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Rhagair
Yn ddiweddar, cyhoeddom safonau addysg newydd a oedd yn nodi'r hyn yr ydym yn ei 
ddisgwyl gan weithwyr proffesiynol y dyfodol, fel y gallant ddarparu gofal diogel, gofal 
sy'n seiliedig ar dystiolaeth a gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Mae'r safonau yn uchelgeisiol. Er mwyn gwireddu'r uchelgais hon, 
bu'n rhaid i ni drawsnewid y dull gweithredu tuag at addysg a 
hyfforddiant proffesiynol hefyd. Mae'n safonau newydd ar gyfer 
darparwyr addysg nyrsio a bydwreigiaeth yn adlewyrchu hyn.

Mawr obeithiwn y byddwch yn cytuno bod y newidiadau i'n safonau 
addysg yn rhai cadarnhaol.

Mae gan y safonau addysg newydd oblygiadau ar gyfer y ffordd yr 
ydym yn sicrhau ansawdd rhaglenni a darparwyr addysg. Felly rydym 
wedi cyhoeddi'r ddogfen hon – Fframwaith sicrhau ansawdd newydd.

Byddwn yn cyflwyno'r fframwaith hon dros y ddwy flynedd nesaf. 
Eleni, byddwn yn canolbwyntio ar gymeradwyo rhaglenni newydd yn 
erbyn ein safonau newydd. Bydd y gweithgarwch sicrhau ansawdd 
(SA) hwn yn caniatáu i ni gasglu gwybodaeth am y ffordd y mae 
sefydliadau addysgu cymeradwy (SACau) a'u partneriaid dysgu arfer 
yn bwriadu cyflwyno ein safonau newydd. Bydd y data a gasglwn yn 
cyfrannu at ein dull gweithredu cymesur ac wedi'i seilio ar risg tuag 
at SA nawr ac yn y dyfodol.

Datblygom y ddogfen hon yn dilyn adolygiad annibynnol o SA addysg 
nyrsio a bydwreigiaeth, a gweithgarwch ymgysylltu ar draws y DU. 
Mae fy nyled yn fawr i aelodau'r grŵp cyfeirio SA am eu cymorth a'u 
gweithgarwch i herio ein cynigion.

Edrychaf ymlaen at gydweithio gyda chi wrth i ni weithredu'r 
fframwaith SA newydd hwn.

Athro Geraldine Walters  
CBE PhD MBA RN

Cyfarwyddwr Addysg a Safonau
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Cyflwyniad
Er mwyn sicrhau bod defnyddwyr y gwasanaeth a'r 
cyhoedd yn teimlo'n hyderus am y gofal y maent yn ei 
gael, rhaid i ni sicrhau bod addysg a hyfforddiant nyrsio, 
bydwreigiaeth, a chymdeithion nyrsio o ansawdd uchel, 
a'i fod yn bodloni ein safonau. 

Mae SA addysg yn rhoi'r hyder i ni bod sefydliadau addysg yn 
bodloni ein safonau ar gyfer addysg a hyfforddiant. Mae hyn yn ein 
helpu i wybod bod myfyrwyr sydd wedi llwyddo i gwblhau rhaglen 
gymeradwy yn bodloni'r safonau medrusrwydd yr ydym yn gofyn 
amdanynt cyn iddynt ymuno â'n cofrestr. Dyma un o'r ffyrdd yr ydym 
yn cyflawni ein dyletswydd i ddiogelu'r cyhoedd.

Os bydd SA yn nodi nad yw sefydliad addysg yn bodloni ein safonau, 
rhaid i ni gymryd camau fel bod y sefydliad addysg yn cydymffurfio 
unwaith eto. Bydd hyn yn sicrhau bod hyder ymhlith y cyhoedd yn ein 
rôl ym maes addysg nyrsio, bydwreigiaeth a chymdeithion nyrsio, gan 
annog y sefydliad addysg i barhau i fod yn gyfrifol am fodloni  
ein safonau.

Mae'n fframwaith SA yn dangos sut yr ydym yn gwneud hyn, y sawl yr 
ydym yn ymgysylltu â nhw a'r hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gan y SACau 
a'r partneriaid dysgu arfer sy'n rheoli ac sy'n darparu addysg a 
hyfforddiant proffesiynol.
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Ein safonau addysg newydd 
Fel rhan o'n rhaglen newid uchelgeisiol dros bum mlynedd ar  
gyfer addysg, rydym yn adolygu ein holl safonau addysg. Bellach, 
rydym wedi cyrraedd hanner ffordd gyda'r gwaith hwn, a bu'n 
flwyddyn gynhyrchiol

Ym mis Mawrth, cytunodd ein Cyngor ar yr elfennau  
newydd canlynol:

• Safonau medrusrwydd ar gyfer nyrsys cofrestredig
• Fframwaith safonau ar gyfer addysg nyrsio a bydwreigiaeth
• Safonau ar gyfer goruchwylio ac asesu myfyrwyr
• Safonau ar gyfer rhaglenni nyrsio cyn-gofrestru
• Safonau ar gyfer rhaglenni rhagnodi. 

Yn ogystal, cytunodd fabwysiadu Fframwaith cymhwysedd ar gyfer 
pob rhagnodydd y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol a dull newydd ar 
gyfer y ffordd y byddwn yn sicrhau ansawdd. 

Ym mis Medi, cytunodd ein Cyngor ar y safonau newydd canlynol:

• Safonau medrusrwydd ar gyfer cymdeithion nyrsio
• Safonau ar gyfer rhaglenni cymdeithion nyrsio cyn-gofrestru

Am y fframwaith
Rydym wedi paratoi'r fframwaith SA ar gyfer pobl y mae ganddynt 
ddiddordeb yn ein gwaith ym maes sicrhau ansawdd. Yn arbennig, 
mae ar gyfer pobl sy'n ymwneud â rheoli a darparu addysg nyrsio, 
bydwreigiaeth a chymdeithion nyrsio.

Yn yr un modd â'n safonau newydd, hysbysir ein fframwaith SA 
newydd gan y ffyrdd y mae iechyd a gofal ac addysg broffesiynol 
yn newid. Mae'n adlewyrchu ein dull gweithredu wedi'i seilio ar 
ganlyniadau tuag at osod safonau newydd.

Mae'n dull gweithredu tuag at SA yn cynnig yr hyblygrwydd i ni 
sicrhau modelau darparu rhaglenni addysgol newydd ac amrywiol, 
a allai gynnwys partneriaethau lleol a dulliau wedi'u seilio ar waith. 
Mae'r model newydd yn gwella ein gallu i adnabod materion yn gynnar 
er mwyn sicrhau y gallwn fod yn rhagweithiol wrth ganolbwyntio 
ar feysydd lle'r ydym yn gwybod am risgiau, neu lle y mae data yn 
awgrymu y dylem fod yn canolbwyntio arnynt.

Yn ogystal, roeddem yn dymuno datblygu model a fyddai'n defnyddio 
data sicrhau gan wahanol ffynonellau, gan osgoi dyblygu er mwyn 
gwneud y broses yn fwy syml ac yn llai o faich i ddarparwyr addysg.

http://nmc.org.uk
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Pobl sydd wrth wraidd SA
Yn yr un modd â'r holl agweddau ar ein gwaith yn CNB, rydym yn 
cynnwys defnyddwyr gwasanaeth, y cyhoedd a myfyrwyr er mwyn 
sicrhau bod y dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn ein 
safonau newydd yn parhau ymlaen i weithgarwch SA addysg. 

Roedd ein fframwaith SA blaenorol yn ceisio sicrhau bod cleifion, 
defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a'r cyhoedd yn ymwneud â 
gweithgarwch SA addysg. Dan y fframwaith SA newydd, rydym yn 
cynyddu'r ymrwymiad hwn er mwyn sicrhau bod pobl wrth wraidd 
ein gwaith ym maes addysg a hyfforddiant, bod eu lleisiau yn cael 
eu clywed, a bod pobl yn gwybod sut y gallant gymryd rhan mewn 
gweithgarwch SA addysg. 

Byddwn yn gwrando mewn ffordd weithredol ac yn gweithredu mewn 
ffordd gymesur pan fyddwn yn cael adborth. Credwn y bydd hyn yn 
ennyn hyder yn y ffordd y mae nyrsys, bydwragedd a chymdeithion 
nyrsio yn cael eu paratoi ar gyfer arfer proffesiynol, ac y bydd 
yn dangos ein hymrwymiad i fod yn rheolydd proffesiynol sy'n 
canolbwyntio ar yr unigolyn.

Ein partner cyflenwi
Ar gyfer blwyddyn academaidd 2018-2019, bydd Mott MacDonald yn 
parhau i gyflawni ein gweithgarwch SA ar ein rhan. 

Mae'n cynnal gwefan a Hwb SA, ac mae wedi cyhoeddi'r llawlyfr 
SA sy'n nodi manylion ein prosesau SA. Mae'r llawlyfr yn disgrifio'r 
dystiolaeth y bydd angen i sefydliadau addysg a'u partneriaid 
dysgu ymarfer ei darparu er mwyn dangos eu bod yn bodloni ein 
safonau. Bydd Mott MacDonald yn ymweld â sefydliadau er mwyn 
rhoi'r wybodaeth i ni sydd ei hangen arnom er mwyn gwneud y 
penderfyniadau cymeradwyo ynghylch rhaglenni a sefydliadau. 

Yn dilyn ymarfer caffael, rydym wedi ailbenodi Mott MacDonald fel 
ein partner cyflawni SA am dair blynedd arall, yn dechrau o flwyddyn 
academaidd 2018-2019.

http://nmc.org.uk
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Amserlenni
Byddwn yn cyflwyno'r fframwaith SA newydd dros ddwy flynedd  
o fis Medi 2018.

Byddwn yn cychwyn gyda thon gyntaf y penderfyniadau 
cymeradwyo ar gyfer:

• rhaglenni nyrsio cyn-gofrestru
• rhaglenni rhagnodi nyrsys a bydwraig
• rhaglenni cymdeithion nyrsio cyn-gofrestru

Dilynir hyn gan weithgarwch cymeradwyo rhaglen ar gyfer:

• rhaglenni addysg bydwreigiaeth cyn-gofrestru
• rhaglenni ôl-gofrestru eraill.

Byddwn yn cyhoeddi'r safonau ar gyfer rhaglenni addysg 
bydwreigiaeth ac ôl-gofrestru tuag at ddiwedd 2019 ac i mewn  
i 2020.

Byddwn yn diweddaru'r ddogfen hon bob blwyddyn er mwyn 
adlewyrchu'r cam o gyflwyno'r fframwaith SA. Byddwn yn cysylltu â 
SACau cyn hynny os byddwn yn gwneud unrhyw newidiadau yn ystod 
y flwyddyn academaidd.

Anfonwch e-bost atom gan nodi unrhyw adborth yr hoffech  
ei rannu.

Timeline 
for the introduction 
of the QA framework

March
2018

August
2018

September
2018

Council approved standards for education 
and training, Standards of proficiency for
registered nurses, and standards for nurse 
and midwife prescribers.

New QA framework published.

QA framework came into force. Council approved 
Standards of proficiency for nursing associates 
and Standards for pre registration nursing 
associate programmes.

from October 2018 from October 2018
Programme approval 
against Standards for 
pre registration 
nursing programmes.

from January 2020
Programme approval 
against Standards for 
pre registration midwifery
programmes.

Programme approval 
against Standards for 
pre registration nursing 
associate programmes.

from October 2018
Programme approval 
against Standards for 
prescribing programmes.

QA
approval
activity

http://nmc.org.uk
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Sut ydym yn sicrhau ansawdd
Rhan o'n rôl1 yw pennu safonau ar gyfer addysg a 
hyfforddiant sy'n galluogi myfyrwyr i gyflawni ein 
safonau medrusrwydd cyn iddynt ymuno â'r gofrestr2. 
Yn ogystal, rhaid i ni deimlo'n fodlon bod SACau a 
phartneriaid dysgu arfer yn bodloni'r safonau a'r 
gofynion yr ydym yn eu gosod3. 

Mae'r fframwaith SA hwn a'r llawlyfr SA yn nodi'r dystiolaeth y 
mae angen i sefydliadau addysg ei dangos er mwyn peri i ni deimlo'n 
fodlon eu bod yn bodloni'r gofynion o ran addysg a hyfforddiant pan 
fyddwn yn penderfynu eu cymeradwyo4. 

Mae'n rheolydd, yr Awdurdod Safonau Proffesiynol (ASP), yn diffinio 
rheoleiddio cyffyrddiad cywir fel gweithgarwch cymesur, cyson, 
wedi'i dargedu, tryloyw, atebol ac ystwyth. Rydym wedi alinio ein 
fframwaith SA gyda'r egwyddorion hyn. Mae ASP yn adolygu ei 
ddull gweithredu tuag at reoleiddio cyffyrddiad cywir – os bydd eu 
safbwynt yn newid, byddwn yn adolygu ein dull gweithredu ni tuag at 
SA addysg.

Credwn ei bod yn well gwireddu proffesiynoldeb y rhai sy'n ymuno 
â'r gofrestr trwy gyfrwng addysg a hyfforddiant sy'n seiliedig ar 
bartneriaethau effeithiol rhwng sefydliadau addysg a'u partneriaid 
dysgu ar leoliad ar bob lefel. Mae'n dull SA newydd yn canolbwyntio ar ba 
mor effeithiol yw'r partneriaethau hynny.

Rydym wedi pennu'r safonau ar gyfer addysg nyrsio a bydwragedd fel 
proffesiynau mynediad lefel gradd ac addysg cymdeithion nyrsio fel 
proffesiwn mynediad lefel gradd sylfaen.  Felly rhaid bod sefydliadau 
addysg sy'n ceisio cymeradwyaeth ar gyfer rhaglenni a SACau sy'n 
darparu rhaglenni fod yn meddu ar bwerau dyfarnu graddau perthnasol 
(neu wedi cytuno'n ffurfiol ar fynediad i'r pwerau hynny trwy gyfrwng 
sefydliad arall sy'n dyfarnu graddau).

 

1 Erthygl 15(1) Gorchymyn Nyrsio a Bydwreigiaeth 2001 (y 'Gorchymyn')
2 Erthygl 5(2) y Gorchymyn
3 Erthygl 15(2) (b) y Gorchymyn
4 Erthygl 15(8) y Gorchymyn

http://nmc.org.uk
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Mae'n safonau addysg a hyfforddiant yn berthnasol 
i bob SAC a'u partneriaid dysgu arfer sy'n cynnal 
rhaglenni sydd wedi'u cymeradwyo gan CNB. 

Eu nod yw cynnig yr hyblygrwydd i SACau a phartneriaid dysgu arfer 
i ddatblygu dulliau arloesol tuag at addysg broffesiynol, gan fod yn 
atebol am ddarpariaeth a rheolaeth leol ein safonau cymeradwy yn 
unol â'n safonau ar yr un pryd. 

Rhannwyd y safonau addysg a hyfforddiant yn dair rhan:

Rhan 1: Fframwaith safonau ar gyfer addysg nyrsio5 a bydwreigiaeth

Rhan 2: Safonau ar gyfer goruchwylio ac asesu myfyrwyr

Rhan 3: Safonau rhaglenni

Mae'r safonau hyn yn helpu myfyrwyr i sicrhau medrusrwydd a 
deilliannau rhaglenni.

Isod, nodir strwythur y safonau addysg a hyfforddiant, ynghyd â'r 
ffordd y maent yn rhyngweithio gyda'r safonau medrusrwydd.

 

 Safonau 
hyfedredd

ar gyfer 
proffesiynau nyrsio 

a bydwreigiaeth

C
yn

Ô
l

Fframwaith 
safonau ar 
gyfer addysg 
nyrsio a 
bydwreigiaeth

Safonau ar gyfer 
goruchwylio ac 
asesu myfyrwyr

Safonau 
rhaglenni

Safonau ar gyfer 
addysg a hyfforddiant

5 Rydym wedi defnyddio'r ymadrodd 'nyrsio' yn y ddogfen hon wrth 
gyfeirio at waith nyrsys a chymdeithion nyrsio. Mae cymdeithion  
nyrsio yn broffesiwn ar wahân ac mae ganddynt eu rhan eu hunain  
ar ein cofrestr, ond maent yn rhan o'r tîm nyrsio.

http://nmc.org.uk
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Dull porth tuag at gymeradwyo
Mae'n fframwaith SA yn alinio strwythur y safonau newydd  
gyda'r ffordd y byddwn yn cymeradwyo sefydliadau addysg a 
rhaglenni newydd.

Mae defnyddio model porth yn ein galluogi i fabwysiadu dull 
gweithredu cymesur ond cadarn tuag at SA ar gyfer sefydliadau 
sy'n dymuno gweithredu ein safonau newydd. Trwy'r model hwn, 
gallwn wahaniaethu'r broses gymeradwyo rhwng sefydliadau addysg, 
gan ddibynnu a yw'r sefydliad eisoes yn rhedeg rhaglenni cymeradwy 
neu beidio.

Rhaid i sefydliad addysg y mae addysg nyrsio a bydwreigiaeth yn faes 
newydd iddynt (neu y maent yn dymuno dychwelyd i addysg nyrsio a 
bydwreigiaeth) ac y maent yn ceisio cymeradwyaeth ddweud wrthym 
yn ysgrifenedig (mewn neges e-bost), gan nodi cynnig byr. Ar ôl i ni 
gael sicrwydd ynghylch cynnig y sefydliad addysg, byddwn yn cychwyn 
ar ein harchwiliadau rhagarweiniol. Byddwn yn rhannu'r wybodaeth 
hon gyda'n partner cyflenwi SA, Mott MacDonald, a fydd yn cynnal y 
gweithgarwch SA trwy'r pyrth ar ein rhan. 

 

Dan ein fframwaith SA newydd, byddwn yn cymeradwyo rhaglenni 
am gyfnod amhenodol nawr, felly ni fydd angen i raglenni geisio 
cymeradwyaeth eto. Fodd bynnag, byddwn yn monitro sefydliadau 
mewn ffordd ragweithiol er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fodloni 
ein safonau.

Gallwch ddarganfod mwy am ein prosesau SA yn y llawlyfr SA.

http://nmc.org.uk
mailto:QAteam%40nmc-uk.org?subject=
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Process of programme approval
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Porth 1: Fframwaith safonau ar gyfer addysg nyrsio a 
bydwreigiaeth 
Ar ôl i ni sgrinio eu cynnig cychwynnol, rhaid i sefydliadau 
addysg newydd roi'r dystiolaeth angenrheidiol i ni er mwyn ceisio 
cymeradwyaeth ar gyfer rhaglen am y tro cyntaf. Byddwn yn 
adolygu'r dystiolaeth er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth, yna bydd y 
sefydliad addysg yn symud ymlaen i Borth 2.

Byddwn yn gofyn i SACau presennol i roi tystiolaeth i ni sy'n dangos 
sut y byddan nhw a'u partneriaid dysgu arfer yn bodloni Rhan 1: 
Fframwaith safonau ar gyfer addysg nyrsio a bydwreigiaeth.

• Disgwylir i SACau sy'n bwriadu cynnal rhaglenni yn 2020 
gyflwyno'r dystiolaeth angenrheidiol cyn 30 Ebrill 2019.

Yna, gall yr holl SACau presennol symud ymlaen i Borth 2.

Porth 2: Safonau ar gyfer goruchwylio ac  
asesu myfyrwyr
Bydd yr holl SACau presennol, sefydliadau addysg newydd a'u 
partneriaid dysgu arfer yn rhoi'r dystiolaeth i ni er mwyn  
dweud wrthym sut y byddant yn bodloni'r safonau newydd hyn.  
Bydd ymwelwyr SA yn dadansoddi'r dogfennau. 

Gall SACau presennol y mae ganddynt ymweliadau cymeradwyo 
rhaglenni wedi'u harchebu cyn 28 Chwefror 2019 gyflwyno'u 
tystiolaeth Porth 2 a Phorth 3 ar yr un pryd. Fodd bynnag, ni all 
unrhyw sefydliad symud y tu hwnt i Borth 3 os na fodlonir y safonau hyn.

Pan fyddwn yn teimlo'n fodlon bod y safonau hyn wedi cael eu 
bodloni, gall SACau presennol a sefydliadau addysg newydd symud 
ymlaen i Borth 3.

Porth 3: Safonau'r rhaglen
Bydd pob SAC presennol, sefydliadau addysg newydd a'u 
partneriaid dysgu arfer yn cyflwyno tystiolaeth er mwyn dangos 
sut y byddant yn bodloni'r safonau newydd hyn. Yn ystod blwyddyn 
academaidd 2018-2019, byddwn yn cymeradwyo rhaglenni yn erbyn:

• Safonau ar gyfer rhaglenni nyrsio cyn-gofrestru
• Safonau ar gyfer rhaglenni rhagnodi
• Safonau ar gyfer rhaglenni cydymaith nyrsio cyn-gofrestru

Porth 4: Ymweliad cymeradwyo 
Bydd cynrychiolwyr o SACau presennol a sefydliadau addysg newydd 
a'u partneriaid dysgu arfer yn dod ynghyd ar gyfer yr ymweliad 
cymeradwyo. Yn ogystal, disgwyliwn i ddefnyddwyr gwasanaeth a 
myfyrwyr presennol (pan fo hynny'n berthnasol) fynychu.

Ein nod yw lleihau'r faich ar SACau a'u partneriaid gymaint ag y bo 
modd trwy gymryd rhan mewn ymweliadau cymeradwyo ar y cyd â 
SACau a/neu reolyddion eraill pan fo modd, ond byddwn yn gwneud 
hyn gydag eglurder am ein rolau perthynol. Bydd ymwelwyr SA yn 
ymgysylltu â'r panel cyflwyno a gyda chynrychiolwyr o'r SAC a'i 
bartneriaid dysgu arfer. Byddant yn gwneud argymhellion i ni mewn 
adroddiad ynghylch a fodlonir ein safonau neu beidio. Yna, byddwn yn 
penderfynu a ddylid cymeradwyo'r rhaglen neu beidio.
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Sut byddwn yn SA rhaglenni nyrsio cyn-gofrestru
Gan bod gennym Safonau medrusrwydd ar gyfer nyrsys cofrestredig 
newydd a Safonau ar gyfer rhaglenni nyrsio cyn-gofrestru newydd, 
rhaid i'r holl SACau presennol sydd wedi sicrhau cymeradwyaeth 
i ddarparu rhaglen nyrsio cyn-gofrestru geisio cymeradwyaeth i 
ddarparu'r rhaglen yn erbyn y safonau newydd erbyn mis Medi 2020.

Mae hyn yn golygu y bydd dull newydd y porth tuag at gymeradwyo 
rhaglenni nyrsio cyn-gofrestru yn berthnasol i bob SAC. Bydd SACau 
a phartneriaid dysgu arfer yn nodi'r llwybrau yn eu rhaglen nyrsio 
cyn-gofrestru y maent yn dymuno sicrhau cymeradwyaeth ar eu 
cyfer. Gallai hyn gynnwys llwybrau israddedig, ôl-raddedig, yn seiliedig 
ar waith neu brentisiaeth.

Efallai y bydd SACau presennol a'u partneriaid dysgu arfer yn 
dymuno trosglwyddo myfyrwyr nyrsio presennol i'r rhaglen newydd. 
Os felly, bydd angen iddynt roi'r dystiolaeth i ni er mwyn cynorthwyo'r 
trosglwyddiad arfaethedig hwn ym Mhorth 3. Bydd ymwelwyr SA yn 
ystyried y dystiolaeth er mwyn sicrhau ei bod yn cadarnhau sut y 
bodlonir yr holl safonau trwy'r trosglwyddiad. Yn ogystal, disgwyliwn 
i fyfyrwyr sy'n trosglwyddo ymgysylltu ag ymwelwyr SA yn ystod 
Porth 4: Ymweliad cymeradwyo.

Bydd sefydliadau addysg newydd sy'n ennill statws SAC a SACau 
presennol, sy'n cael eu cymeradwyo ar gyfer rhaglen nyrsio am y 
tro cyntaf yn destun gwaith monitro rhaglenni newydd . Caiff hyn ei 
weithredu o'r adeg pan gaiff y rhaglen ei chymeradwyo nes y bydd 
y grŵp cyntaf o fyfyrwyr yn cofrestru gyda ni. Mae hyn oherwydd 
bod darparwyr nad ydym yn gwybod amdanynt ar hyn o bryd yn creu 
mwy o risg. Mae monitro rhaglenni newydd yn rhoi'r sicrwydd sydd ei 
angen arnom ynghylch sut mae'r rhaglenni newydd yn datblygu. Bydd 
y wybodaeth hon yn cyfrannu at ein dull gweithredu o ran gwaith 
monitro sydd wedi'i lywio gan ddata.

Sut byddwn yn SA rhaglenni bydwreigiaeth  
cyn-gofrestru
Rydym yn bwriadu cyhoeddi'r Safonau medrusrwydd ar gyfer 
bydwragedd newydd ym mis Ionawr 2020, ac ar yr adeg honno, 
byddwn yn gallu cymeradwyo rhaglenni yn erbyn y safonau newydd. 
l Fodd bynnag, gall SACau presennol a phartneriaid dysgu arfer 
symud i'r Safonau ar gyfer goruchwylio ac asesu myfyrwyr newydd 
cyn 2020. 

Fel arfer, byddem yn casglu'r dystiolaeth ar gyfer hyn fel rhan o 
weithgarwch cyflwyno tystiolaeth Porth 2, sy'n nodi manylion eu dull 
gweithredu newydd ar draws y sefydliad cyfan tuag at oruchwylio ac 
asesu myfyrwyr ar draws eu holl amgylcheddau dysgu arfer ar gyfer 
pob rhaglen y byddwn yn ei chymeradwyo.

Bydd sefydliadau addysg newydd sy'n ennill statws SAC a SACau 
presennol, sy'n cael eu cymeradwyo ar gyfer rhaglen bydwreigiaeth 
am y tro cyntaf yn destun gwaith monitro rhaglenni newydd. Caiff 
hyn ei weithredu o'r adeg pan gaiff y rhaglen ei chymeradwyo nes y 
bydd y grŵp cyntaf o fyfyrwyr yn cofrestru gyda ni, fel y'i disgrifiwyd 
yn flaenorol.
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Sut byddwn yn SA rhaglenni ôl-gofrestru

Rhaglenni rhagnodi

Gan bod gennym safonau medrusrwydd newydd ar gyfer 
rhagnodwyr a safonau rhaglen newydd, rhaid i'r holl SACau 
presennol a'r partneriaid dysgu arfer sydd wedi cael eu cymeradwyo 
i ddarparu rhaglenni rhagnodi geisio cymeradwyaeth ar gyfer eu 
rhaglen yn erbyn y safonau newydd cyn mis Medi 2020.

Mae hyn yn golygu y bydd dull newydd y porth tuag at gymeradwyo 
rhaglenni rhagnodi (V100, V150 a V300) yn berthnasol i bob SAC.

Rhaglenni cymhwyster arfer arbenigol a rhaglenni nyrsio iechyd 
cyhoeddus cymunedol arbenigol

An independent organisation is evaluating all our other post 
registration standards. The evaluation findings will inform our  
plans for review and we will provide more details in 2019. 

Mae sefydliad annibynnol yn gwerthuso ein holl safonau ôl-gofrestru 
eraill (hynny yw, dim rhagnodi).

Fodd bynnag, gall SACau presennol a phartneriaid dysgu 
arfer ddewis symud i'r Safonau ar gyfer goruchwylio ac asesu 
myfyrwyr newydd ar gyfer y rhaglenni hyn yn ystod 2018-2019, 
a'u mabwysiadu'n llawn erbyn mis Medi 2020. Fel arfer, byddem yn 
casglu tystiolaeth ar gyfer hyn fel rhan o Borth 2.

Rhaglenni dychwelyd i arfer

Bwriadwn ymgynghori am ein dull arfaethedig tuag at ddychwelyd i 
arfer yn ystod yr hydref 2018. 

Disgwyliwn gyhoeddi ein dull gweithredu newydd yn 2019, felly 
byddwn yn darparu rhagor o fanylion yn gynnar yn ystod 2019. 
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Sut byddwn yn SA rhaglenni cymdeithion nyrsio  
cyn-gofrestru
Er 12 Gorffennaf 2018, ni yw'r rheolydd ar gyfer cymdeithion nyrsio 
yn Lloegr. Nid yw Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn bwriadu 
defnyddio'r rôl newydd ar yr adeg hon, felly mae'n deddfwriaeth 
yn adlewyrchu'r ffaith ein bod yn rheoleiddio cymdeithion nyrsio 
yn Lloegr yn unig. Un canlyniad yw bod gennym bwerau mewn 
perthynas ag addysg cymdeithion nyrsio yn Lloegr yn unig – ni allwn 
gymeradwyo rhaglenni cymdeithion nyrsio mewn rhannau eraill  
o'r DU.

Bellach, rydym wedi cyhoeddi ein Safonau medrusrwydd ar gyfer 
cymdeithion nyrsio a Safonau ar gyfer rhaglenni cymdeithion nyrsio 
cyn-gofrestru. Mae'r Fframwaith safonau ar gyfer addysg nyrsio a 
bydwreigiaeth a'r Safonau ar gyfer goruchwylio ac asesu myfyrwyr yn 
berthnasol i raglenni cymdeithion nyrsio hefyd.

Cytunodd ein Cyngor y dylai unrhyw un sy'n cwblhau rhaglen 
cymdeithion nyrsio cyn-gofrestru yn llwyddiannus sicrhau gradd 
sylfaen. Felly, bydd yn rhaid bod sefydliadau sy'n gwneud cais am 
gymeradwyaeth i redeg rhaglenni cymdeithion nyrsio fod yn meddu 
ar bwerau dyfarnu graddau sylfaen, neu'n gallu manteisio ar y 
pwerau hynny trwy gyfrwng sefydliad arall sy'n dyfarnu  
graddau sylfaen.

Mae rhaglenni cymdeithion nyrsio wedi cael eu peilota trwy gyfrwng 
partneriaethau sy'n cynnwys sawl rhanddeiliad. Rydym yn hapus 
i gael ceisiadau er mwyn cymeradwyo rhaglenni a gyflwynir trwy 
gyfrwng partneriaethau o'r fath, ar yr amod bod y SAC sy'n 
dyfarnu'r cymhwyster yn barod i fod yn atebol dros y darparu.

Nes i ni gymeradwyo rhaglenni cymdeithion nyrsio cyn-gofrestru 
SACau, gall SACau sy'n rhan o safle profi sydd wedi'i gymeradwyo 
gan Health Education England (neu sy'n rhedeg rhaglen prentisiaeth 
cymdeithion nyrsio fel arall) gofrestru myfyrwyr ar eu rhaglenni 
cymdeithion nyrsio presennol ('cyn-rheoleiddio') tan 26 Gorffennaf 
2019. Ar ôl hyn, rhaid i fyfyrwyr yn Lloegr ymuno â rhaglenni 
cymeradwy er mwyn bod yn gymwys i ymuno â rhan ein cofrestr 
ar gyfer cymdeithion nyrsio. Nodir y trefniadau trosiannol yn ein 
deddfwriaeth ddiwygiedig. 

Efallai y bydd SACau yn dymuno cynnig trosglwyddo cymdeithion 
nyrsio dan hyfforddiant presennol sy'n rhan o safle profi sydd 
wedi'i gymeradwyo gan Higher Education England (HEE) neu raglen 
prentisiaeth cymdeithion nyrsio i'r rhaglen cymdeithion nyrsio 
newydd sydd wedi cael ei chymeradwyo gan CNB. Os felly, byddai 
angen cyflwyno tystiolaeth er mwyn cefnogi'r trosglwyddiad 
arfaethedig hwn ym Mhorth 3. Cyflawnir gwaith dadansoddi 
dogfennol gan ymwelwyr SA er mwyn sicrhau bod y dystiolaeth yn 
cadarnhau sut y caiff hyn ei gyflawni a sut y bodlonir yr holl safonau. 
Yn ogystal, disgwyliwn i fyfyrwyr sy'n trosglwyddo i ymgysylltu ag 
ymwelwyr SA yn ystod Porth 4 – Ymweliad cymeradwyo.

Bydd sefydliadau addysg newydd sy'n ennill statws SAC a SACau 
presennol, sy'n cael eu cymeradwyo ar gyfer rhaglen i gymdeithion 
nyrsio am y tro cyntaf yn destun i fonitro rhaglenni newydd. Caiff 
hyn ei weithredu o'r adeg pan gaiff y rhaglen ei chymeradwyo 
nes y bydd y grŵp cyntaf o fyfyrwyr yn cofrestru gyda ni. Mae 
hyn oherwydd bod darparwyr nad ydym yn gwybod amdanynt ar 
hyn o bryd yn creu mwy o risg. Mae monitro rhaglenni newydd yn 
rhoi'r sicrwydd sydd ei angen arnom ynghylch sut mae'r rhaglenni 
newydd yn datblygu. Bydd y wybodaeth hon yn cyfrannu at ein dull 
gweithredu o ran gwaith monitro sydd wedi'i lywio gan ddata .
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Addasu rhaglenni
Gall SACau gyflwyno ceisiadau i wneud addasiadau sylweddol i 
raglenni a gymeradwywyd. Mae'r ffordd y byddwn yn rheoli'r rhain yn 
dibynnu ar raddau'r newid, fel y nodir yn y llawlyfr SA.

Bydd SACau yn rheoli ac yn cofnodi mân addasiadau rhag ofn 
y bydd angen i ni adolygu eu penderfyniadau a'u heffaith ar ein 
penderfyniad i gymeradwyo'r rhaglen. Disgwyliwn i SACau adrodd am 
eu penderfyniadau ynghylch mân addasiadau bob blwyddyn

Cymeradwyo rhaglenni
Gall SACau ddewis darparu rhannau o raglenni a gymeradwywyd y 
tu allan i'r DU6. Mae'r SAC sydd wedi'i leoli yn y DU yn atebol dros y 
ddarpariaeth leol hon fel rhan o'u sicrwydd cyffredinol i ni.

Mae angen i ni gael tystiolaeth gadarn am y ffordd y mae'r rhaglen 
yn bodloni ein safonau mewn pob lleoliad nad yw yn y DU. Rhaid i hyn 
gynnwys tystiolaeth o bartneriaethau strategol a gweithredol gyda 
phartneriaid dysgu arfer, adnoddau, risgiau a rheolaethau, ond nid 
yw wedi'i gyfyngu i hyn. Nodir y gofynion er mwyn cymeradwyo yn y 
llawlyfr SA.

Gwrthod cymeradwyaeth
Rhaid i sefydliadau addysg a SACau sy'n ceisio cymeradwyaeth 
ar gyfer rhaglenni, roi'r wybodaeth a'r cymorth y bydd eu hangen 
arnom yn rhesymol i ni (a'r rhai sy'n gweithio ar ein rhan)7.  
Os bydd sefydliad addysg neu SAC sy'n ceisio cymeradwyaeth yn 
gwrthod cais rhesymol am wybodaeth, gallwn wrthod rhoi ein 
cymeradwyaeth8. Rhaid i sefydliadau a rhaglenni fodloni ein holl 
safonau er mwyn i ni roi ein cymeradwyaeth. Byddwn yn asesu hyn yn 
ystod pob porth.
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Tynnu cymeradwyaeth yn ôl 
Os nad yw SAC neu bartneriaid dysgu arfer yn bodloni 
(neu ni fyddant yn bodloni) ein safonau neu ein gofynion, 
gallwn geisio tynnu cymeradwyaeth y rhaglen neu statws 
y SAC yn ôl9. Yn ogystal, gallwn dynnu cymeradwyaeth yn ôl 
ar ôl i ni gael adroddiad gan ymwelydd SA

Proses
Os byddwn yn darganfod nad yw SAC neu ei bartneriaid dysgu arfer 
yn bodloni (neu ni fyddant yn bodloni) ein safonau neu ein gofynion, 
byddwn yn ceisio sicrhau bod y SAC yn cymryd camau i fynd i'r 
afael â'r pryder yn y lle cyntaf. Fodd bynnag, os bydd y pryder yn 
parhau, byddwn yn dweud wrth y SAC ein bod yn bwriadu tynnu eu 
cymeradwyaeth yn ôl, gan nodi graddau'r penderfyniad i dynnu ein 
cymeradwyaeth yn ôl. Byddwn yn esbonio'r rhesymau dros dynnu'r 
gymeradwyaeth yn ôl yn ysgrifenedig. Byddwn yn rhoi mis i'r SAC 
o'r diwrnod pan fyddwn yn dweud wrthynt am ein cynlluniau i wneud 
unrhyw arsylwadau a gwrthwynebiadau.1 0 

Ni fyddwn yn cymryd unrhyw gamau pellach nes y terfyn amser, neu 
nes bydd y SAC yn cyflwyno unrhyw arsylwadau neu wrthwynebiadau. 
Byddwn yn cydnabod unrhyw ohebiaeth y byddwn yn ei chael cyn pen 
pum diwrnod gwaith.

Os na all y SAC ein sicrhau ei fod yn lleihau ac yn rheoli'r risgiau 
gymaint ag y bo modd, byddwn yn ysgrifennu at y SAC, gan nodi'r 
dyddiad pan fyddwn yn tynnu ein cymeradwyaeth yn ôl.

9 Erthygl 18 y Gorchymyn
10 Erthygl 18(4) y Gorchymyn
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Monitro rhaglenni 
Ymweliadau adolygu monitro
Yn ystod 2018-2019, byddwn yn canolbwyntio ar gymeradwyo 
rhaglenni, felly ni fyddwn yn cynnal unrhyw ymweliadau monitro 
rheolaidd. Credwn bod hyn yn gam cymesur gan ein bod yn gwybod 
y bydd sefydliadau a thimau yn paratoi ar gyfer y cynigion newydd 
ac yn paratoi cynlluniau i gyflwyno ein safonau newydd uchelgeisiol. 
Byddwn, fodd bynnag, yn ymateb i risgiau hysbys neu risgiau sy'n dod 
i'r amlwg i ddiogelwch cleifion neu gydymffurfiaeth yn erbyn  
ein safonau.

Hunan-adrodd blynyddol
Disgwyliwn i SACau presennol a phartneriaid dysgu arfer barhau 
i gyflwyno adroddiad hunanasesu blynyddol a chadarnhau eu 
bod yn parhau i fodloni ein safonau ar draws yr holl raglenni a 
gymeradwywyd. Disgwyliwn i sefydliadau addysg newydd gyflwyno 
hunan-adroddiad ar ddiwedd eu blwyddyn gyntaf o ddarparu'r 
rhaglen(ni) newydd. 

Adrodd am adolygiadau thematig
Yn ystod 2018-2019, bwriadwn ddatblygu ein dull gweithredu 
presennol tuag at adolygiadau thematig. Bydd hyn yn ychwanegu at 
ein sicrwydd ynghylch gweithrediad ein safonau newydd.

Bydd adolygiadau thematig yn canolbwyntio ar agweddau penodol 
ar addysg a hyfforddiant nyrsio a bydwreigiaeth. Mae'n ein galluogi 
i feithrin dealltwriaeth ddyfnach o faterion a meysydd arfer da y 
gallwn eu lledaenu pan fyddwn yn ymgysylltu ac yn adrodd am ein 
gweithgarwch SA. 

Monitro rhaglenni newydd
Mae hyn yn berthnasol i SACau newydd a SACau, sy'n darparu 
rhaglenni cyn cofrestru, nad ydynt wedi cael eu cynnal gan y 
sefydliad hwnnw o'r blaen. Byddwn yn cymhwyso'r gwaith monitro 
rhaglenni newydd o'r adeg pan gaiff y rhaglen ei chymeradwyo 
nes bydd y grŵp cyntaf o fyfyrwyr yn cofrestru gyda ni. Mae hyn 
oherwydd bod darparwyr newydd nad ydym yn gwybod amdanynt 
ar hyn o bryd yn peri risg ychwanegol. Fel rhan o'r gwaith monitro 
rhaglenni newydd, byddwn yn gofyn am ddiweddariadau rheolaidd 
sy'n dweud wrthym sut mae'r rhaglenni newydd yn datblygu. Byddwn 
yn ymateb i'r diweddariadau hyn. Bydd y wybodaeth hon yn cyfrannu 
at ein dull gweithredu yn y dyfodol o ran gwaith monitro sy'n seiliedig 
ar risg. Os bydd pryderon yn codi, byddwn yn gweithredu yn unol â'n 
prosesau a gyhoeddwyd, ac efallai y byddwn yn symud ymlaen at 
adolygiad eithriadol.

Craffu estynedig
Pan fydd gennym bryder ynglŷn â SAC neu raglen gallwn ymgymryd 
â gweithgarwch craffu estynedig. Fel rhan o'r gweithgarwch craffu 
estynedig hwn, byddwn yn gofyn am ddiweddariadau rheolaidd 
sy'n dweud wrthym sut mae'r SAC yn mynd i'r afael â'r materion 
a godwyd gennym gyda nhw. Byddwn yn ymateb i'r diweddariadau 
hyn. Bydd y wybodaeth hon yn cyfrannu at ein dull gweithredu yn y 
dyfodol o ran gwaith monitro sy'n seiliedig ar risg. Os bydd pryderon 
neu gwynion pellach yn codi, byddwn yn gweithredu yn unol â'n 
prosesau a gyhoeddwyd, ac efallai y byddwn yn symud ymlaen at 
adolygiad eithriadol.
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Adolygiadau eithriadol
Os bydd rhywun yn mynegi pryderon, os bydd digwyddiad difrifol yn 
digwydd, neu os bydd ein gwybodaeth yn awgrymu nad yw SAC neu 
raglen yn bodloni ein safonau a'n gofynion mwyach, efallai y byddwn 
yn cynnal adolygiad eithriadol. Bydd yr adolygiad yn nodi os yw'r SAC 
a'i bartneriaid dysgu arfer yn parhau i fodloni ein safonau.

Os bydd yr adolygiad yn canfod pryderon, byddwn yn disgwyl i'r SAC 
a'i bartneriaid dysgu arfer weithredu cynllun gweithredu er mwyn 
lleddfu'r pryderon hyn gymaint ag y bo modd. Mae gennym y grym i 
dynnu cymeradwyaeth yn ôl ar gyfer SAC neu raglen..

Darparu gweithgarwch SA addysg

Mae'n rôl yn cynnwys:

• pennu cyfeiriad strategol a pholisi SA addysg nyrsio a 
bydwreigiaeth, gan sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth a'r 
cyhoedd wrth wraidd SA, a chymeradwyo'r llawlyfr SA

• comisiynu a goruchwylio darpariaeth weithredol effeithiol a 
chymesur SA

• cymeradwyo, monitro a thynnu cymeradwyaeth yn ôl ar  
gyfer rhaglenni

• defnyddio data a gwybodaeth gan ffynonellau eang mewn ffordd 
effeithiol er mwyn cyfrannu at SA sy'n diogelu'r cyhoedd

• rhannu gwybodaeth o weithgarwch SA mewn ffordd briodol 
gydag eraill o fewn a thu allan CNB

• defnyddio ein tystiolaeth o weithgarwch SA i ddylanwadu ar y 
cyd-destun strategol ar gyfer addysg er mwyn gwella diogelwch 
y cyhoedd a chryfhau perthnasoedd gyda rhanddeilaid.

Mae rôl ein partner cyflenwi gweithredol yn cynnwys: 

• recriwtio, hyfforddi a rheoli perfformiad ein hymwelwyr SA
• amserlennu a threfnu prosesau ac ymweliadau SA
• rhannu a diweddaru'r wybodaeth a'r ddogfennaeth sy'n 

llywodraethu prosesau SA, gan gynnwys y llawlyfr SA, eu gwefan 
a'r porth SA

• ceisio safbwyntiau pobl – gan gynnwys y cyhoedd, cleifion, 
defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, teuluoedd a myfyrwyr

• cyflenwi a chynnal data sy'n ymwneud â SACau a phartneriaid 
dysgu arfer, ac adrodd i ni.

11 Erthygl 15(9) y Gorchymyn
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Sut ydym yn defnyddio data
Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth am unigolion os ydynt yn 
gweithio i SAC neu bartner dysgu arfer, neu os byddant yn cymryd 
rhan yn ein prosesau SA addysg.

Byddwn yn casglu enw a gwybodaeth gyswllt yr unigolyn. Os ydynt yn 
cymryd rhan yn un o'n hymweliadau SA, byddwn yn casglu manylion 
eu profiad proffesiynol hefyd.

Yn ystod adolygiadau SA, efallai y bydd sefydliadau addysg a 
phartneriaid dysgu arfer yn rhoi cryn dipyn o ddogfennaeth 
ategol i ymwelwyr. Weithiau, bydd y ddogfennaeth hon yn cynnwys 
gwybodaeth bersonol megis CV staff academaidd neu gofnodion 
cyfarfodydd. Yr unig bobl a fydd yn darllen y wybodaeth hon yw'r  
rhai y mae angen iddynt ei gweld fel rhan o'n gweithgarwch SA. 
O bryd i'w gilydd, byddwn yn rhannu gwybodaeth bersonol gyda 
thrydydd partïon.

Fel arfer, rydym yn prosesu gwybodaeth bersonol oherwydd bod 
rheidrwydd arnom i wneud hynny yn ôl y gyfraith neu oherwydd bod 
angen gwneud hynny er mwyn cyflawni ein swyddogaethau statudol 
neu unrhyw swyddogaethau eraill er budd y cyhoedd.

• Darllenwch ein polisi preifatrwydd
• Darllenwch y canllawiau trin gwybodaeth addysg a safonau.

Sut ydym yn adrodd am SA
Rydym yn cyhoeddi rhestr o raglenni cymeradwy11. Yn ogystal, rydym 
yn cyhoeddi adroddiadau monitro ac rydym yn rhannu adroddiad 
blynyddol ynghylch SA gyda'n Cyngor. 

Byddwn yn cyhoeddi ein crynodebau canlyniadau cymeradwyo SA fel 
rhan o'n hymrwymiad i dryloywder a rhannu gwybodaeth.

http://nmc.org.uk
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Ymateb i bryderon ym maes addysg  
nyrsio a bydwreigiaeth
Un nod ar gyfer SA addysg nyrsio a bydwreigiaeth yw sicrhau bod 
aelodau'r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu diogelu 
pan fydd myfyrwyr yn gofalu amdanynt fel rhan o'u haddysg a'u 
hyfforddiant. Er mwyn diogelu'r cyhoedd, byddwn yn ymateb i 
bryderon pan fydd rhywun yn eu codi gyda ni.

Yn y cyd-destun hwn, dylai pryder fod yn:

• ddigwyddiad a allai effeithio ar ddiogelwch claf neu  
ddefnyddiwr gwasanaeth 

• hysbysiad nad yw SAC neu bartner dysgu arfer sy'n darparu 
rhaglenni nyrsio a bydwreigiaeth cymeradwy yn bodloni  
ein safonau

• chwythu'r chwiban, neu
• gŵyn.

Mae'r angen i ddiogelu'r cyhoedd yn tywys y ffordd y byddwn yn 
ymateb i bryderon. Byddwn yn asesu natur risgiau posibl, gan gyfuno 
hynny a'r sicrwydd y byddwn yn ei gael gan SACau a phartneriaid 
dysgu arfer am y ffordd y maen nhw yn rheoli risgiau pan fyddant 
yn codi. Mae'n hymateb i bryderon yn sicrhau bod mesurau mewn 
grym i ddiogelu'r cyhoedd pan fydd materion yn codi sy'n effeithio ar 
addysg nyrsio neu fydwreigiaeth.
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Sut ydym yn ymateb i bryderon

Adrodd eithriadol gan SACau a phartneriaid dysgu arfer

Pan fydd risgiau yn dod i'r amlwg, rhaid i SACau a'u partneriaid 
dysgu arfer ymateb yn gyflym er mwyn rheoli risgiau mewn  
ffordd briodol. 

Dylai SACau anfon adroddiadau eithriadol atom mewn neges e-bost. 
Byddwn yn gweithredu pan na fydd y risgiau hyn yn cael eu rheoli 
mewn ffordd effeithiol yn lleol 

Chwythu'r chwiban

Os bydd trydydd parti yn mynegi pryder ynghylch darpariaeth 
ddiogel ac effeithiol rhaglen gymeradwy, byddwn yn dweud wrth y 
SAC dan sylw cyn pen pum diwrnod gwaith fel y gall reoli'r risg yn 
lleol pan fo modd. Byddwn yn cysylltu â'r trydydd parti hefyd  
er mwyn sicrhau ein bod yn deall y risg a'r wybodaeth mewn  
ffordd gywir.

Pan fo hynny'n briodol, byddwn yn ailgyfeirio unrhyw bryderon 
ynghylch systemau neu arfer i reolyddion systemau, ein timau 
addasrwydd i wneud gwaith neu reolyddion proffesiynol eraill.

Nodir ein dyletswyddau mewn perthynas â rheoli a gweithredu 
ynghylch gwybodaeth a ddarparir trwy gyfrwng gweithgarwch 
chwythu'r chwiban yn Neddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998.

Ymateb i bryderon a delio â chwynion ynghylch SACau

Byddwn yn ymchwilio ac, yn ôl yr angen, yn gweithredu mewn 
perthynas â phryderon a fynegir ynghylch SACau. Byddwn yn delio â 
phryderon a chwynion mewn ffordd deg a chyson.

Ymateb i bryderon a delio â chwynion am ein partner 
cyflenwi SA, Mott MacDonald
Byddwn yn ymchwilio, a phan fo hynny'n briodol, byddwn yn 
gweithredu mewn perthynas â phryderon a fynegir am ein partner 
cyflenwi SA. Byddwn yn sicrhau ein bod yn delio â phryderon a 
chwynion mewn ffordd deg a chyson. Ni fyddwn yn ystyried cwynion 
ynghylch barn ymwelwyr SA sy'n cyflawni gweithgarwch SA.

http://nmc.org.uk
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Geirfa
Addysgwyr: yng nghyd-destun 
ein safonau ar gyfer addysg 
a hyfforddiant, addysgwyr 
yw'r rhai sy'n darparu, sy'n 
cynorthwyo, sy'n goruchwylio  
ac sy'n asesu theori neu  
ddysgu arfer.

Adolygiadau eithriadol: 
Adolygiadau a gynhelir er mwyn 
nodi a yw'r SAC a'r lleoliadau 
arfer yn parhau i fodloni ein 
safonau, os yw pryderon neu 
wybodaeth yn awgrymu nad yw 
SAC neu raglen yn bodloni ein 
safonau a'n gofynion.

Amgylcheddau dysgu: Maent yn 
cynnwys unrhyw leoliad ffisegol 
lle y mae dysgu yn digwydd, yn 
ogystal â system y gwerthoedd, 
y credoau a'r ymddygiad a rennir 
yn y lleoedd hyn.

Awdurdod Safonau 
Proffesiynol (ASP): Y corff 
annibynnol sy'n helpu i ddiogelu'r 
cyhoedd trwy ei waith gyda 
sefydliadau sy'n cofrestru 
ac sy'n rheoleiddio pobl sy'n 
gweithio ym maes iechyd a 
gofal cymdeithasol. Maent yn 
rheoleiddio CNB, yn ogystal 
â rheolyddion iechyd a gofal 
cymdeithasol eraill.

Monitro rhaglenni newydd: 
Proses sy'n caniatáu i'r SAC 
ddangos sut mae'r sefydliad a'i 
raglenni yn bodloni'r safonau 
a'r gofynion. Bydd sefydliadau a 
rhaglenni cyn cofrestru newydd 
yn ymgymryd â gwaith monitro 
rhaglenni newydd o'r adeg 
pan gânt eu cymeradwyo i'r 
adeg pan fydd y grŵp cyntaf o 
fyfyrwyr yn cwblhau'r rhaglen.

Cydymaith nyrsio: Mae 
cydymaith nyrsio yn aelod 
newydd o'r tîm nyrsio a fydd 
yn darparu gofal a chymorth 
i gleifion a defnyddwyr 
gwasanaeth. Caiff y rôl hwn 
ei ddefnyddio a'i reoleiddio 
yn Lloegr a bwriedir iddo roi 
sylw i'r bwlch rhwng sgiliau 
cynorthwywyr iechyd a gofal a 
nyrsys cofrestredig.

Mae'r cydymaith nyrsio yn rôl 
annibynnol ynddo'i hun a bydd yn 
cynnig llwybr dilyniant i nyrsio ar 
lefel gradd.

Cymeradwyo: Hon yw'r broses o 
gymeradwyo darpariaeth rhan o 
raglen a gymeradwywyd eisoes, 
y tu allan i'r DU.

Gorchymyn Nyrsio a 
Bydwreigiaeth 2001  
(y Gorchymyn): Deddfwriaeth 
sy'n ein sefydlu ni ac sy'n nodi 
ein prif ddiben sef diogelu'r 
cyhoedd, ein strwythur, 
a'n swyddogaethau a'n 
gweithgareddau.
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Gwasanaeth cyswllt cyflogwyr 
(ELS): Mae'n tîm ELS yn cysylltu 
â chyflogwyr, yn gwrando ar 
adborth, yn cymryd rhan mewn 
fforymau lleol y sector iechyd, 
yn cynghori ynghylch gwneud 
cyfeiriadau, ac yn cynnig 
gweithgarwch ymsefydlu i 
gyfarwyddwyr nyrsio ynghylch 
addasrwydd i wneud gwaith a 
swyddogaethau craidd eraill. 

Myfyrwyr: Unrhyw unigolyn 
sydd wedi cofrestru ar raglen 
addysg gymeradwy.

Pobl: unigolion neu grwpiau sy’n 
cael gwasanaethau gan nyrsys 
a bydwragedd, pobl iach a phobl 
sâl, rhieni, plant, teuluoedd, 
gofalwyr, cynrychiolwyr, 
hefyd yn cynnwys addysgwyr 
a myfyrwyr ac eraill mewn 
lleoliadau ac yn yr amgylchedd 
dysgu ymarfer nyrsio a’r tu  
allan iddynt.

Porth HEI: y wefan a ddefnyddir 
er mwyn cyflwyno cadarnhad 
myfyrwyr a manylion cwblhau 
rhaglen gymeradwy.

Prentisiaeth gradd nyrsio: Bydd 
y brentisiaeth gradd nyrsio yn 
galluogi pobl i hyfforddi i fod 
yn nyrs gofrestredig raddedig 
trwy ddilyn llwybr prentisiaeth. 
Caiff prentisiaid eu rhyddhau 
gan eu cyflogwr i astudio mewn 
SAC dan drefniant rhan-amser 
a byddant yn hyfforddi mewn 
amrediad o leoliadau arfer. 
Byddant yn dysgu mewn SACau 
a disgwylir iddynt gyflawni'r 
un safonau a gyflawnir gan 
fyfyrwyr nyrsio eraill.

Rhaglen bydwreigiaeth cyn-
gofrestru: Y rhaglen y bydd 
myfyriwr bydwreigiaeth yn y DU 
yn ei chwblhau er mwyn caffael y 
medrusrwydd sy'n angenrheidiol 
er mwyn bodloni ein meini prawf 
er mwyn cofrestru.

Rhaglen chymdeithion nyrsio 
cyn-gofrestru: Y rhaglen y 
bydd chymdeithion nyrsio yn y 
Lloegryn ei chwblhau er mwyn 
caffael y medrusrwydd sy'n 
angenrheidiol er mwyn bodloni 
ein meini prawf er mwyn 
cofrestru.

Rhaglen nyrsio cyn-gofrestru: 
Y rhaglen y bydd myfyriwr nyrsio 
yn y DU yn ei chwblhau er mwyn 
caffael y medrusrwydd sy'n  
angenrheidiol er mwyn bodloni 
ein meini prawf er mwyn 
cofrestru.

Rhaglenni rhagnodi nyrsys a 
bydwraig: Y rhaglen y mae nyrs 
neu fydwraig cofrestredig yn 
y DU yn ei gwblhau i gaffael yr 
hyfedredd sydd eu hangen i 
fodloni ein meini prawf ar gyfer 
anodi ar ein cofrestr.

Rhanddeiliaid: Unrhyw unigolyn, 
grŵp neu sefydliad sydd â 
diddordeb neu bryder yn y 
sefyllfa dan sylw, ac y gallent 
effeithio ar neu gael eu 
heffeithio gan ei gweithredoedd, 
ei hamcanion neu ei pholisïau. 
Yng nghyd-destun ein safonau 
ar gyfer addysg a hyfforddiant, 
mae hyn yn cynnwys myfyrwyr, 
addysgwyr, sefydliadau partner, 
defnyddwyr gwasanaeth, 
gofalwyr, gweithwyr 
proffesiynol eraill, rheolyddion 
eraill a chomisiynwyr addysg.
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Safonau rhaglen: Y safonau yr 
ydym yn eu pennu ar gyfer pob 
rhaglen nyrsio, bydwreigiaeth a 
chymdeithion nyrsio. 

Sefydliadau addysg: efydliadau 
sy'n ceisio cymeradwyaeth ar 
gyfer rhaglen. 

Sefydliadau addysg cymeradwy 
(SACau): y statws a ddyfarnir 
i sefydliad, rhan o sefydliad, 
neu gyfuniad o sefydliadau sy'n 
gweithio mewn partneriaeth 
gyda darparwyr lleoliadau arfer 
ar ôl i ni gymeradwyo rhaglen. 
Bydd SACau wedi rhoi sicrwydd 
i ni eu bod yn atebol ac yn gallu 
darparu rhaglenni addysg 
cymeradwy.

Sicrhau ansawdd (SA): Ein 
prosesau er mwyn sicrhau bod 
pob SAC a'u rhaglenni addysg 
cymeradwy yn cydymffurfio  
â'n safonau.

Uned gwybodaeth reoliadol 
(RIU): Mae'n RIU yn gyfrifol am 
nodi ac asesu risg rheoliadol. 
Mae'n gwneud penderfyniadau 
ynghylch uwch-gyfeirio hyn 
o fewn CNB ac i randdeiliaid 
allanol yn ôl y gofyn. Maent 
yn cydweithio'n agos gyda 
rhanddeiliaid mewnol uwch o 
dimau megis ELS, Addasrwydd 
i wneud Gwaith, Cofrestru ac 
Ailddilysu, Addysg a safonau, yn 
ogystal â rhanddeiliaid allanol. 
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Rôl y Cyngor Nyrsio 
a Bydwreigiaeth
Yr hyn a wnawn
Rydym yn rheoleiddio nyrsys, bydwragedd a chymdeithion 
nyrsio yn y DU. Rydym yn bodoli i ddiogelu'r cyhoedd. Rydym 
yn pennu safonau addysg, hyfforddiant, ymddygiad a 
pherfformiad fel y gall gweithwyr proffesiynol ddarparu gofal 
o ansawdd uchel trwy gydol eu gyrfaoedd.

Rydym yn sicrhau bod nyrsys, bydwragedd a chymdeithion 
nyrsio yn diweddaru eu sgiliau a'u gwybodaeth a'u bod yn 
arddel ein safonau.

Mae gennym brosesau clir a thryloyw er mwyn ymchwilio i'r 
rhai nad ydynt yn llwyddo i fodloni ein safonau. Rydym yn cadw 
cofrestr o'r nyrsys, y bydwragedd a'r cymdeithion nyrsio sy'n 
cael gweithio yn y DU.
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