod â rheoleiddwyr eraill a sefydliadau partner 
perthnasol i wella diogelwch y cyhoedd.
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Ein nod ar gyfer 2014-2015 

•      Gwella ansawdd a chyflawnder y data 
sydd ar gael er mwyn sicrhau rheoliadau 
yn seiliedig ar dystiolaeth. 

•      Meithrin galluoedd risg a chudd-
wybodaeth, yn unol â swyddogaeth 
ymchwil a thystiolaeth, fel y gallwn nodi 
problemau a pheryglon posibl i gleifion. 

•      Parhau i ddatblygu rhaglen o waith 
cydweithredol â rheoleiddwyr a 
sefydliadau eraill fel y gallwn wella ein 
trefniadau cydweithio a rhannu cudd-
wybodaeth er mwyn helpu i nodi peryglon 
i gleifion a gweithredu arnynt.

•      Datblygu a darparu model gwerthuso 
cadarn i gefnogi ein dealltwriaeth o 
effeithiau ein hymyriadau a’n safonau.

Ein nod ar gyfer 2015-2017

•      Datblygu ein hasesiadau dadansoddol 
a’n hasesiadau sy’n seiliedig ar gudd-
wybodaeth ymhellach er mwyn ein helpu 
i nodi tueddiadau a dangosyddion er 
mwyn sicrhau bod yr ymagwedd tuag at 
reoleiddio yn fwy rhagweithiol. 

•      Gwella’r ffordd y caiff ein data a 
dadansoddiadau cysylltiedig eu cyfleu 
i’r cyhoedd er mwyn i’r sector eu 
defnyddio’n ehangach. 

•      Datblygu’r sail dystiolaeth o ailddilysu i 
mewn i ffactorau sy’n effeithio ar risg 
ym maes ymarfer nyrsio a bydwreigiaeth.  

Canlyniadau 

•      Dealltwriaeth sefydliadol glir a’r gallu i 
nodi anghenion gwybodaeth a chudd-
wybodaeth.

•      Mae’r wybodaeth a’r data yn gyson ac 
mae’r methodolegau’n ddealladwy ac 
mae modd eu hailadrodd.

•      Gallwn wneud penderfyniadau prydlon 
ar sail cudd-wybodaeth a data cywir a 
chyson.

•      Mwy o gamau rheoleiddio penodol a 
chymesur.

•      Caiff risgiau i ddiogelwch cleifion eu nodi 
a gweithredir arnynt yn gyflym.

•      Safonau a chanllawiau sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth.

•      Gallu gwell i fabwysiadu ymagwedd fwy 
rhagweithiol ac ataliol er mwyn sicrhau 
diogelwch y cyhoedd.



Tudalen 16

Nod 3:   Bydd gan ein staff y sgiliau, y wybodaeth 
a’r systemau ategol sydd eu hangen i’n 
helpu i ddarparu gwasanaethau ardderchog 
i’r cyhoedd a’r bobl a reoleiddir gennym.
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Amcan 7

Byddwn yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth 
gyflawni ein swyddogaethau a chyflwyno ein gwasanaethau fel 
rheoleiddiwr ac fel cyflogwr.
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Ein nod ar gyfer 2014-2015 

•      Rhoi strategaeth cydraddoldeb ac 
amrywiaeth diwygiedig ar waith ym mhob 
rhan o’r sefydliad. 

•      Gwella ein dulliau o gasglu a dadansoddi 
data am amrywiaeth nyrsys a 
bydwragedd ar ein cofrestr a’r 
canlyniadau addasrwydd i ymarfer.

•      Dadansoddi ein gweithgareddau, 
gwasanaethau a swyddogaethau i weld 
sut y maent yn effeithio ar grwpiau 
amrywiol. 

•      Darparu gwasanaethau o ansawdd 
sy’n berthnasol i anghenion grwpiau a 
chymunedau amrywiol. 

•      Sicrhau bod ein staff a’n partneriaid 
yn ymwybodol o’u hatebolrwyddau 
a’u cyfrifoldebau mewn perthynas â 
chydraddoldeb ac amrywiaeth. 

•      Parhau i weithio mewn partneriaeth 
â grwpiau amrywiol ac arbenigwyr 
amrywiaeth allanol i lywio ein gwaith. 

•      Gwella ein prosesau llywodraethu i 
ategu’r gwaith o sicrhau cydraddoldeb a 
chynhwysiant. 

•      Dangos enw da fel cyflogwr a 
rheoleiddiwr teg.

Ein nod ar gyfer 2015-2017

•      Cyhoeddi data am yr amrywiaeth 
o nyrsys a bydwragedd sydd ar ein 
cofrestr, a chanlyniadau addasrwydd i 
ymarfer.

•      Datblygu ein strategaeth cydraddoldeb 
ac amrywiaeth a’n cynllun gweithredu 
ymhellach. 

Canlyniadau

•      Gwell dealltwriaeth o’r ffordd y mae ein 
gweithgareddau a’n dulliau casglu data 
a gwneud penderfyniadau yn effeithio ar 
grwpiau amrywiol.

•      Nid yw ein polisïau a’n gweithdrefnau yn 
cael effaith andwyol ar unrhyw grŵp yn 
benodol. 

•      Cydymffurfio â deddfwriaeth 
cydraddoldeb ac amrywiaeth.
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Byddwn yn datblygu polisïau effeithiol, gwasanaethau 
effeithlon a phrosesau llywodraethu sy’n helpu ein 
staff i gyflawni ein holl swyddogaethau.
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Ein nod ar gyfer 2014-2015

•      Pennu cyllideb a chynllun ariannol 
hirdymor a fydd yn cefnogi anghenion 
busnes ac yn cyflawni ein targedau 
cronfeydd. 

•      Cyflawni arbedion effeithlonrwydd drwy 
reoli contractau ac arfer caffael yn well.

•      Ymgorffori diwylliant o ddysgu a gwella 
parhaus a fydd yn darparu sicrwydd a 
chanlyniadau cryf o ran gwella prosesau, 
lleihau risg ac arbedion effeithlonrwydd.

•      Gwella profiad ein cwsmeriaid i gyd pan 
fyddant yn rhyngweithio â ni. 

•      Sicrhau ein bod yn barod am y newid 
deddfwriaethol arfaethedig. 

•      Ailddiffinio ein rhaglen Newid i fod yn 
un o’r prosesau trawsnewid a fydd yn 
cefnogi ein strategaeth gorfforaethol 
newydd. 

•      Parhau i wella ein technoleg gwybodaeth, 
diogelwch a’n trefniadau llywodraethu.

•      Datblygu ein gallu o ran dadansoddi 
busnes a rheoli prosiectau.

•      Rheoli’r gwaith o newid ein cyfleuster 
gwrandawiadau yn yr Old Bailey i adeilad 
newydd.

Ein nod ar gyfer 2015-2017 

•     Datblygu strategaeth llety hirdymor.

•      Cyflwyno rhaglen o effeithlonrwydd.

•      Trawsnewid y sefydliad ymhellach. 

Canlyniadau

•      Eglurder o ran ein hanghenion ariannol, 
cynlluniau a gofynion o ran ffioedd yn 
yr hirdymor, gan sicrhau lefelau uwch o 
atebolrwydd, tryloywder ac arddangos 
gwerth am arian.

•      Cyflawni ein nodau a’n hamcanion 
corfforaethol yn effeithiol.

•     Diwylliant o ddysgu a gwella parhaus. 

•      Penderfyniadau amserol, gwybodus a 
thryloyw gan y Cyngor.

•      Hyder bod systemau a phrosesau 
ein busnes yn addas at y diben ac y 
cydymffurfir â hwy. 

•      Enw da iawn fel rheoleiddiwr gyda’n 
rhanddeiliaid.

Amcan 8



Amcan 9

Byddwn yn meithrin diwylliant agored a fydd yn ymgysylltu a 
grymuso staff i berfformio hyd eithaf eu gallu ac a fydd yn 
annog dysgu a gwella.

N
o

d
 3

 -
 A

m
ca

n
 9

Ein nod ar gyfer 2014-2015 

•      Rhoi cynllun gweithlu effeithiol ar waith, 
gan ddangos dull rhagweithiol a thymor 
hwy o wneud penderfyniadau a chynllunio 
adnoddau. 

•      Gwella’r broses o reoli perfformiad drwy 
roi system arfarnu newydd ar waith.

•      Datblygu llwybrau dilyniant gyrfa, system 
wobrwyo a’n sefyllfa yn y farchnad fel 
cyflogwr ymhellach. 

•      Datblygu sicrwydd clir rhwng sgiliau 
ac ymddygiadau ein gweithlu a’n 
strategaeth gorfforaethol newydd a’n 
gwaith trawsnewid. 

•      Meithrin diwylliant o fod yn agored 
fel y gall staff deimlo eu bod yn gallu 
codi pryderon er mwyn i ni ddysgu o’n 
camgymeriadau. 

•      Cynnal arolwg staff blynyddol, dysgu 
o’r hyn y mae staff yn ei ddweud a rhoi 

gwelliannau ar waith o ganlyniad i 
hynny. 

Ein nod ar gyfer 2015-2017

•      Adolygu’r system wobrwyo. 

•      Parhau i werthuso rhaglenni cynllunio, 
dysgu a datblygu ein gweithlu er mwyn 
sicrhau ein bod yn cydymffurfio’n agos 
ag anghenion hirdymor. 

Canlyniadau 

•      Mae gennym well dealltwriaeth a 
rheolaeth dros drosiant staff.

•      Caiff diogelwch y cyhoedd ei wella 
gan fod gweithlu o’r radd flaenaf yn 
rheoleiddio’n effeithlon ac effeithiol.  

•      Mae’r staff yn llawn cymhelliant, yn 
teimlo y cânt eu gwerthfawrogi ac yn 
cael eu gwobrwyo’n deg am eu rolau. 
Caiff hyn ei amlygu yn y ffordd y maent 
yn gweithio a’u hymrwymiad parhaus i’r 
sefydliad. 

•      Brand cyflogwr gwell sy’n meithrin 
diwylliant o falchder.
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