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Ynglŷn â’r CNB

Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth 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 swyddogaethau rheoleiddio craidd yw cadw 
cofrestr o’r rhai sy’n gymwys i ymarfer fel nyrsys a bydwragedd yn y DU, gosod 
safonau ar gyfer ymuno â’r gofrestr ac aros arni a gweithredu pan fo pryderon 
am ymddygiad neu ymarfer nyrs neu fydwraig. Rhaid i’r swyddogaethau hyn gael 
eu cyflawni i safon uchel gyson er mwyn ennyn hyder y cyhoedd a dangos tegwch, 
tryloywder, amseroldeb a chywirdeb. 

Cawsom ein sefydlu o dan Orchymyn Nyrsio a Bydwreigiaeth 2001 a ddaeth i 
rym ar 1 Ebrill 2002. Cawn ein llywodraethu gan Gyngor o 12 aelod a ddewisir 
drwy gystadleuaeth agored, gan gynnwys nifer gyfartal o bobl leyg a nyrsys a 
bydwragedd cofrestredig. Mae cyfarfodydd y Cyngor yn agored i’r cyhoedd a 
rhoddir rhagor o fanylion ar ein gwefan.

Rydym yn atebol i Senedd y DU drwy’r Cyfrin Gyngor a chymerwn ran mewn 
gwrandawiad atebolrwydd blynyddol gyda Phwyllgor Dethol ar Iechyd Senedd y DU. 

Mae’r Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn 
cyhoeddi adolygiadau blynyddol o berfformiad y rheoleiddwyr yn erbyn ei safonau 
rheoleiddio da.

Rydym yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif 1091434) ac yn yr Alban 
(rhif SC038362). 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gael rhagor o wybodaeth amdanom ar ein gwefan, www.nmc.org.uk, gan 
gynnwys rhagor o wybodaeth am ein Cyngor a’r adroddiadau mwyaf diweddar ar ein 
perfformiad gan y Pwyllgor Iechyd a’r Awdurdod Safonau Proffesiynol.

Cofrestrwch am e-gylchlythyrau yn www.nmc.org.uk/newsletters

Dilynwch ni ar Twitter @nmcnews 

Dewch o hyd i ni ar Facebook yn www.facebook.com/nmcuk

http://www.nmc-uk.org
http://www.nmc-uk.org
http://www.facebook.com/nmcuk
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Dyma ein strategaeth ar gyfer y pum 
mlynedd nesaf. Amlinella’r ffordd rydym 
yn bwriadu datblygu er mwyn sicrhau ein 
bod yn cyflawni ein cenhadaeth i ddiogelu 
cleifion a’r cyhoedd yn effeithiol ac yn 
effeithlon.

Mae disgwyliadau’r cyhoedd o ran 
rheoleiddwyr wedi newid dros y blynyddoedd 
diwethaf, yn anad dim yn sgil gwahanol 
adroddiadau am fethiannau proffil uchel 
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. At 
hynny, mae natur a chyd-destun nyrsio 
a bydwreigiaeth yn newid yn gyflym ac 
ar yr un pryd mae’r gweithlu yn ymateb i 
dueddiadau demograffig a symudedd byd-
eang cleifion a gweithwyr proffesiynol. 
Mae’r ffactorau hyn yn golygu bod yn rhaid 
i’n rhaglenni rheoleiddio esblygu er mwyn 
ymateb i dirwedd newidiol. Yn syml, mae’n 
rhaid i’n dull o reoleiddio fod yn ddynamig.

Er mwyn cyflawni hyn, bydd angen i ni 
ddatblygu ein defnydd o dystiolaeth o 
waith dadansoddi data ac ymchwil er 
mwyn rhagfynegi tueddiadau yn y dyfodol 
a sicrhau bod ein gwaith rheoleiddio yn 
ymateb i’r amgylchedd newidiol hwn. Felly, 
mae’r strategaeth hon yn gosod y defnydd 
o wybodaeth wrth wraidd ein huchelgeisiau 
ar gyfer y dyfodol. Er mwyn gwneud 
hyn, bydd angen i ni wneud buddsoddiad 
cynyddol mewn technoleg gwybodaeth 
well yn ogystal â sicrhau bod gan ein staff 
y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen 
arnynt er mwyn manteisio arni i’r eithaf. 

Nid awn ati i ddiogelu’r cyhoedd ar ein pen 
ein hunain. Dengys ein profiadau beunyddiol, 
yn ogystal â’r gwersi a ddysgwyd o’r 

Rhagair y Cadeirydd a’r Prif 
Weithredwr
Rheoleiddio deinamig ar gyfer byd sy’n newid

gorffennol, fod angen i reoleiddwyr ac 
asiantaethau iechyd a gofal eraill, gan 
gynnwys cyrff cynrychioliadol a chyflogwyr, 
ymateb yn well i bryderon, gan rannu 
gwybodaeth a chydweithio. Mae hyn yn 
cynnwys cymryd camau gorfodi priodol fel y 
bo angen. Felly, bydd gwaith partneriaeth a 
chydweithredu yn themâu pwysig dros y pum 
mlynedd nesaf. 

Mae pob rheoleiddiwr yn cael mwy a 
mwy o gwynion am weithwyr proffesiynol 
cofrestredig sy’n effeithio ar ein costau 
a’n gweithrediadau. Er mwyn cyflawni’r 
uchelgeisiau yn y strategaeth hon, rhaid 
i ni ganfod ffyrdd o ymateb i achosion o 
ymarfer gwael yn fwy effeithiol a rhyddhau 
ein hadnoddau cyfyngedig er mwyn eu 
buddsoddi mewn rhaglenni addysg, safonau 
a gwaith ail-ddilysu sy’n anelu at helpu 
nyrsys a bydwragedd i gynnal arfer da. 
Hefyd, mae angen i ni sicrhau bod ein ffyrdd 
o ymuno â’r gofrestr yn diogelu’r cyhoedd 
yn ogystal â bod yn gymesur ac yn hawdd 
eu defnyddio. I helpu gyda hyn, mae angen 
i’r ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu’r ffordd 
rydym yn gweithio gael ei moderneiddio a 
byddwn yn gweithio gyda llywodraeth er 
mwyn cyflwyno diwygiadau deddfwriaethol y 
mae eu mawr angen.

Er bod gan waith rheoleiddio ran bwysig 
i’w chwarae, rhaid i ni fod yn glir am 
ei gyfyngiadau. Nid ydym yn bresennol 
pan ddarperir gofal a’r ffordd orau o 
ddiogelu’r cyhoedd yw drwy gyflogi nyrsys a 
bydwragedd sydd â’r arbenigedd i hyrwyddo, 
a hyd yn oed amddiffyn, safonau uchel. 
Felly, gan weithio gyda’r proffesiynau, 
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cyflogwyr a’r cyhoedd, rydym am hyrwyddo 
gweledigaeth glir o broffesiynoldeb fel 
modd i ddiogelu’r cyhoedd ac ennyn hyder 
y cyhoedd, gyda’r gofrestr wrth wraidd 
y syniad hwn. Bydd y broses ailddilysu yn 
cefnogi hyn drwy sicrhau bod y Cod yn 
ganolog i ymarfer beunyddiol nyrsys a 
bydwragedd a, thros amser, gobeithio 
y bydd yn newid ein cydberthynas â’r 
rheini sydd ar ein cofrestr i ddod yn fwy 
rhagweithiol ac yn llai adweithiol. 

Mae’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig â gwaith 
rheoleiddio dynamig sy’n dod o hyd i 
ffyrdd creadigol o ateb heriau newydd 
yn gyffrous. Ni allwn ragfynegi popeth 
a wnaiff ddigwydd dros y pum mlynedd 
nesaf, ond mae’n rhaid i ni fod yn barod i 
arwain y gwaith o greu ein sector a, lle bo 
angen, addasu ein cynlluniau er mwyn ateb 
heriau annisgwyl. Beth bynnag a wnaiff 
ddigwydd, bydd gan ein Cyngor a’n staff un 
nod: hyrwyddo’r safonau gofal ac ymarfer 
rydym i gyd yn eu haeddu pan fo angen 
i ni ddibynnu ar nyrsys a bydwragedd. 
Amlinella’r strategaeth hon y meysydd y 
dylem ganolbwyntio arnynt yn ein barn ni, 
o ran ein hegni a’n hadnoddau, er mwyn 
cyflawni’r nod hwnnw yn y ffordd orau 
bosibl.

Jackie Smith
Prif Weithredwr 
a Chofrestrydd 

Janet Finch 
Cadeirydd 
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Mae ein gwerthoedd a’n hegwyddorion yn seiliedig ar bennu disgwyliadau i ni’n hunain sy’n debyg 
i’r rhai a bennwn ar gyfer y nyrsys a’r bydwragedd rydym yn eu rheoleiddio. Anelwn at fodloni’r 
disgwyliadau hyn bob tro, ond os na lwyddwn i wneud hynny byddwn yn nodi ffyrdd o unioni’r sefyllfa 
yn gyflym. Bydd ein gwerthoedd a’n hegwyddorion yn sail i bopeth a wnawn wrth fynd ati i gyflawni 
ein prif amcan sef diogelu’r cyhoedd a byddant yn darparu pwynt cyfeirio cyson i ni o ran y ffordd y 
caiff y strategaeth hon ei gweithredu. Y rhain yw:

Bod yn atebol

Byddwn yn gweithredu er budd cleifion a’r cyhoedd wrth 
gyfrannu at ofal diogel ac effeithiol a chynnal hyder yn y 
proffesiynau a’r broses reoleiddio.

Cawn ein llywodraethu’n dda a chymerwn gyfrifoldeb am 
ein gweithredoedd mewn modd agored a thryloyw.

Bod yn deg

Byddwn yn gweithredu mewn ffordd onest ac yn 
defnyddio ein pwerau’n gyfrifol.

Byddwn yn delio â phobl mewn ffordd gyson.

Byddwn yn sicrhau nad ydym yn gwahaniaethu ac yn 
achub ar bob cyfle i ddefnyddio ein dylanwad i hyrwyddo 
cydraddoldeb a dathlu amrywiaeth.

Dysgu a gwella
Byddwn yn meithrin ac yn defnyddio dealltwriaeth o’r 
broses reoleiddio a’r proffesiynau.

Caiff ein gwaith ei lywio gan dystiolaeth y gall 
rhanddeiliaid ei llywio a chraffu arni.

Byddwn yn gwerthuso’r hyn a wnawn er mwyn deall ei 
effaith ar ddiogelwch y cyhoedd a hyder y cyhoedd.

Byddwn yn anelu at gyflawni gwelliannau a’u mesur

Ein gwerthoedd 
a’n hegwyddorion



Cydweithredu
Byddwn yn gweithio gyda a thrwy eraill os mai gwneud 
hynny yw’r ffordd orau o gyflawni ein nodau rheoleiddiol.

Byddwn yn cynnwys ein rhanddeiliaid gwahanol yn ein 
gwaith mewn ffordd sy’n ychwanegu gwerth ac yn diwallu 
eu hanghenion.

Byddwn yn egluro ein gwaith yn glir ac yn dangos i bobl 
sut mae eu safbwyntiau wedi gwneud gwahaniaeth i’n 
proses reoleiddio.

Bod yn dynamig
Byddwn yn defnyddio gwybodaeth er mwyn rhagfynegi a 
llywio cyfeiriadau newydd mewn gwaith rheoleiddio.

Byddwn yn cynnwys ac yn dylanwadu ar y genhedlaeth 
nesaf o gofrestryddion.

Byddwn yn cynllunio ar gyfer y tymor canolig a’r hirdymor 
ac yn hyblyg wrth ymateb i newid.

Byddwn yn rhoi gwerth ar arloesedd sy’n helpu i ddatblygu 
ein prif genhadaeth ac yn ei gefnogi.

Byddwn yn gweithredu o fewn ein fframwaith 
deddfwriaethol ac yn paratoi ar gyfer bodloni gofynion 
cyfreithiol newydd mewn ffordd gyfrifol.
Byddwn yn gymesur wrth fynd ati i ddiogelu’r cyhoedd.
Byddwn yn monitro risgiau sy’n gysylltiedig â’n gwaith ac yn 
mynd i’r afael â hwy’n effeithiol. 
Byddwn yn cynllunio’n effeithiol ac yn gwario ein hincwm yn 
ofalus.
Byddwn yn edrych ar gyfleoedd i weithio gydag eraill er 
mwyn sicrhau bod yr adnoddau a ddefnyddir gennym mor 
effeithiol â phosibl.

Cofio ein bod ond cystal â’n pobl

Ein dyhead yw recriwtio a chadw’r bobl orau bosibl ar 
gyfer ein sector.

Byddwn yn helpu ein staff i wneud y gwaith gorau posibl. 

Byddwn yn gwneud buddsoddiad doeth yn y sgiliau, y 
technolegau a’r dulliau gweithredu a fydd o fantais i ni 
yn y dyfodol.

Darparu gwerth am arian

Rheoleiddio deinamig ar gyfer byd sy’n newid        7
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Diogelwch y cyhoedd 
a hyder y cyhoedd: 
cyfrifoldeb y system gyfan

Mae gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol yn y DU yn parhau i ddatblygu ac 
mae buddiannau posibl y gwasanaethau hyn 
i gleifion a’r cyhoedd yn llawer mwy na’r hyn y 
gellid bod wedi ei ddychmygu genedlaethau’n 
ôl. Serch hynny, mae’r rhan fwyaf o 
ddefnyddwyr gwasanaethau a’u teuluoedd neu 
ofalwyr yn dal i deimlo’n analluog o gymharu â’r 
rhai sy’n darparu gwasanaethau. Mewn rhai 
achosion, gall y fath analluogrwydd arwain at 
fod yn agored i niwed.

O’r herwydd, rhaid i bob sefydliad ac unigolyn 
sy’n gysylltiedig â darparu gwasanaethau 
iechyd a gofal chwarae rhan yn y gwaith o 
sicrhau’r budd mwyaf posibl i ddefnyddwyr 
gwasanaethau iechyd tra hefyd yn sicrhau 
eu bod yn cael eu diogelu, i’r graddau y bo’n 
ymarferol, rhag niwed y gellir ei osgoi neu 
ganlyniadau ymarfer gwael.

Wrth i ni bennu a chymhwyso safonau ymarfer 
ac ymddygiad ar gyfer 685,000 o nyrsys a 
bydwragedd cofrestredig - y gweithlu gofal 
cofrestredig mwyaf yn y DU - mae gennym 
rôl hanfodol i’w chwarae. Fodd bynnag, mae 
ein rôl ni yn bodoli ochr yn ochr â rôl eraill, 
fel cyflogwyr, arianwyr a chyrff rheoleiddio 
eraill, ac mae angen i ni gydweithio â hwy. 
Ategir hyn gan gyfrifoldebau unigol gweithwyr 
proffesiynol cofrestredig eu hunain.

Mae’r strategaeth hon yn cydnabod ein 
bod yn un rhan o system ehangach sy’n 
gweithredu er budd a diogelwch y cyhoedd. 
Mae’n cwmpasu’r ddau beth hynny yr ydym 
yn uniongyrchol gyfrifol amdanynt, fel 
gweithdrefnau addasrwydd i ymarfer neu 
gofrestru a lle y gallwn ddylanwadu ar eraill, er 
enghraifft drwy wybodaeth, cyfathrebu neu 
bartneriaeth.

Ein rôl yn diogelu’r cyhoedd 

Ein prif ddiben yw diogelu’r cyhoedd, sy’n 
cynnwys hybu diogelwch cleifion, safonau 

proffesiynol a hyder yn y proffesiynau. Wrth 
wraidd yr hyn a wnawn mae sicrhau bod y 
nyrsys a’r bydwragedd sydd ar ein cofrestr 
yn cyrraedd y safonau proffesiynol a bennir 
gennym.

Dengys Ffigur 1 isod sut mae ein 
swyddogaethau yn cydblethu er mwyn 
sicrhau cywirdeb, ystyr a defnyddioldeb y 
gofrestr fel y gall fod yn sail i hyder y cyhoedd, 
rhoi sicrwydd i gyflogwyr a phrofi statws 
proffesiynol nyrsys a bydwragedd. Mae ein 
swyddogaethau fel a ganlyn: 

 Pennwn safonau ar gyfer addysg a 
hyfforddiant nyrsys a bydwragedd a gwnawn 
yn siŵr bod yr hyfforddiant y maent yn ei gael 
o’r ansawdd cywir.

•    Mae ein prosesau cofrestru yn sicrhau 
bod gan y rhai sy’n gwneud cais i ymuno 
â’r gofrestr y cymwysterau cywir a, lle bo 
angen, byddwn yn eu profi er mwyn sicrhau 
bod ganddynt y sgiliau cywir i ymarfer yn 
ddiogel ac yn effeithiol.

•    Mae ein Cod yn amlinellu’r safonau ymarfer 
a’r ymddygiad a ddisgwylir gan nyrsys a 
bydwragedd.

•    Pan y’i cyflwynir, bydd y broses ailddilysu 
yn ei gwneud yn ofynnol i nyrsys a 
bydwragedd ddangos yn rheolaidd eu bod 
yn dal i fod yn addas i ymarfer.

•    Gall ein gweithdrefnau addasrwydd 
i ymarfer gyfyngu ar waith nyrs neu 
fydwraig nad yw’n cyflawni ein safonau 
a, lle bo angen, gallwn ei gwahardd neu ei 
dileu o’r gofrestr. 



Ffigur 1:  Mae ein swyddogaethau yn cydblethu er mwyn sicrhau cywirdeb, ystyr a 
defnyddioldeb y gofrestr 

Y 
Gofrestr

Addasrwydd 
i Ymarfer Cofrestru

Safonau

Addysg

Ailddilysu

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi 
canolbwyntio ar wella’r swyddogaethau craidd 
hyn a pharatoi i gyflwyno’r broses ailddilysu.* 
Ni fydd y pwyslais hwn yn newid ar gyfer 2015-
2020; gwaith rheoleiddio effeithiol fydd ein 
prif flaenoriaeth strategol o hyd. 

Eto i gyd, gallwn atgyfnerthu ein heffaith 
mewn ffyrdd eraill. Byddwn yn manteisio ar 
botensial dulliau gweithredu eraill er mwyn 
datblygu gwaith rheoleiddio mwy dynamig.

Drwy ddefnyddio tystiolaeth o waith ymchwil 
a data er mwyn meithrin gwybodaeth am y 
boblogaeth gofrestredig amrywiol a lleoliadau 
gwaith nyrsys a bydwragedd, gallwn ddysgu 
sut i wneud ein gwaith yn fwy effeithiol a 

chymesur.

Drwy weithio gydag eraill, gallwn gael mwy o 
effaith ar ansawdd a diogelwch i ddefnyddwyr 
gwasanaethau na’r hyn a gyflawnir ar ein pen 
ein hunain. 

A thrwy gyfathrebu’n dda â chofrestryddion, 
cyflogwyr a’r cyhoedd, gallwn ddylanwadu 
ar ymarfer proffesiynol a’r amgylchedd lle 
mae’n digwydd. Gallai hyd yn oed welliannau 
bach mewn ymarfer ymhlith y 680,000 o 
gofrestryddion gael effaith fuddiol sylweddol 
ar ddefnyddwyr gwasanaethau a’r cyhoedd. 
Rhaid i ni chwarae ein rhan yn y gwaith o 
annog y fath gwelliannau.

Rydym wedi nodi bod datblygu’r meysydd hyn 
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* Yn amodol ar benderfyniad gan y Cyngor ym mis Hydref 2015, disgwylir i’r nyrsys a’r bydwragedd cyntaf 
gael eu hailddilysu ym mis Ebrill 2016



dealltwriaeth o’u hanghenion a’u dymuniadau 
a sicrhau ein bod yn herio achosion o 
wahaniaethu pan ddown yn ymwybodol o hynny.

Byddwn yn casglu tystiolaeth sy’n ein helpu i 
wybod ein bod yn deg ac yn gyson a byddwn 
yn gweithio i wella ansawdd a graddau 
data cydraddoldeb ac amrywiaeth ar ein 
cofrestryddion drwy gydol eu gyrfaoedd. 

Rhaid i ni ddefnyddio ein rôl addysgol er mwyn 
sicrhau bod y rhai sy’n ymuno â’r gofrestr 
mewn sefyllfa i ymarfer yn effeithiol mewn 
amgylcheddau amrywiol ac, mewn rhai achosion, 
fyd-eang. 

Mae ein Cod yn nodi ein disgwyliad nad yw 
nyrsys a bydwragedd yn gwahaniaethu fel rhan 
o’u hymarfer, eu bod yn ystyriol o wahaniaethau 
ac yn dangos parch tuag at bob claf, 
defnyddiwr gwasanaeth a chydweithiwr.

Fel cyflogwr, anelwn at greu gweithlu sy’n 
adlewyrchu’r cymunedau amrywiol rydym yn 
gweithredu ynddynt ar bob lefel o’n sefydliad. 
Yn arbennig, byddwn yn ceisio amrywiaeth 
ymhlith y rhai sy’n gwneud cais i fod yn aelodau 
o’r Cyngor, pwyllgorau a phaneli.

Yn ystod y cyfnod strategol hwn, anelwn at 
gael ein cydnabod yn sefydliad sy’n cynnal 
arfer gorau o ran cydraddoldeb, amrywiaeth 
a chynhwysiant, gan gynnwys drwy gyrraedd 
safonau a gydnabyddir gan y sector.

“Mae ein Cod yn nodi 
ein disgwyliad nad yw 
nyrsys a bydwragedd 
yn gwahaniaethu fel 
rhan o’u hymarfer...”

yn flaenoriaethau strategol fel y gallwn gyflawni 
ein prif ddiben gan gael effaith ar amgylchedd 
newidiol.

Mae angen i’n dulliau rheoleiddio fod yn ymatebol 
ac yn addasadwy, gan ddefnyddio tystiolaeth 
ac ymwybyddiaeth gadarn a chydberthnasau 
cynhyrchiol er mwyn llywio’r ffordd rydym yn 
diogelu’r cyhoedd, nawr ac yn y dyfodol.

Cydraddoldeb, amrywiaeth a 
chynhwysiant

Mae pob corff cyhoeddus yn ddarostyngedig i 
ofynion deddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau 
dynol a byddwn yn sicrhau ein bod bob amser 
yn cydymffurfio â’r rhain. Fodd bynnag, fel 
rheoleiddiwr poblogaeth broffesiynol fawr ac 
amrywiol sy’n darparu gwasanaethau nyrsio a 
bydwreigiaeth i’r cyhoedd, rhaid i ni sicrhau bod 
hybu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant 
wrth wraidd yr hyn a wnawn. 

Yn ogystal â sicrhau bod ein prosesau 
rheoleiddio yn deg ac yn gynhwysol yn hyn o 
beth a’n bod yn gyflogwr da, rhaid i ni anelu 
at ddefnyddio ein dylanwad i hybu gwelliannau 
ehangach o ran ymarfer cydraddoldeb, 
amrywiaeth a chynhwysiant.

Rydym yn byw mewn byd sy’n fwyfwy amrywiol ac 
mae angen i ni feithrin hyder ac ymddiriedaeth 
ein rhanddeiliaid drwy ddeall ac ystyried 
anghenion a disgwyliadau pawb. Fel rhan o 
bopeth a wnawn, byddwn yn cydymffurfio â 
deddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol ac yn 
gwerthuso materion cydraddoldeb a godir gan 
ein gwaith ac, fel y bo angen, yn mynd i’r afael â 
hwy.  

Byddwn yn rheoleiddio mewn ffordd deg a 
chyson. Rhaid i ni ennyn hyder rhanddeiliaid 
â nodweddion gwarchodedig, p’un a ydynt yn 
ddefnyddwyr gwasanaethau, yn gofrestryddion 
neu’n unigolion eraill. Mae angen i ni ddangos 
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“...rhaid i ni sicrhau bod 
hybu cydraddoldeb, 
amrywiaeth a 
chynhwysiant wrth 
wraidd yr hyn a wnawn.”



Yr amgylchedd rydym 
yn gweithio ynddo

Mae angen i ni ystyried sawl ffactor allanol a 
all effeithio ar ymarfer nyrsys a bydwragedd a 
sut rydym yn eu rheoleiddio. Mae’r adran hon 
yn amlinellu rhai o’r tueddiadau a’r nodweddion 
yn yr amgylchedd hwn sy’n newid yn barhaus. 

Natur newidiol gwaith rheoleiddio

Mae adolygiadau o fethiannau gofal mewn 
lleoliadau fel Canol Swydd Stafford, 
Morecambe Bay a’r Vale of Leven wedi cael 
effaith ddofn ar y sector iechyd. Mae pawb 
sydd ynghlwm wrth iechyd yn canolbwyntio 
ar ddysgu’r gwersi o’r adroddiadau a sicrhau 
bod pryderon yn dod i law ac y gweithredir 
arnynt cyn i glaf gael unrhyw niwed. Mae 
disgwyliad clir y bydd rheoleiddwyr yn gwella 
eu cyd-ddealltwriaeth o’r hyn a wyddant am 
eu poblogaethau a reoleiddir, o’u data eu 
hunain neu ddata eraill, ac yn sicrhau bod y 
ffordd y maent yn mynd ati i reoleiddio yn 
canolbwyntio ar nodi risg ac atal niwed drwy 
gyfuno gwybodaeth a chysoni gweithgarwch 
rheoleiddio.

Rhagwelwn y bydd hyn yn parhau i fod yn 
agwedd bwysig ar ein gwaith dros y pum 
mlynedd nesaf. Mae’r strategaeth hon yn 
anelu at wella ein gwybodaeth a’n helpu i 
ystyried sut y gall gwybodaeth newydd newid 
ein dull o reoleiddio. 

Ar yr un pryd, bydd deddfwriaeth yr Undeb 
Ewropeaidd (UE) ar gydnabod cymwysterau 
proffesiynol yn sicrhau bod mwy o 
gydweithredu rhwng cyrff rheoleiddio ar 
draws yr UE wrth gadarnhau cymwysterau’r 
rhai sy’n gwneud cais i ymuno â’r gofrestr a 
thynnu sylw ei gilydd at gamau rheoleiddio yn 
erbyn cofrestryddion.

Yn olaf, yn enwedig os cyflwynir deddfwriaeth 
newydd, disgwyliwn weld trafodaeth barhaus 
am natur a chwmpas gwaith rheoleiddio 
proffesiynol ac, yn ehangach, y rheoleiddwyr 
eu hunain.

Llais cryfach i gleifion a defnyddwyr 
gwasanaethau

Un o’r prif negeseuon a ddaeth i’r amlwg yn 
sgil y methiannau gofal proffil uchel oedd y 
gellid bod wedi atal niwed petai rhywun wedi 
clywed safbwyntiau cleifion a’u teuluoedd ac 
wedi gweithredu arnynt.  

Mae hyn wedi arwain at sylwebyddion hyddysg 
yn lleisio barn o safbwynt y defnyddiwr. O 
ganlyniad, mae’n fwyfwy cyffredin i waith 
datblygu polisi a thrafodaethau cyhoeddus 
gynnwys sefydliadau cleifion neu arbenigwyr 
drwy brofiad.

Bydd mwy o dryloywder o ran data gofal 
iechyd yn galluogi’r cyhoedd i fod yn fwy 
hyddysg ac yn arwain at fwy o graffu ar 
wasanaethau. Bydd angen i weithwyr gofal 
iechyd proffesiynol feddu fwyfwy ar y sgiliau i 
weithio gyda chleifion arbenigol ac, weithiau, 
gleifion sy’n ddeiliaid cyllideb. Mae’r sectorau 
iechyd a gofal yn cydnabod y bydd cynnwys 
defnyddwyr gwasanaethau hyddysg yn fwy 
wrth ddylunio a gwerthuso gwasanaethau yn 
gwella ansawdd a diogelwch gofal. Mae’r un 
peth yn wir am reoleiddio gofal iechyd. 

Newid o ran demograffeg a’r gweithlu

Mae nyrsys a bydwragedd cofrestredig yn 
darparu gofal mewn ystod eang o leoliadau, 
o ysbytai, meddygfeydd a chartrefi gofal, i 
wasanaethau yn y gymuned ac yng nghartrefi 
defnyddwyr gwasanaethau. Maent hefyd 
yn gweithio mewn meysydd cysylltiedig fel 
addysg, rheolaeth a pholisi. Efallai eu bod yn 
darparu gofal yn uniongyrchol, drwy eraill neu 
hyd yn oed o bell, gan ddefnyddio technolegau 
newydd. Ein her yw rheoleiddio gweithlu mor 
fawr ac amrywiol, cyfathrebu’n effeithiol 
â’n holl gofrestryddion a phennu a chynnal 
safonau sy’n ystyrlon ac yn briodol i ystod 
eang o rolau nyrsio a bydwreigiaeth.
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“Ein her yw rheoleiddio gweithlu mor fawr 
ac amrywiol, cyfathrebu’n effeithiol â’n holl 
gofrestryddion a phennu a chynnal safonau sy’n 
ystyrlon ac yn briodol i ystod eang o rolau nyrsio a 
bydwreigiaeth.”
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Mae gennym boblogaeth sy’n heneiddio â 
chyflyrau iechyd mwy cymhleth ynghyd â chyfran 
uwch o’r boblogaeth sy’n byw â chyflyrau 
hirdymor a all gael eu rheoli’n aml y tu allan i’r 
ysbyty. Gwyddom fod angen i fwy o anghenion 
gofal iechyd gael eu diwallu yn y gymuned 
gyda’r sectorau iechyd a gofal cymdeithasol 
yn cydweithio’n agosach. Mae systemau 
integreiddio yn hirsefydledig mewn rhannau 
o’r DU a’r cyfeiriad teithio mewn mannau eraill. 
Mae pedair llywodraeth y DU yn canolbwyntio 
ar iechyd y cyhoedd ac ymyrraeth gynnar mewn 
gwahanol ffyrdd. Fodd bynnag, gyda mwy o bobl 
yn dioddef sawl afiechyd, gwyddom hefyd y bydd 
derbyniadau acíwt yn mynd yn fwy cymhleth. Ar 
hyn o bryd, mae rhannau o’r DU wedi integreiddio 
eu gwasanaethau iechyd a gofal yn fwy nag eraill 
ond, ymhob lleoliad, mae nyrsys a bydwragedd 
yn ymarfer fwyfwy fel rhan o dimau sy’n 
cynnwys proffesiynau eraill lle gall priod rolau ac 
atebolrwydd fod yn gymhleth.

Mae genedigaethau cymhleth hefyd yn fwy 
cyffredin oherwydd ffactorau fel oedran mamau, 
y cynnydd mewn gordewdra a chamddefnyddio 
sylweddau. Er ei bod yn gadarnhaol bod 
cyfraddau goroesi babanod cynamserol wedi 
gwella, mae wedi arwain at fwy o fabanod 
newydd-anedig ag anghenion cymhleth. 
Mae’r ffactorau hyn yn rhoi mwy o alwadau 
ar fydwragedd a nyrsys iechyd y cyhoedd a 
chymunedol arbenigol.

Bydd y newidiadau hyn, ynghyd â’r drafodaeth 
barhaus am y niferoedd a’r mathau angenrheidiol 
o weithwyr gofal iechyd proffesiynol mewn 
lleoliad penodol, yn parhau i lywio marchnad 
recriwtio fyd-eang. Ochr yn ochr â hyn, bydd 
trafodaethau’n parhau ynghylch sut y dylai 
addysg nyrsio a bydwreigiaeth ddatblygu er 
mwyn sicrhau bod nyrsys a bydwragedd sydd 
newydd gael eu hyfforddi yn diwallu anghenion 
cleifion a theuluoedd yn y dyfodol.

Data a thechnoleg

Mae technoleg yn newid gofal iechyd a’r 
broses o reoleiddio gofal iechyd. Mae cleifion a 
theuluoedd yn rhoi adborth yn syth i ddarparwyr 
iechyd a gofal ar eu profiadau o wasanaethau 
a gweithwyr proffesiynol drwy gyfryngau 
cymdeithasol a dulliau eraill. Mae cleifion hefyd 
yn defnyddio technoleg i ddod o hyd i dystiolaeth 
o’u triniaeth sy’n raddol newid y gydberthynas 
rhwng yr ymarferydd arbenigol a’r defnyddiwr 
gwasanaeth. Mewn sawl lleoliad, mae iechyd a 

gofal mamolaeth yn dod yn fwy o bartneriaeth 
rhwng defnyddwyr gwasanaethau a gweithwyr 
proffesiynol.

Bydd data mwy soffistigedig a lleol (er 
enghraifft ar lefel ward, adran a hyd yn 
oed sifft) ar bethau fel heintiau, cyfraddau 
marwolaeth, cwynion a niwed y gellir ei osgoi ar 
gael i gleifion ac eraill.  Bydd angen i ni ystyried 
effaith bosibl hyn ar ddisgwyliadau’r cyhoedd o’r 
proffesiynau rydym yn eu rheoleiddio. Byddwn 
yn parhau i fod yn ymwybodol o newidiadau 
technolegol yn y sectorau iechyd a gofal, fel 
twf teleiechyd a all ei gwneud yn ofynnol i ni 
ddatblygu ein safonau, cyhoeddi canllawiau 
newydd neu wella agwedd ar addysg. 

Datganoli ac ymwahanu

Rydym yn rheoleiddio nyrsys a bydwragedd yng 
Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. 
Mae iechyd yn fater datganoledig ac mae 
ymwahanu yn duedd a welir fwyfwy wrth lunio 
polisïau gofal iechyd. Mae gwahaniaethau o 
ran rôl cystadleuaeth ym maes gofal iechyd, yr 
integreiddio rhwng iechyd a gofal cymdeithasol 
a datblygu rhai rolau.  Fodd bynnag, gan fod 
y gwaith o reoleiddio gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol yn fater i’r DU gyfan, dylai’r cyhoedd 
fod yn hyderus bod nyrs neu fydwraig mewn 
unrhyw ran o’r DU yn gweithio i’r un safonau, 
waeth ble y’i lleolir. Er mwyn gweithio yn yr 
amgylchedd hwn yn effeithiol, mae angen 
i reoleiddwyr y DU fod yn ymwybodol o’r 
blaenoriaethau a’r gwahaniaethau o ran gofal 
iechyd ac addysg broffesiynol ledled y DU, drwy 
gydberthnasau cadarn a gwybodaeth dda.

Newid deddfwriaethol

Mae ein hamgylchedd gwaith yn newid yn gyson 
a dyna pam rydym am wneud newidiadau i’r 
ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu ein gwaith sy’n 
ein galluogi i addasu a gwella. Credwn y byddai’r 
cyhoedd yn cael ei wasanaethu’n well gan 
ddeddfwriaeth sy’n nodi’r ‘beth’ o ran rheoleiddio 
heb bennu’r ‘sut’, fel sy’n digwydd nawr. Rydym yn 
glir bod ein deddfwriaeth bresennol yn ein glynu 
wrth ffordd o reoleiddio na fydd, dros amser, 
yn effeithlon ac na fydd yn gynaliadwy yn yr 
hirdymor; felly, yn ystod y cyfnod a gwmpesir gan 
y strategaeth hon, bydd angen i ni wneud newid 
strategol, boed hynny ar ffurf deddfwriaeth 
sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth.
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Ni fydd ein ffocws ar ddiogelu’r cyhoedd yn pallu, 
ond mae ein gweledigaeth dros y pum mlynedd 
nesaf yn cynnwys datblygu’r ffordd rydym yn 
gweithio. Bydd yr hyn y mae diogelu’r cyhoedd yn 
effeithiol yn ei olygu yn newid wrth i’r amgylchedd 
newid. Rhaid i ni reoleiddio ar gyfer anghenion 
y dyfodol yn hytrach na rhai’r gorffennol ac, 
er mwyn ein helpu i wneud hyn, byddwn yn 
mabwysiadu egwyddorion rheoleiddio dynamig. 
Mae’r math hwn o reoleiddio yn arloesol, yn 
flaengar ac yn gallu bodloni gofynion newidiol. 

Bydd gwella ein defnydd o dystiolaeth, o ymchwil 
ac o’n data ein hunain, yn adnodd allweddol a 
ddefnyddiwn fel rheoleiddiwr dynamig.  Byddwn 
yn defnyddio’r fath dystiolaeth yn rheolaidd ac 
mewn ffordd ystyrlon er mwyn sicrhau ein bod 
yn deall yr amgylchedd newidiol, yn meithrin 
dealltwriaeth gyfredol o’r proffesiynau a 
reoleiddir gennym ac yn asesu sut y gall fod 
angen i’r fath newidiadau gael eu hadlewyrchu 
wrth i ni fynd ati i ddiogelu’r cyhoedd. 

Er mwyn cyflawni’r nod o fod yn rheoleiddiwr 
dynamig, rhaid i ni sicrhau gwell cydbwysedd 
o ran y ffordd y defnyddiwn ein hadnoddau 
rhwng ein swyddogaethau craidd. Mae ein 

cynaliadwyedd, yn ogystal â’n heffeithlonrwydd, 
yn dibynnu ar dreulio llai o amser a gwario llai 
o arian, yn ôl cyfran, ymhellach i lawr y gadwyn 
gyflenwi, ar y nifer gymharol fach o nyrsys a 
bydwragedd y bu cwynion amdanynt, a threulio 
mwy o amser a gwario mwy o arian ymhellach i 
fyny’r gadwyn gyflenwi ar feysydd fel ailddilysu, 
addysg a safonau lle gall ein gwaith helpu i atal 
ymarfer gwael a hybu ymarfer da. 

Gwyddom y bydd parhau i wella’r ffordd rydym 
yn gweithio mewn amgylchedd ag adnoddau 
cyfyngedig yn rhoi cryn bwysau ar ein sefydliad 
a’n pobl. Am y rheswm hwn, caiff ein holl 
flaenoriaethau strategol ar gyfer 2015-2020 
eu hategu gan y penderfyniad i fod yn sefydliad 
modern, effeithiol ac effeithlon. A, thrwy gyfleu 
canlyniadau ein gwaith yn dda a chydweithio’n 
agos ag eraill, bydd yn ein helpu i gyflawni ein prif 
amcan, sef diogelu’r cyhoedd ac ennyn mwy o 
hyder yn y proffesiynau, yn well.

Mae Ffigur 2 yn crynhoi’r ffordd y mae ein 
blaenoriaethau strategol yn cefnogi ein prif 
amcan, sef diogelu’r cyhoedd.

Ein blaenoriaethau 
strategol 

“...caiff ein holl 
flaenoriaethau strategol 
ar gyfer 2015-2020 eu 
hategu gan y penderfyniad 
i fod yn sefydliad modern, 
effeithiol ac effeithlon.”
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Ffigur 2: Mae ein blaenoriaethau strategol yn cefnogi ein prif amcan, sef diogelu’r 
cyhoedd
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Mae’r adrannau nesaf yn manylu ar yr hyn a wnawn er mwyn datblygu ymhob un o’r meysydd 
strategol hyn â blaenoriaeth.
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Blaenoriaeth strategol 1: 
Rheoleiddio effeithiol

Pam mae hyn yn bwysig

Er mwyn gweithredu system reoleiddio ddynamig sy’n diogelu’r cyhoedd 
yn effeithiol mewn byd newidiol, mae angen i ni ddylunio a chyflwyno ein 
rhaglenni rheoleiddio fel eu bod yn hyblyg ac yn addasadwy, tra’n sicrhau 
bod ein diben a’n pwerau statudol wrth wraidd hynny. 

Mae pob un o’n swyddogaethau rheoleiddio yn wynebu heriau strategol 
y bydd angen ymateb iddynt yn y cyfnod a gwmpesir gan y strategaeth 
hon. Er, mewn rhai achosion, y bydd graddau’r newid sy’n bosibl yn 
dibynnu ar faint o newid deddfwriaethol sydd ar gael i ni, byddwn yn 
ceisio datblygu a gwella drwyddi draw. Mae’r adran hon yn manylu ar 
y datblygiadau rheoleiddio rydym yn anelu at eu cyflawni dros y pum 
mlynedd nesaf.
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Sail gadarn i ddefnyddio ein pwerau 
rheoleiddio 

Wrth wraidd gwaith rheoleiddio effeithiol mae 
cysylltiad clir rhwng deddfwriaeth sylfaenol 
ac is-ddeddfwriaeth, ein polisi rheoleiddio 
lefel uchel, a’r polisi a’r gweithdrefnau 
gweithredol sy’n sicrhau ein bod yn 
gwneud penderfyniadau cadarn o fewn ein 
swyddogaethau craidd. Byddwn yn hoelio sylw 
ein systemau goruchwylio a sicrhau ansawdd 
mewnol ar wneud yn siŵr bod cysylltiad clir 
parhaus rhwng ein pwerau statudol a’n 
dyletswyddau i weithredu.

Bydd ein polisïau bob amser yn cael eu 
llunio o fewn ein pwerau deddfwriaethol, 
gan gyfeirio at ein Gorchymyn a’n rheolau, 
ynghyd â deddfwriaeth arall sy’n gymwys i ni, 
er enghraifft, deddfwriaeth cydraddoldeb a 
chyfarwyddebau’r UE.

Cyfeiriad strategol ein swyddogaethau 
craidd

Byddwn yn sicrhau bod gennym ganlyniadau 
strategol clir i’n swyddogaethau craidd a 
adlewyrchir yn y polisïau y mae’r Cyngor 
yn cytuno arnynt, a’r gweithdrefnau a’r 
canllawiau sy’n llywodraethu ein camau 
gweithredu. Bydd y broses o ddatblygu ein 
gwaith rheoleiddio yn canolbwyntio ar weithio 
tuag at yr amcanion hyn.

Gan ystyried safbwyntiau ein rhanddeiliaid, 
byddwn yn diffinio ansawdd ar gyfer ein 
swyddogaethau craidd fel ein bod yn gallu 
asesu’r ffordd y mae ein gwaith yn effeithio 
ar ddiogelwch y cyhoedd a hyder y cyhoedd. 
Ymhlith y meysydd allweddol y byddwn yn 
canolbwyntio arnynt dros y pum mlynedd 
nesaf mae:

Addysg 

•    sicrhau bod myfyrwyr yn cael profiadau o 
ansawdd uchel wrth iddynt ymarfer mewn 
amrywiaeth o leoliadau iechyd a gofal sy’n 
esblygu’n barhaus

•    meithrin ein cydberthynas â myfyrwyr 
fel cofrestryddion y dyfodol a dysgu o’u 
dealltwriaeth o addysg ac ymarfer

•    ystyried potensial fframwaith asesu 
cenedlaethol

Safonau

•    mynd ar drywydd safonau neu ganllawiau 
ar y cyd gyda rheoleiddwyr eraill lle ceir 
problemau a phryderon cyffredin

•    llunio safonau cyn cofrestru sy’n addas at 
y diben ac yn cyflwyno newydd-ddyfodiaid 
i’r proffesiynau sy’n barod i ddiwallu 
anghenion defnyddwyr gwasanaethau 
presennol a rhai’r dyfodol

•    gwneud newidiadau i’r broses o reoleiddio 
bydwreigiaeth

•    adolygu natur a rôl safonau ôl-raddedig 
yn sgil ein gwaith ar ddiben a natur y 
gofrestr

Cofrestru ac ailddilysu

•    diffinio diben rheoleiddiol y gofrestr ac 
adolygu ei ffurf a’i chynnwys fel ein bod yn 
sicrhau y ceir cymaint o effaith reoleiddiol 
ar gofrestru proffesiynol â phosibl

•    gweithredu model ailddilysu cyfnod cyntaf 
effeithiol a defnyddio gwaith gwerthuso 
i lywio’r broses o weithredu’r cyfnod 
datblygu nesaf

•    bodloni gofynion newydd Cyfarwyddeb 
yr UE ar Gydnabod Cymwysterau 
Proffesiynol, gan ganolbwyntio’n glir ar 
ddiogelu’r cyhoedd

•    gwerthuso a, lle bo angen, addasu ein 
prosesau cofrestru tramor er mwyn 
sicrhau eu bod yn dal i fod yn effeithiol 
o ran tueddiadau’r farchnad lafur, gan 
gynnwys mwy o lobaleiddio

Addasrwydd i ymarfer

•    taro’r cydbwysedd cywir rhwng 
buddiannau’r cyhoedd a’r defnydd 
cymesur o adnoddau drwy wneud defnydd 
priodol o ddulliau gwaredu amgen yn lle 
gwrandawiadau llawn

•    ymgysylltu â chyflogwyr er mwyn sicrhau 
bod ein trothwyon cyfeirio yn cael eu deall 
ac nad yw materion y mae’n well ymdrin â 
hwy’n lleol yn arwain at atgyfeiriadau
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•    ystyried manteision dulliau dyfarnu eraill  

•    defnyddio data gwell er mwyn deall 
cyd-destun atgyfeiriadau, nodweddion 
cofrestryddion a atgyfeirir a natur 
honiadau a rhannu’r hyn a ddysgir â’r sector

Diwygiadau deddfwriaethol

Rydym yn glir bod agweddau ar ein fframwaith 
deddfwriaethol yn ei gwneud hi’n anos i ni fod 
yn rheoleiddiwr modern a dynamig. Byddwn 
yn parhau i alw am ddiwygio ein deddfwriaeth 
ac yn gwneud unrhyw newidiadau sy’n 
deillio o newid deddfwriaeth yn effeithiol. 
Cydnabyddwn, pan fyddwn yn gwerthuso’r 
cylchoedd ailddilysu cyntaf, efallai y bydd 
angen newid deddfwriaethol arnom er mwyn 
datblygu’r model ymhellach. Cydnabyddwn 
fod ein rhanddeiliaid yn disgwyl i ni barhau i 
wella waeth beth fo’r newid deddfwriaethol a 
gwnawn ein gorau i sicrhau ein bod yn diogelu’r 
cyhoedd gorau y gallwn o fewn ein fframwaith 
deddfwriaethol presennol.

Y dyfodol

•    Byddwn yn diwygio ein cofrestr er mwyn 
gwella ei heffaith, ei defnyddioldeb a’i 
gwerth i wahanol ddefnyddwyr. 

•    Bydd ein safonau ar gyfer ymuno â’r 
gofrestr (y DU, yr UE a thramor) yn ennyn 
hyder a, lle bo angen, byddwn yn gallu 
cael tystiolaeth o gymhwysedd ieithyddol 

cofrestryddion o’r UE.

•    Byddwn yn dehongli ac yn gwneud newidiadau 
sy’n ofynnol gan gyfarwyddebau’r UE yn 
effeithiol.

•    Bydd gennym ddeddfwriaeth sy’n addas at y 
diben sy’n ein galluogi i addasu a bydd proses 
Ailddilysu well yn annog nyrsys a bydwragedd 
i ganolbwyntio ar y Cod a safonau yn y 
cyfnod cyntaf ac, yn seiliedig ar yr hyn a 
ddysgir, bydd y broses ailddilysu yn datblygu 
i ychwanegu mwy o werth, er enghraifft, 
drwy adlewyrchu risg a gwahanol leoliadau 
ymarfer. 

•    Byddwn yn mynd ati’n rheolaidd i werthuso’r 
ffordd rydym yn cyflawni ein swyddogaethau 
craidd yn erbyn ein canlyniadau strategol ar 
gyfer pob un.

•    Bydd llai o’n dyfarniadau yn destun her 
lwyddiannus.

•    Byddwn yn gwybod beth mae ein rhanddeiliaid 
yn ei ddisgwyl gennym a byddwn yn llwyddo i 
fodloni’r disgwyliadau hyn yn dda.

•    Bydd ein dulliau rheoleiddio yn ystyried 
amrywiaeth ein cofrestr a defnyddwyr 
gwasanaethau iechyd a gofal.

“...defnyddio data gwell 
er mwyn deall cyd-destun 
atgyfeiriadau”
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Blaenoriaeth strategol 2: 
Defnyddio gwybodaeth

Pam mae hyn yn bwysig
Er mwyn rheoleiddio mewn ffordd ddynamig, mae angen i ni ddefnyddio 
gwybodaeth o ddata (p’un ai ein data ni neu ddata eraill sydd dan sylw), 
gwaith dadansoddi, ymchwil a chwilio gorwelion. Mae deall yr hyn y mae 
ein data ni’n hunain yn ei ddweud wrthym, a gwneud defnydd da o’r hyn 
y mae eraill yn ei wybod, bellach yn gymwyseddau craidd i reoleiddwyr. 
Ynghyd â rheoleiddwyr eraill, rydym yn ailystyried arwyddocâd prif ddiben 
gwybodaeth. Gwyddom y bydd gwybodaeth yn ein helpu i ymateb yn well i 
risgiau a gobeithio, yn y dyfodol, y bydd gwell gwybodaeth yn ein galluogi i 
ddeall ffactorau risg ar gyfer ymarfer gwael a’u defnyddio i ragfynegi ac, 
yn ddelfrydol, osgoi effaith hyn ar ddefnyddwyr gwasanaethau.
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Defnyddio gwybodaeth yn dda

Drwy ganolbwyntio ar wybodaeth, gobeithio y 
gwnawn feithrin dealltwriaeth newydd o’r hyn 
a wnawn, gan ein helpu i fod yn fwy effeithiol, 
tryloyw a chymesur. Fodd bynnag, mae 
gwybodaeth yn adnodd ar gyfer agweddau 
pwysig eraill ar ein gwaith. Gallwn rannu ein 
data â chyrff eraill sy’n gyfrifol am ansawdd 
a diogelwch er mwyn deall y system iechyd, 
gan gynnwys risg, yn well. Gall rhannu data a 
dealltwriaeth helpu cofrestryddion, cyflogwyr 
ac addysgwyr i fodloni ein gofynion. Gall 
adrodd ar ddata yn dda yn gyhoeddus leihau’r 
amser a gymerir i ymateb i ymholiadau ad hoc 
gan y cyfryngau ac eraill, dangos ein bod yn 
cydymffurfio â deddfwriaeth cydraddoldeb a 
gwella ansawdd ein dylanwad a’n sylwebaeth 
gyhoeddus.

Dros amser, ein nod yw sicrhau bod data 
dienw ar gael ar sail ffynhonnell agored, er 
enghraifft, cefnogi ymchwil academaidd ac 
ychwanegu at y corff ehangach o wybodaeth 
am ein sector.

Rheoleiddio ar sail tystiolaeth

Mae gan ein rhanddeiliaid fuddiant dilys yn y 
sail dystiolaeth ar gyfer ein dull rheoleiddio. 
Byddwn yn sicrhau ei bod ar gael yn gyhoeddus 
fwyfwy oherwydd cawn fudd o drafod yr 
hyn a wnawn. Mae hyn yn hynod wir am y 
rhyngberthynas rhwng ein swyddogaethau 
craidd, er enghraifft: dylai ein gwaith 
addasrwydd i ymarfer lywio ein safonau; dylai’r 
hyn a ddysgwn o brosesau ailddilysu lywio 
rhaglenni dychwelyd i ymarfer.

Meithrin ein gallu ym maes data

Byddwn yn glir ynghylch y data y mae angen i ni 
gael gafael arnynt, eu cadw neu eu defnyddio 
er mwyn bod yn rheoleiddiwr proffesiynol 
deallus, nawr ac yn y dyfodol.

Byddwn yn datblygu ein strategaeth 
gwybodaeth ddigidol sydd wedi’i dylunio i 
wella perthnasedd, ansawdd, defnyddioldeb 
a rheolaeth ein data. I’n helpu i wneud hyn, 
byddwn yn datblygu dull newydd o gael gafael 
ar ddata a’u cadw er mwyn cynnig ‘un olwg’ o 
nyrs neu fydwraig ar ein cofrestr, yn hytrach 
na chael eu trefnu yn ôl ein swyddogaethau 
rheoleiddio fel sy’n digwydd nawr. Bydd hyn 
yn ein galluogi i integreiddio’n haws yr hyn 

a wyddwn am y boblogaeth gofrestredig a’i 
gysylltu â gwybodaeth arall fel lleoliadau gofal 
iechyd.

Byddwn yn parhau i flaenoriaethu diogelwch 
data.

Byddwn yn recriwtio ac yn cadw staff sydd â’r 
arbenigedd sydd ei angen arnom i drosi data’n 
wybodaeth, at ein defnydd ni a defnydd eraill. 
Byddwn yn annog pob aelod o staff i fod yn 
chwilfrydig, gofyn cwestiynau a herio ei gilydd 
er mwyn darparu tystiolaeth i ategu’r ffordd 
rydym yn rheoleiddio.

Ymchwil   

Y ffordd orau o ddiwallu rhai o’n hanghenion 
gwybodaeth fydd drwy ymchwil a byddwn 
yn buddsoddi yn ein hadnoddau ymchwil 
mewnol yn ogystal â dod yn gomisiynydd 
ymchwil effeithiol. Byddwn yn datblygu ein 
rhwydweithiau â’r gymuned ymchwil a chyrff 
rheoleiddio eraill ymhellach fel y gallwn rannu a 
chydweithredu lle mae hynny yn ein helpu i fod 
yn rheoleiddiwr deallus.

Byddwn yn datblygu ac yn gweithredu model 
gwerthuso sy’n seiliedig ar ganlyniadau a 
fydd yn gymwys i bob newid sylweddol i’r 
ffordd rydym yn rheoleiddio ac yn mireinio ein 
hymarfer yn sgil canfyddiadau, lle bo angen.

Atebolrwydd deallus

Bydd tystiolaeth gryfach yn ein helpu i ennyn 
hyder y rhai sy’n ein dwyn i gyfrif. Bydd yn 
helpu ein Cyngor i ddwyn ein Tîm Gweithredol 
i gyfrif ac yn helpu’r Awdurdod Safonau 
Proffesiynol a’r Pwyllgor Dethol ar Iechyd i 
graffu ar ein gwaith.



Y Dyfodol

•    Bydd gennym a byddwn yn defnyddio un 
ffynhonnell o ddata ansawdd uchel am 
ein cofrestryddion, y sector a’n staff, 
gan gynnwys data cydraddoldeb ac 
amrywiaeth, fel y gallwn ddysgu o’n gwaith 
a sicrhau ein bod yn deg ac yn dryloyw.

•    Byddwn yn mynd ati’n rheolaidd i adolygu 
canlyniadau ein gweithgareddau chwilio 
gorwelion ac yn ystyried p’un a oes angen 
i’n dull rheoleiddio gael ei addasu a sut y 
gellid gwneud hynny.

•    Byddwn yn dadansoddi llwybrau gyrfa 
proffesiynol ac yn eu gosod yn erbyn man 
hyfforddi, lleoliad ymarfer, ailddilysu ac 
atgyfeirio er mwyn meithrin dealltwriaeth 
o’r hyn sy’n cefnogi ac yn llesteirio ymarfer 
da.

•    Byddwn yn llunio adroddiadau data 
rheolaidd, yn rhannu dadansoddiadau 
o’n swyddogaethau craidd ac yn gwella 
gwybodaeth am ein safonau ymhlith nyrsys 
a bydwragedd.

•    Byddwn yn gallu diwallu anghenion 
partneriaid o ran data sy’n ymwneud â 
lleoliad gwaith, proffesiwn, rhanbarth neu 
wlad.

•    Byddwn yn bartner effeithiol sy’n cyfrannu 
at gyd-ddealltwriaeth werthfawr o risg 
a bydd y fath ddealltwriaeth yn llywio’r 
ffordd yr awn ati i reoleiddio.

•    Byddwn yn gallu ennyn hyder y rhai sy’n ein 
dwyn i gyfrif drwy ddarparu tystiolaeth 
gadarn o effeithiolrwydd ein gwaith 
rheoleiddio.

“Drwy ganolbwyntio 
ar wybodaeth, 
gobeithio y 
gwnawn feithrin 
dealltwriaeth 
newydd o’r hyn 
a wnawn, gan ein 
helpu i fod yn fwy 
effeithiol, tryloyw a 
chymesur.”
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Blaenoriaeth strategol 3: 
Cydweithredu a 
chyfathrebu

Pam mae hyn yn bwysig
Mae cyfathrebu yn adnodd rheoleiddio sylfaenol, nid sgil-gynnyrch 
mohono. Mae a wnelo’r flaenoriaeth hon â chynyddu effaith ein diben 
rheoleiddio craidd drwy gyfathrebu a gweithio mewn partneriaeth. 
Mae gwaith rheoleiddio dynamig yn mynnu ein bod yn gweithio fel 
rhan o system reoleiddio ehangach ac yn defnyddio ein dylanwad ar 
gofrestryddion a’r rhai sy’n pennu’r amgylchedd lle maent yn ymarfer, fel 
cyflogwyr, i lywio gwelliant parhaus. 

I wneud hyn, rhaid i ni wrando cymaint ag y siaradwn a rhoi prosesau 
ar waith i gyflawni hyn. Rhaid i ni soffistigo ein dealltwriaeth o nyrsys 
a bydwragedd rheng flaen, a’n hymwneud â nhw, ynghyd â meithrin 
cydberthnasau â sefydliadau allweddol yn lleol, yn rhanbarthol, yn 
genedlaethol ac yn rhyngwladol. Rhaid i ni hefyd barhau i gyfoethogi ein 
cydberthnasau â rhanddeiliaid pwysig, cleifion a’r cyhoedd.
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Gwell dealltwriaeth o’n rôl a sut i 
ddefnyddio ein gwasanaethau

Fel corff cyhoeddus sy’n atebol i Senedd 
y DU, byddwn yn blaenoriaethu’r gwaith o 
feithrin ymwybyddiaeth y cyhoedd o’n rôl a’r 
hyn i’w ddisgwyl gan nyrsys a bydwragedd.  
Gwneir hyn yn seiliedig ar y ffaith y gall y fath 
ddealltwriaeth lywio ymddygiad ‘defnyddwyr’ a, 
lle bo angen, annog codi pryderon difrifol. Pan 
fo ein hangen ar y cyhoedd, mae angen i’n rôl 
fod yn glir a rhaid ei bod hi’n hawdd defnyddio 
ein gwasanaethau.

Byddwn yn defnyddio ein cydberthnasau â 
grwpiau cleifion a hawliau defnyddwyr sydd 
mewn sefyllfa dda i hybu ein rôl lle darperir 
gofal. Byddwn yn parhau i wella’r dulliau o 
gyfathrebu â chleifion a’r cyhoedd er mwyn 
sicrhau eu bod ar gael mewn fformatau 
hygyrch. 

Byddwn yn cynnal rhaglen gynhwysfawr 
mewn perthynas â chyfathrebu a chysylltu â 
rhanddeiliaid, gan sicrhau bod cynllun clir ar 
gyfer ymgysylltu ag eraill, gwrando arnynt a 
hybu ein hamcanion. 

Bydd cynnal cydberthnasau cadarnhaol, sy’n 
ychwanegu gwerth, â’r cyfryngau, ar bob 
ffurf, yn flaenoriaeth a byddwn yn buddsoddi 
yn y gwaith o sicrhau bod ein cydberthnasau 
â’r grŵp rhanddeiliaid pwysig hwn yn cael eu 
rheoli’n effeithiol.

Hybu proffesiynoldeb 

Bydd ein proses ailddilysu yn cefnogi 
cydberthynas gydol gyrfa rhwng nyrsys a 
bydwragedd a’u rheoleiddiwr. Bydd hyn yn 
ein galluogi i atgyfnerthu’r gwerthoedd a’r 
safonau ymarfer a ddisgwylir gan nyrsys a 
bydwragedd. Bydd yn ein galluogi i wella ein 
dealltwriaeth o’r ffactorau sy’n dylanwadu ar 
ansawdd gofal nyrsio a bydwreigiaeth a fydd, 
yn ei dro, yn ein gwneud yn rheoleiddiwr mwy 
effeithiol.

Byddwn yn ceisio dylanwadu ar yr 
amgylcheddau y mae nyrsys a bydwragedd 
yn gweithio ynddynt drwy ei gwneud yn glir 
i gyflogwyr y cyfrifoldebau sy’n mynd law 
yn llaw â chyflogi gweithwyr proffesiynol 
cofrestredig. Yn ystod cyfnod y strategaeth 
hon, byddwn yn defnyddio data fwyfwy i 

dynnu sylw at achosion lle yr ymddengys fod 
pryderon am ymarfer nyrsio neu fydwreigiaeth 
yn ymwneud â sefydliad neu leoliad penodol.  
Drwy waith ymchwil, byddwn yn dysgu mwy 
am y ffactorau sy’n cefnogi gwydnwch ar ran 
gweithwyr proffesiynol, yn ogystal â deall beth 
all atal problemau rhag dod yn atgyfeiriadau 
addasrwydd i ymarfer.

Cefnogi rheoleiddio yn agosach i’r 
rheng flaen

Mae a wnelo cyflogi gweithwyr proffesiynol 
cofrestredig â buddiannau a chyfrifoldebau. 
Byddwn yn meithrin cydberthnasau mwy 
gweithredol sy’n rhoi gwell cefnogaeth i 
arweinwyr proffesiynol a chyflogwyr yn y 
gweithle er mwyn cynnal a gwella safonau 
nyrsio a bydwreigiaeth. Bydd hyn yn ein 
helpu i ddarparu gwell arweiniad ar ymdrin 
â phryderon am nyrsys a bydwragedd ac yn 
helpu i gyflwyno’r broses ailddilysu.

Byddwn yn ystyried a fyddai nodweddion 
rheoleiddio pwrpasol (safonau, nodiadau) 
ar gyfer arweinwyr a rheolwyr nyrsio a 
bydwreigiaeth yn atgyfnerthu diogelwch y 
cyhoedd.

Byddwn yn chwarae mwy o ran wrth i 
gyflogwyr ymdrin â safonau proffesiynol, 
er mwyn hybu’r amodau lle mae arfer da yn 
ffynnu a lle mae arfer gwael yn fwy tebygol o 
gael ei ragfynegi a’i atal.

Byddwn hefyd yn buddsoddi amser ac 
adnoddau yn y gwaith o wella ein dealltwriaeth 
o’r lleoliadau amrywiol y mae nyrsys a 
bydwragedd yn gweithio ynddynt a’r ffactorau 
sy’n cefnogi neu’n llesteirio arfer da.

Effaith drwy bartneriaeth

Mae gennym nifer o gytundebau partneriaeth 
â chyrff eraill sydd â rôl i’w chwarae yn 
diogelu’r cyhoedd, gan gynnwys rheoleiddwyr 
systemau. Yn ystod y cyfnod a gwmpesir 
gan y strategaeth hon, byddwn yn gwella ein 
gwaith partneriaeth drwy rannu gwybodaeth, 
cyflawni gweithgareddau ar y cyd a mesur 
effaith cydweithredu. Yn ogystal â’n 
cytundebau partneriaeth, byddwn yn mynd 
ati fwyfwy i gydweithredu ar lefel strategol 
er mwyn datblygu nodau penodol, fel gweithio 
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drwy grwpiau eirioli cleifion er mwyn lledaenu 
gwybodaeth. Bydd ein diwylliant o blaid dysgu 
gan bartneriaid. Byddwn yn sefydlu ac yn 
meithrin cysylltiadau rhyngwladol lle bo hyn yn 
cefnogi ein prif ddiben.

O ystyried bod nyrsys a bydwragedd yn 
aelodau o dimau amlbroffesiynol fwyfwy a 
hyd yn oed, mewn rhai achosion, yn cyflawni 
rolau hybrid, byddwn yn gweithio’n agos gyda 
rheoleiddwyr eraill ac yn gwneud yr achos o 
blaid safonau neu ganllawiau ar y cyd lle y bo’n 
briodol.

Y tu hwnt i bartneriaeth

Rydym yn ymrwymedig i fudd y cyhoedd a 
gwerth am arian a byddwn yn mynd ati i annog 
cynigion sy’n mynd y tu hwnt i bartneriaeth, i 
wasanaethau a rennir neu ddulliau mwy radical 
o integreiddio a chydgyfeirio rolau.

Y Dyfodol

•    Byddwn yn datblygu rhaglen gyfathrebu 
a chydweithredu strategol gynhwysfawr 
i gefnogi a chynyddu effaith ein 
gweithgarwch rheoleiddio.

•    Byddwn yn gweithio i ddeall yr amgylchedd 
a’r ffactorau ymarfer sy’n cefnogi neu’n 
llesteirio arfer da.

•    Byddwn yn defnyddio technoleg ddigidol 
fwyfwy i wella ein dulliau cyfathrebu.  

•    Byddwn yn defnyddio arolygon yn rheolaidd 
i fesur dealltwriaeth o’n rhaglenni 
rheoleiddio a hyder ynddynt.

•    Bydd gennym gydberthnasau mwy 
gweithredol a rhwydweithiau cadarn sy’n 
cyfrannu at ddiogelu’r cyhoedd ledled y DU.

•    Byddwn yn cyflawni gweithgareddau mwy 
cydweithredol fel canllawiau a rennir lle 
mae hyn yn gwella’r gwaith o ddiogelu’r 
cyhoedd.

•    Byddwn yn datblygu gwefan ryngweithiol 
a hygyrch ac yn sicrhau bod ein holl 
weithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu 
yn cael eu nodi ar y wefan.

•    Byddwn yn cynllunio ac yn gwerthuso ein 
gweithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu 
er mwyn sicrhau eu bod yn cael yr effaith 
ac yn sicrhau’r gwerth gofynnol.

“Pan fo ein hangen ar y 
cyhoedd, mae angen i’n 
rôl fod yn glir a rhaid ei 
bod hi’n hawdd defnyddio 
ein gwasanaethau.”
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Blaenoriaeth strategol 4: 
Sefydliad effeithiol

Pam mae hyn yn bwysig
Nodweddir y pum mlynedd nesaf gan newid sylweddol (a radical efallai) 
tra’n parhau i ganolbwyntio’n llwyr ar berfformiad cyson gryf yn ein 
swyddogaethau craidd. Mae gennym waith i’w wneud i ddod yn sefydliad 
a all fod yn rheoleiddiwr deallus, cydweithredol a blaengar. Bydd angen 
i ni ddatblygu ein diwylliant, ein systemau a’n defnydd o adnoddau 
ymhellach er mwyn ein helpu i wneud hyn. Cydnabyddwn y bydd y cam 
nesaf ar ein gwaith datblygu yn gosod gofynion gwahanol ar ein Cyngor, 
Tîm Gweithredol a staff ar bob lefel.
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Moderneiddio ein dull gweithredu

Byddwn yn moderneiddio’r ffordd rydym 
yn rheoleiddio, gan wella ein systemau 
gwybodaeth a thechnoleg a’r prosesau 
cysylltiedig sydd wrth wraidd ein rhaglen 
ddatblygu. Cyflawnir mwy o’n busnes ar-lein, 
gyda mwy o hunanwasanaeth, a fydd felly’n 
gwella gwasanaeth cwsmeriaid ac yn cynyddu 
effeithlonrwydd. 

Ar ôl gwneud newidiadau pwysig i’n seilwaith 
sylfaenol, byddwn yn buddsoddi mewn 
technolegau newydd a fydd yn ein galluogi 
i wneud newid sylweddol i’r ffordd rydym 
yn casglu ac yn storio data. Bydd hyn yn 
ein galluogi i wneud defnydd mwy cywir ac 
effeithiol o ddata a byddwn mewn sefyllfa well 
i rannu gwybodaeth, yn fewnol ac â thrydydd 
partïon. 

Gweithrediadau sy’n perfformio’n 
uchel

Byddwn yn amlinellu’r hyn a olygir wrth 
brosesau gweithredol ‘da’ ac yn eu newid 
lle gwelwn fuddiannau i effeithiolrwydd 
rheoleiddiol neu effeithlonrwydd busnes. Fel 
rhan o’r adolygiadau hyn o brosesau, byddwn 
yn canolbwyntio ar gyflawni gwell canlyniadau 
a gwasanaeth cwsmeriaid, er enghraifft pa 
mor gyflym yr awn ati i brosesu ceisiadau ac 
adnewyddiadau, a byddwn yn parhau i leihau’r 
gost a’r amser sydd ynghlwm o gael cwyn am 
nyrs neu fydwraig i ddatrys y mater yn briodol. 

Galluoedd

Byddwn yn addasu ein sefydliad fel y gall 
gyflawni’r strategaeth hon a gweithio 
mewn ffordd fwy technolegol. Felly, byddwn 
yn rhagweithiol wrth barhau i adolygu ein 
strwythurau a’n gofynion yn rheolaidd er 
mwyn sicrhau ein bod yn datblygu ein gallu a’n 
hadnoddau cyn bod angen yn codi ac fel rhan 
annatod o raglen newid. Byddwn yn sicrhau 
bod ein systemau yn datblygu ar raddfa sy’n 
cyfateb i’n huchelgeisiau mewn meysydd fel 
data a gwybodaeth.

Canolbwyntio ar gwsmeriaid

Byddwn yn mabwysiadu safon gwasanaeth 
cwsmeriaid gydnabyddedig ac yn gweithio 
tuag at achrediad allanol o fewn y cyfnod 

strategol. Bydd a wnelo hyn â deall pwy yw 
ein cwsmeriaid, cael adborth ganddynt a rhoi 
mesurau ar waith i wella lle bo angen. Byddwn 
yn edrych ar ein holl systemau er mwyn 
sicrhau bod profiad y bobl rydym yn ymdrin â 
hwy mor dda â phosibl.

Cydnabyddwn fod ein henw da yn seiliedig ar 
brofiad pobl pan fyddant yn defnyddio ein 
gwasanaethau. Eglurder, cyflymder, cywirdeb, 
ymatebolrwydd a chwrteisi sy’n bwysig 
iddynt. Maent yn gyfarwydd â siopa, talu 
biliau, gwneud apwyntiadau a bancio ar-lein a 
disgwyliant yr un lefel o wasanaeth gennym ni. 

Y gallu i ddysgu a gwella

Byddwn yn parhau i ddatblygu diwylliant 
myfyrio a dysgu er mwyn sicrhau bod gennym 
yr amgylchedd cywir lle caiff staff eu hannog i 
dyfu, datblygu, ceisio a chyflwyno gwelliannau 
a chyflawni arfer gorau. Mae hyn yn cynnwys 
gwneud defnydd rhagweithiol o’r canfyddiadau 
o adolygiadau o ddigwyddiadau difrifol, 
cwynion a chwythu’r chwiban. 

Byddwn yn canolbwyntio ar gyflawni sicrwydd 
ansawdd da yn ein prosesau rheoleiddio a 
busnes allweddol. Pan gyflawnir hynny, awn 
ati i ganolbwyntio ar fentrau gwella ansawdd. 
Byddwn yn ymgorffori amcanion ansoddol yn 
yr adolygiadau blynyddol o berfformiad staff, 
gan sicrhau bod pob cyflogai yn cael arfarniad 
perfformiad yn y maes hwn ac yn chwarae rôl 
amlwg yn y gwaith o ddarparu gwasanaethau o 
ansawdd.

Adnoddau

Oni allwn ryddhau adnoddau drwy gyflawni 
arbedion effeithlonrwydd yn ein swyddogaeth 
addasrwydd i ymarfer, ni fyddwn yn gallu 
cyflawni ein huchelgeisiau o ran gwella. Rydym 
yn ymrwymedig i ddefnyddio ein hadnoddau’n 
ddoeth, ond mae rheoleiddio dynamig yn 
dibynnu ar y defnydd dynamig o adnoddau. 
Yn seiliedig ar sylfaen gadarn o reolaethau 
ariannol effeithiol, byddwn yn parhau i wella’r 
ffordd rydym yn cynllunio gwariant ac yn 
rheoli ein busnes. Wrth wneud hyn, byddwn yn 
tanlinellu’r cysylltiadau rhwng gweithgareddau, 
costau a buddiannau er mwyn sicrhau bod ein 
gwariant yn cynrychioli gwerth da am arian 
ac yn cael ei ddefnyddio fwyfwy i gyflawni’r 
blaenoriaethau a amlinellir yn y strategaeth 



hon. Byddwn yn glir ynghylch yr enillion ar 
fuddsoddiad y disgwyliwn eu gweld a thros ba 
gyfnod y cyflawnir buddiannau.

Byddwn yn parhau i edrych ar gyfleoedd 
i gyflawni mwy o effeithlonrwydd drwy 
ddadansoddi ein modelau busnes, sut y cawn 
ein trefnu a ph’un a allwn gyflawni mwy o 
arbedion effeithlonrwydd yn y ffordd yr 
awn ati i gaffael gwasanaethau neu drwy 
gydweithredu’n agosach â chyrff eraill.

Byddwn yn adolygu ein hanghenion hirdymor 
o ran llety, gan gynnwys lleoliad, a fydd yn 
mynd i’r afael ag effeithlonrwydd ariannol ac 
effeithlonrwydd gweithredol.

Byddwn yn edrych ar gyfleoedd i arallgyfeirio 
ein sylfaen incwm a thrwy hynny leihau’r 
ddibyniaeth ar y ffi gofrestru.

Technoleg gwybodaeth 

Yn ystod y cyfnod strategol byddwn yn 
buddsoddi fwyfwy mewn technoleg sy’n ein 
galluogi i fanteisio i’r eithaf ar ei photensial 
i drawsnewid ein dull o weithio. Mae hyn yn 
cynnwys:

•    Swyddogaethau craidd a gefnogir gan 
systemau diogel, sefydlog ac effeithiol

•    Systemau rheoli gwybodaeth effeithiol i 
gefnogi ein defnydd o ddata

•    Datblygu cronfa ddata cofnod unigol 
sy’n cynnwys yr holl ryngweithio â 
chofrestryddion 

•    Datblygu ffyrdd o ddefnyddio data eraill er 
mwyn gwneud ein data ni’n hunain yn fwy 
defnyddiol.

Llywodraethu da ac arweinyddiaeth 
gref

Byddwn yn ategu ein strategaeth â systemau 
llywodraethu corfforaethol ac arwain cryf, 
gan ganolbwyntio’n glir ar ganlyniadau. Bydd 
y Cyngor yn dwyn y Tîm Gweithredol i gyfrif 
am drosi’r weledigaeth hon yn gynlluniau 
gweithredu ategol a fydd yn helpu’r sefydliad i 
berfformio’n dda. Mae hyn yn cynnwys sicrhau 
bod ein holl gynlluniau yn gyson â chefnogi’r 
strategaeth gorfforaethol hon. 

Y dyfodol

•    Bydd ein strwythurau llywodraethu yn 
rhoi sicrwydd effeithiol bod gennym y 
strategaethau, y cynlluniau a’r rhaglenni 
cywir i gyflawni’r newid sydd ei angen 
arnom.

•    Bydd gennym dechnolegau newydd a bydd 
ein trafodion craidd yn ‘ddiofyn ddigidol’, 
a fydd yn gwneud ein gweithrediadau’n 
gyflym ac yn gywir, ac yn gwella ein gallu 
i ddwyn ynghyd wybodaeth o wahanol 
rannau o’r sefydliad. 

•    Defnyddir ein hadnoddau yn fwy cytbwys 
rhwng ein swyddogaethau rheoleiddio a 
ategir gan arferion rheoli busnes cryf ond 
hyblyg.

•    Byddwn yn gwneud ac yn gweithredu 
penderfyniadau am ein gweithrediadau, 
fel lleoliad a llety, yn sgil y strategaeth 
hon, gan gydbwyso’r angen i reoli 
costau â phwysigrwydd parhad yn ein 
swyddogaethau craidd.

•    Bydd arolygon staff rheolaidd yn dangos 
gwelliant parhaus mewn meysydd fel 
ymgysylltu â staff.

•    Byddwn yn cynnal amgylchedd lle y gall 
pob aelod o staff, gan gynnwys y rhai â 
nodweddion gwarchodedig, ffynnu.

•    Byddwn yn cyflawni canlyniadau o ansawdd 
drwy brosesau busnes cost-effeithlon 
ac effeithiol. Bydd ein rhaglen sicrhau 
ansawdd fewnol yn cynnal asesiadau treigl 
o’r archwiliadau a gyflawnir gan reolwyr o 
fewn ein swyddogaethau rheoleiddio.

•    Bydd rhanddeiliaid yn cofnodi boddhad 
cynyddol â’n gwasanaeth cwsmeriaid a 
feincnodir yn erbyn safonau cenedlaethol 
cydnabyddedig.
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