
Bod yn dyst
Mynd i wrandawiad CNB



Pwy ydym ni

Ni yw’r rheoleiddiwr nyrsio a bydwreigiaeth i Gymru, 
Lloegr, yr Alban, a Gogledd Iwerddon. Rydym yn bodoli 
er mwyn diogelu’r cyhoedd. 

Rydym yn pennu’r safonau ar gyfer addysg, hyfforddiant, ymddygiad a pherfformiad er 
mwyn i nyrsys a bydwragedd allu darparu gofal iechyd o safon uchel drwy eu gyrfaoedd.

Rydym yn cynnal cofrestr o nyrsys a bydwragedd y caniateir iddynt ymarfer yn y DU. 
Rydym yn sicrhau bod gan nyrsys a bydwragedd y sgiliau a’r wybodaeth ddiweddaraf a’u 
bod yn cynnal ein safonau proffesiynol. Mae gennym brosesau clir a thryloyw i ymchwilio 
i nyrsys a bydwragedd nad ydynt yn cyrraedd ein safonau.

Mae cofrestr y CNB yn cynnwys enwau pobl sydd wedi cymhwyso ac sy’n gallu 
gweithio fel nyrs neu fydwraig yn y DU.

Eich rôl fel tyst

Fel tyst, mae eich rôl mewn gwrandawiad CNB yn bwysig iawn. Byddwch yn helpu 

panel addasrwydd i ymarfer i greu darlun o’r hyn a ddigwyddodd fel y gall wneud 

penderfyniad yn yr achos. Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni yn ein helpu i 

gyflawni ein dyletswydd i ddiogelu’r cyhoedd.  

Deallwn y gall bod yn dyst weithiau achosi pryder i’r rhai dan sylw. Rydym wedi 

llunio’r canllaw hwn er mwyn eich helpu i ddeall y broses gwrandawiadau a beth i’w 

ddisgwyl fel tyst. Mae hefyd yn rhoi gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i chi cyn, 

yn ystod ac ar ôl y gwrandawiad.
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Pan fydd atgyfeiriad yn dod i law, caiff 

ei ystyried gyntaf gan ein Tîm Sgrinio. 

Wrth gynnal ei asesiad, bydd y Tîm 

Sgrinio yn penderfynu a oes honiad o 

ddiffyg addasrwydd i ymarfer o gwbl. 

Pan fydd y tîm Sgrinio yn fodlon bod 

sail i achos, bydd yn trosglwyddo’r 

achos i’n Tîm Ymchwiliadau. Bydd y 

sawl sy’n ymchwilio i’r achos yn cyfweld 

â thystion, yn casglu tystiolaeth ac 

yn drafftio datganiadau tystion ac 

adroddiadau. Caiff yr holl wybodaeth 

a dderbynnir neu a geir gennym ei 

hanfon at y nyrs neu’r fydwraig er mwyn 

rhoi cyfle iddi gyflwyno sylwadau. 

Yna, bydd y person sy’n ymchwilio i’r 

achos yn ei baratoi a’i gyflwyno i’r 

Archwilwyr Achos, a fydd yn penderfynu 

p’un a oes achos i’w ateb neu beidio. 

Mae gan Archwilwyr Achos y pŵer i 
benderfynu a oes achos i’w ateb ai 
peidio. Ni fydd person lleyg yn nyrs 
neu’n fydwraig gofrestredig.

‘Addasrwydd i ymarfer’ yw bod nyrs neu 
fydwraig yn gallu aros ar y gofrestr heb 
unrhyw gyfyngiadau.  Bydd Archwilydd 
Achos yn nyrs neu fydwraig neu berson 
lleyg; 

Gall cyflogwyr, cydweithwyr, cleifion ac aelodau o’r cyhoedd roi gwybod i ni os 

bydd ganddynt unrhyw reswm i bryderu am addasrwydd nyrs neu fydwraig i 

ymarfer. Gall unrhyw un sy’n pryderu wneud atgyfeiriad i ni’n ysgrifenedig.

Y broses addasrwydd 
i ymarfer
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Mewn achosion llai difrifol, lle mae’r nyrs 

neu’r fydwraig wedi derbyn ein pryderon, 

bydd Archwilwyr Achos yn gallu cytuno 

ar ymgymeriadau, sef camau y mae’n 

rhaid i’r nyrs neu’r fydwraig eu cymryd 

er mwyn dychwelyd i ymarfer diogel. 

Bydd ymgymeriadau yn cael eu 

cyhoeddi ar y gofrestr gyhoeddus a 

byddwn yn edrych i weld a ydynt wedi’u 

cwblhau drwy ddefnyddio tystiolaeth 

a roddwyd gan y nyrs neu’r fydwraig. 

Os bydd yr ymgymeriadau wedi’u 

cwblhau a’n bod yn fodlon eu bod 

wedi ymdrin â’r pryder ynghylch 

ymarfer y nyrs neu’r fydwraig yn llawn, 

byddwn yn cau’r achos. Os na fydd 

yr ymgymeriadau wedi’u cwblhau, 

gall yr Archwilwyr Achos atgyfeirio’r 

achos ar gyfer gwrandawiad o hyd. 

allu gael ei wneud ar yr achos. 

Gall Archwilwyr Achos hefyd roi 

rhybudd, sy’n nodi ymddygiad 

annerbyniol, a chaiff rhybuddion 

o’r fath eu cyhoeddi ar y gofrestr 

gyhoeddus am 12 mis. Gall Archwilwyr 

Achos hefyd roi cyngor preifat i 

nyrsys neu fydwragedd i’w helpu i 

gynnal ymarfer diogel yn y dyfodol. 

Os nad yw wedi bod yn briodol neu’n 

bosibl i gytuno ar ymgymeriadau, neu roi 

rhybudd neu gyngor, bydd yr Archwilwyr 

Achos yn trosglwyddo’r achos i’r 

Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer. Ar 

y cam hwn, cynhelir gwrandawiad 

neu gyfarfod addasrwydd i ymarfer 

er mwyn i benderfyniad terfynol 
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Paratoi ar gyfer 
gwrandawiad

A oes wir angen i mi 
ddod i’r gwrandawiad? 

Dim ond os byddwn o’r farn bod 
angen i chi fod ynghlwm wrth 
yr achos y byddwn yn gofyn 

i chi ddod i wrandawiad.

Rwyf wedi gwneud datganiad tyst ac nid 
oes gennyf unrhyw beth i’w ychwanegu. 
Os ydych wedi gwneud datganiad 

tyst mae’n debygol y bydd angen i chi 

ddod i’r gwrandawiad. Mae’n bwysig 

bod y panel yn clywed eich tystiolaeth 

yn uniongyrchol oherwydd bydd yn ei 

helpu i feithrin gwell dealltwriaeth o’r 

achos ac mae’n rhoi cyfle iddo ofyn 

cwestiynau. Drwy roi eich tystiolaeth 

yn bersonol gall y gwrthwynebiad, 

os yn bresennol yn y gwrandawiad, 

ofyn cwestiynau i chi a phrofi eich 

tystiolaeth. Mae hyn yn hanfodol er mwyn 

sicrhau gwrandawiad teg a thrylwyr.

Weithiau, efallai na fydd angen i 

rai tystion fod yn bresennol mewn 

gwrandawiad, er enghraifft, os yw’r nyrs 

neu’r fydwraig yn cyfaddef yr honiadau 

yn ei herbyn. O dan yr amgylchiadau 

hyn, gall y datganiad gael ei roi i’r 

panel i’w ddarllen yn lle weithiau.   

Rwy’n nerfus - o ble y gallaf gael 

rhagor o wybodaeth a chymorth?

Gall Swyddog Cyswllt Tystion roi 

gwybodaeth i chi am y canlynol: 

•	beth	i’w	ddisgwyl	yn	y	gwrandawiad
•	cymorth	sydd	ar	gael	i	chi	

yn y gwrandawiad
•	trefniadau	y	gallwn	eu	gwneud	er	mwyn	

i chi allu rhoi tystiolaeth (er enghraifft, 
os oes angen dolen sain arnoch)

•	sefydliadau	eraill	a	all	roi	
rhagor o gymorth

Bydd Swyddog Cyswllt Tystion 
yn un o gyflogeion y CNB a all 
drafod unrhyw bryderon neu 
ymholiadau a all fod gennych. 

Gallwch gysylltu â’r tîm Cyswllt Tystion 

ar  020 7681 5390 neu yn  

witness.liaison@nmc-uk.org

Noder na all y tîm drafod eich 

tystiolaeth na manylion eich achos. 

Dim ond cymorth a gwybodaeth 

gyffredinol y gall eu rhoi. 
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Beth os nad wyf am ddod?

Os ydych yn poeni am roi tystiolaeth 

byddem yn eich annog i siarad 

â’ch Swyddog Amserlennu neu 

aelod o’r tîm Cyswllt Tystion 

am wybodaeth a chymorth.

Mae gennym ddyletswydd i ddiogelu’r 

cyhoedd a hybu iechyd a lles unrhyw 

un sy’n dod i gysylltiad â nyrsys 

a bydwragedd.  Oherwydd natur 

nyrsio a bydwreigiaeth, mae hyn yn 

cynnwys pobl agored i niwed fel plant, 

yr henoed, oedolion ag anableddau 

dysgu a phobl sy’n agored i niwed o 

ganlyniad i salwch. Mae angen eich 

help arnom i sicrhau bod pob nyrs a 

bydwraig yn gymwys ac yn ddiogel i 

gyflawni ei dyletswyddau proffesiynol. 

Gobeithiwn y byddech, fel ninnau, 

am chwarae eich rhan i ddiogelu’r 

cyhoedd ac y byddech am gymryd 

rhan yn ein hymchwiliad.

IOs ydych yn nyrs neu’n fydwraig, 

mae’n ofynnol i chi gydweithredu’n 

llawn yn ymchwiliadau’r CNB fel 

rhan o Y Cod: Safonau ymarfer ac 

ymddygiad proffesiynol ar gyfer 

nyrsys a bydwragedd (y Cod). Gall 

methiant i wneud hynny arwain at 

gwestiynu eich cofrestriad chi’ch hun. 

Os ydych yn weithiwr gofal iechyd neu 

feddygol proffesiynol, mae’n bosibl 

y bydd gofyniad tebyg yn eich cod 

ymddygiad proffesiynol eich hun.

O dan amgylchiadau eithriadol, gellir 

cyflwyno gwŷs ffurfiol ar dyst. Dim 

ond pan fetho popeth arall y byddem 

yn ystyried y llwybr hwn. Mae’r wŷs yn 

ofyniad cyfreithiol i dyst ymddangos 

mewn gwrandawiad. Os caiff 

gwŷs ei hanwybyddu, gellir cymryd 

camau cyfreithiol am ddirmyg.

Ble a phryd y cynhelir y gwrandawiad?

Byddwn yn ysgrifennu atoch i’ch 

hysbysu pryd y cynhelir y gwrandawiad, 

gan roi cymaint o rybudd i chi â 

phosibl. Gwnewch yn siŵr eich bod 

ar gael ar y dyddiadau dan sylw. 

Mae llawer o bobl ynghlwm wrth y 

gwrandawiad, gan gynnwys tystion 

eraill, felly gall fod yn anodd ac yn 

anghyfleus newid dyddiadau. 

Bydd y Swyddog Amserlennu 

yn un o gyflogeion y 

CNB sy’n gyfrifol am 

amserlennu’r gwrandawiad 

a chysylltu â thystion.
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Bydd y mwyafrif o wrandawiadau fel 

arfer yn cael eu cynnal yn Belfast, 

Caerdydd, Caeredin neu Lundain. Gall 

amgylchiadau godi sy’n golygu y bydd y 

gwrandawiad yn cael ei gynnal yn rhywle 

arall. Rhoddir gwybodaeth lawn am 

ein canolfannau gwrandawiadau, gan 

gynnwys cyfarwyddiadau a mapiau, 

ar ein gwefan yn 

www.nmc.org.uk/how-to-find-us

Hefyd, mae taith rithwir ryngweithiol 

o’n canolfan gwrandawiadau ar 

gael ar ein gwefan. Bydd y daith yn 

eich helpu i ddod yn gyfarwydd â’r 

amgylchedd gwrandawiadau cyn i chi 

ddod i roi tystiolaeth. Mae’r daith ar 

gael yn www.nmc.org.uk/witness

 

Mynd i’r gwrandawiad

A oes yn rhaid i mi fynd i’r 

gwrandawiad bob dydd?

Bydd eich Swyddog Amserlennu 

yn cadarnhau’r diwrnodau y bydd 

angen i chi fod yn bresennol. Mae’n 

annhebygol y bydd angen i chi ddod i’r 

gwrandawiad bob dydd, ond gall fod 

angen tystion ar unrhyw adeg yn ystod 

y gwrandawiad. Dylech sicrhau eich bod 

ar gael drwy gydol y gwrandawiad.

Beth os na allaf gael amser i ffwrdd? 

O dan yr amgylchiadau hyn cysylltwch 

â’ch Swyddog Amserlennu i drafod. 

Gall eich Swyddog Amserlennu siarad 

â’ch cyflogwr i egluro pwysigrwydd 

gwrandawiad y CNB a pham bod 

yn rhaid i chi fod yn bresennol.

Beth os na fyddaf bellach ar gael ar 

ôl trefnu dyddiad y gwrandawiad?

Ni ddylech wneud unrhyw apwyntiadau 

na threfniadau teithio ar ddyddiadau 

lle rydych wedi dweud eich bod ar 

gael. Os na fyddwch ar gael, ac 

nad oes modd osgoi hynny, rhaid 

i chi ddweud wrth eich Swyddog 

Amserlennu cyn gynted â phosibl.

Os byddwch yn sâl, dylech anfon 

tystysgrif feddygol neu nodyn gan 

eich meddyg atom yn cadarnhau eich 

cyflwr a phryd rydych yn debygol o fod 

yn ddigon da i ddod i’r gwrandawiad. 

Os na allwch ddod i’r gwrandawiad 

am reswm arall, bydd angen i chi 

anfon tystiolaeth o hyn hefyd. Er 

enghraifft, os bydd angen i chi deithio’n 

annisgwyl, bydd angen i chi anfon 

copïau o’ch dogfennau teithio atom.

Mae angen i ni weld y prawf hwn 

oherwydd gall y sawl sy’n cyflwyno’r 

achos ar ran y CNB benderfynu gwneud 

cais i ohirio’r gwrandawiad. Os bydd yn 

gwneud hyn, bydd angen iddo ddangos 

tystiolaeth pam na allwch ddod i’r 

gwrandawiad hwn. Gofynnir i aelodau 

o’r cyhoedd a newyddiadurwyr adael 

yr ystafell os bwriedir trafod unrhyw 
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wybodaeth feddygol breifat am dyst.

Pwy a beth y gallaf 
ddod ag ef gyda mi?

Beth y dylwn ddod gyda mi?
Dylech ddod â’ch datganiad tyst ac 

arddangosion gyda chi i’r gwrandawiad. 

Cewch amser i ddarllen drwyddynt cyn y 

gelwir arnoch i roi tystiolaeth. Os ydych 

yn defnyddio sbectol darllen gwnewch 

yn siŵr eich bod yn dod â hwy gyda chi. 

Efallai y byddwch am ddod â llyfr neu 

gylchgrawn gyda chi, neu waith i’w 

wneud, gan ei bod yn bosibl y bydd yn 

rhaid i chi aros gryn amser cyn y cewch 

eich galw i roi tystiolaeth. Rydym yn 

anelu at drefnu bod gwahanol dystion 

yn dod i’r gwrandawiad ar wahanol 

adegau, er mwyn lleihau’r amser aros, 

ond nid yw hyn yn bosibl bob amser. 

Os byddwch am weithio, dylech fod 

yn ymwybodol y byddwch yn rhannu’r 

ystafell i dystion gyda thystion eraill, 

ac y gall yr ystafelloedd hyn fod yn 

llawn yn ystod cyfnodau prysur.

Mae gan ein prif ganolfannau 

gwrandawiadau fynediad Wi-Fi a 

darperir te a choffi.

A allaf ddod â rhywun gyda 
mi am gefnogaeth?
Gallwch ddod â rhywun gyda chi am 

gefnogaeth a gall aros yn yr ardal aros i 

dystion. Gall hefyd ddod i mewn i ystafell 

y gwrandawiad gyda chi tra’ch bod yn 

rhoi tystiolaeth ond ni chaiff chwarae 

unrhyw ran arall yn y gwrandawiad.

Nid ydym fel rheol yn talu treuliau 

rhywun sy’n dod am gefnogaeth 

oni fydd amgylchiadau eithriadol. 

Gallwn drafod hyn yn fanylach 

gyda chi cyn y gwrandawiad.

A allaf ddod â’m mhlant 
i’r gwrandawiad?
Ni ddylech ddod â phlant i’r 

gwrandawiad os gallwch osgoi 

hynny. Gallwn helpu gyda chostau 

gofal plant felly trafodwch hyn 

gyda’r Swyddog Amserlennu os 

oes angen cyn y gwrandawiad. 

Os oes yn rhaid i chi ddod â phlant gyda 

chi, bydd hefyd angen i chi ddod ag 

oedolyn arall er mwyn gofalu amdanynt 

tra’ch bod yn rhoi tystiolaeth. Nid oes 

gofal plant ar gael ar y safle ac, am 

resymau iechyd a diogelwch, ni all ein 

staff fod yn gyfrifol am blant, hyd yn 

oed am gyfnod byr. Dim ond mewn 

amgylchiadau eithriadol y byddwn 

yn cytuno i dalu treuliau rhywun sy’n 

dod gyda chi (er enghraifft, os oes 

angen i chi ddod â’ch baban gyda 

chi am eich bod bwydo o’r fron). 

Beth y dylwn ei wisgo i’r gwrandawiad?
Dylech wisgo dillad rydych yn teimlo’n 

gyfforddus ynddynt, ond dylech gofio 

y caiff gwrandawiadau addasrwydd i 

ymarfer eu cynnal mewn amgylchedd 

ffurfiol. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn 

dewis gwisgo dillad sy’n daclus ac yn 

smart. Peidiwch â gwisgo denim, dillad 

chwaraeon nac esgidiau rhedeg.
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Beth y dylwn ei wneud os bydd 
angen addasiad arnaf?
Dylech ddweud wrth y swyddog 

amserlennu pa addasiad y gallwn ei 

wneud i’ch helpu i ddod i’r gwrandawiad, a 

byddwn yn gwneud ein gorau i’w gyflawni. 

Treuliau 
A fyddwch yn gwneud fy 
nhrefniadau teithio a llety?
Byddwn. Bydd eich Swyddog 

Amserlennu’n cysylltu â chi ynghylch 

eich trefniadau teithio, ac os bydd 

angen, trefniadau ar gyfer gwesty. 

Os oes gennych unrhyw ofynion 

arbennig yr hoffech i ni eu hystyried 

o ran teithio a llety, dylech roi 

gwybod i’ch Swyddog Amserlennu.

Bydd ein huned deithio yn anfon 

tocynnau teithio atoch ac, os bydd 

angen, cadarnhad o’r gwesty a drefnwyd 

tua wythnos cyn y gwrandawiad.

Cofiwch yr ariennir y CNB drwy ffioedd 

a delir gan nyrsys a bydwragedd felly 

rhaid i ni gadw costau i lawr ble bynnag 

y bo modd. Gofynnwn i chi ddefnyddio 

trafnidiaeth gyhoeddus yn hytrach na’ch 

car eich hun neu dacsis ble bynnag y 

bo’n bosibl. Os byddwch yn teimlo bod 

angen i chi ddefnyddio eich car eich 

hun neu dacsi, dylech drafod hyn gyda’r 

Swyddog Amserlennu cyn y gwrandawiad.

A fyddwch yn talu fy nhreuliau 
ac enillion a gollir?
Fel arfer, byddwch yn gallu adhawlio 

treuliau ac enillion a gollir pe byddech fel 

arall wedi bod yn y gwaith ar ddiwrnod 

y gwrandawiad, ond dylech drafod hyn 

gyda’ch Swyddog Amserlennu cyn i’r 

gwrandawiad ddechrau oherwydd caiff 

hawliadau eu hystyried fesul achos.

Yng nghefn y daflen hon, ceir ffurflen 

hawlio treuliau i dystion. Os yw’ch 

hawliad wedi cael ei gymeradwyo gan y 

Swyddog Amserlennu, dylech gwblhau 

a dychwelyd y ffurflen hon cyn gynted 

â phosibl ar ôl y gwrandawiad.  

Beth am brydau bwyd?
Darperir brechdanau, salad neu gawl i 

bob tyst yn yr ystafell aros i dystion. Os 

oes gennych unrhyw ofynion dietegol 

arbennig, dylech roi gwybod i’ch Swyddog 

Amserlennu cyn y gwrandawiad a gwnawn 

ein gorau i’w bodloni.

Os byddwch am adael y swyddfeydd i 

fynd allan i gael cinio, rhowch wybod i’r 

derbynnydd gwrandawiadau fel y gall 

nodi hynny a sicrhau na fydd hyn yn 

amharu ar y gwrandawiad. Dylech adael 

rhif ffôn cyswllt gyda’r derbynnydd fel 

y gall eich ffonio os bydd angen. Noder 

na fyddwn yn ad-dalu cost cinio a gaiff 

ei fwyta y tu allan i’r swyddfeydd.

Os byddwch yn aros mewn gwesty dros 

nos, bydd cost brecwast a swper yn 

gysylltiedig â’ch ystafell yn y gwesty er 

mwyn i ni allu talu amdanynt.
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Ar ddiwrnod y gwrandawiad

Beth os byddaf yn sâl neu os caf fy oedi 

ar ddiwrnod y gwrandawiad?

Bydd angen i chi gysylltu â’ch Swyddog 

Amserlennu cyn gynted â phosibl er 

mwyn iddo allu rhoi gwybod i’r panel. 

Os byddwch yn sâl ar ddiwrnod y 

gwrandawiad, bydd angen i chi ddarparu 

tystysgrif feddygol neu nodyn gan eich 

meddyg yn cadarnhau eich cyflwr a 

phryd rydych yn debygol o fod yn ddigon 

da i ddod i’r gwrandawiad. 

 

Cyrraedd y gwrandawiad

Pwy y dylwn ofyn amdano ar y diwrnod?

Dylech fynd i’r dderbynfa i ddechrau. 

Byddant yn nodi eich bod wedi cyrraedd 

ac yn eich cyfeirio i’r ystafell i dystion. 

Bydd y derbynnydd gwrandawiadau 

yn fwy na pharod i’ch helpu ac i ateb 

unrhyw gwestiynau a allai fod gennych 

yn ystod y dydd.

Bydd Cyflwynydd yr Achos, y cyfreithiwr 

sy’n gweithio ar ran y CNB, y Swyddog 

Cyswllt Tystion ac Ysgrifennydd y Panel 

yn cyflwyno eu hunain pan fyddwch yn 

cyrraedd.

A allaf drafod yr achos gyda phobl 

eraill?

Ni ddylech drafod yr achos gydag 

unrhyw un hyd nes y byddwch wedi rhoi 

tystiolaeth. Diben y rheol bwysig hon yw 

sicrhau mai atgof yr unigolyn o’r hyn a 

ddigwyddodd yw’r dystiolaeth a roddir 

gan bob tyst. Os byddwch yn trafod yr 

achos gyda thyst arall, gallai effeithio ar 

y gwrandawiad.  

A fydd y nyrs neu’r fydwraig dan sylw 

yn bresennol?

Mae gan y nyrs neu’r fydwraig 

yr ymchwilir iddi’r hawl i ddod i’r 

gwrandawiad, ond nid oes rhaid iddi 

wneud hynny. Bydd rhai yn dewis cael 

eu cynrychioli yn y gwrandawiad, ond 

unwaith eto, nid oes rhaid gwneud hyn. 

Bydd ardal aros ar wahân iddynt ei 

defnyddio.

Os hoffech wybod p’un a yw’r sawl 

y cynhelir ymchwiliad yn ei gylch yn 

bwriadu dod i’ch achos, dylech ofyn i’r 

Swyddog Cyswllt Tystion, Cyflwynydd 

yr Achos neu Ysgrifennydd y Panel ar 

ddechrau’r diwrnod. 
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Pwy fydd yn ystafell y gwrandawiad?

Y panel
Fel arfer bydd tri aelod o’r panel yn bresennol. Maent yn annibynnol ar y CNB ac yn 

gwbl ddiduedd. Bydd o leiaf un aelod o’r panel yn nyrs neu’n fydwraig. Hefyd bydd 

o leiaf un aelod lleyg ar y panel; mae hyn yn golygu eu bod yn gweithio y tu allan i’r 

proffesiwn ac nad ydynt ar gofrestr y Cyngor. 

Mae’r panel hefyd yn cynnwys cadeirydd sy’n banelydd profiadol ac yn gyfrifol 

am yr achos..

Y cadeirydd ac aelodau’r panel sy’n gwbl gyfrifol am wneud y penderfyniad.

Ysgrifennydd llaw-fer

Efallai y bydd ysgrifennwr 

llaw-fer neu gofnodwr 

yn bresennol drwy gydol 

y gwrandawiad, mewn 

sesiynau cyhoeddus a 

phreifat, i gofnodi’r achos. 

Sylwedyddion 

Os yw’r gwrandawiad 

ar agor i’r cyhoedd, gall 

aelodau o’r cyhoedd a’r 

wasg ddewis arsylwi.

Asesydd Cyfreithiol

Bydd yr Asesydd 

Cyfreithiol yn 

fargyfreithiwr neu’n 

gyfreithiwr annibynnol 

a phrofiadol. Bydd yn 

cynghori’r panel ar y 

gyfraith. 

Cyflwynydd yr Achos

Bydd Cyflwynydd yr Achos 

yn eistedd gyferbyn â’r 

panel. Bydd yn gweithredu 

fel erlynydd yn yr achos, ar 

ran y CNB, a bydd yn galw 

ar y tystion.

Ysgrifennydd y Panel

Bydd Ysgrifennydd y Panel 

yn aelod o staff y CNB. 

Bydd yn helpu’r panel i 

redeg y gwrandawiad a 

drafftio ei benderfyniad. 

Bydd Ysgrifennydd y Panel 

yn gyswllt allweddol i chi 

drwy gydol y dydd. 
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A yw’r gwrandawiad 
yn gyhoeddus? 

A fydd newyddiadurwyr yn 
ceisio siarad â mi?
Efallai y bydd newyddiadurwr yn ystafell 

y gwrandawiad yn arsylwi’r gwrandawiad, 

ynghyd â rhai newyddiadurwyr eraill 

yn yr adeilad yn ystod y dydd. Cofiwch 

hyn wrth gynnal unrhyw sgwrs y 

tu allan i’r ystafell i dystion.

Nid oes rhaid i chi siarad â 

newyddiadurwyr os nad ydych am wneud 

hynny. Gallant ofyn am drawsgrifiad 

o’r gwrandawiad cyhoeddus os bydd 

angen iddynt gadarnhau unrhyw beth a 

ddywedwyd yn ystod y gwrandawiad.

A fydd y gwrandawiad bob 
amser yn gyhoeddus?
Fel arfer, caiff gwrandawiadau’r 

Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer eu 

cynnal yn gyhoeddus. Weithiau, gall 

y panel benderfynu y dylid cynnal y 

gwrandawiad yn breifat. Er enghraifft, 

os bwriedir trafod manylion iechyd 

personol am y nyrs neu’r fydwraig 

dan sylw, neu dyst. Yn ystod sesiynau 

preifat, gofynnir i newyddiadurwyr, 

ac unrhyw arsylwyr eraill, adael.

A gaiff fy enw ei gyhoeddi yn ystod y 
gwrandawiad neu ar ôl y gwrandawiad?
Ni ddefnyddir enwau tystion agored i 

niwed na thrydydd partïon a chleifion y 

rhoddir hawl gyfreithiol iddynt barhau’n 

ddienw drwy gydol y gwrandawiad 

ac ni chaiff eu henwau llawn eu 

rhyddhau i’r cyhoedd na’r cyfryngau. 

Defnyddir enwau unrhyw dystion a 

thrydydd partïon eraill yn ystod y 

gwrandawiad, ond ni nodir eu henwau yn y 

penderfyniadau a’r rhesymau a gyhoeddir 

ar wefan y CNB ar ôl y gwrandawiad. 

Fodd bynnag, bydd enwau tystion a 

thrydydd partïon nad oes ganddynt 

yr hawl gyfreithiol i barhau’n ddienw 

ar gael ar gais gan y CNB a gellir eu 

defnyddio’n gyffredinol gan y cyfryngau.  

 

Rhoi eich tystiolaeth

Pryd y caf fy ngalw i roi tystiolaeth?
Ar ddechrau’r diwrnod, bydd cyflwynydd 

yr achos yn hysbysu’r panel o’r drefn y 

caiff tystion eu galw i roi tystiolaeth. 

Mae’n bosibl y bydd angen newid y 

drefn hon er mwyn adlewyrchu unrhyw 

faterion annisgwyl a fydd yn dod i’r 

amlwg yn ystod y gwrandawiad.

Gellir galw ar dystion yn ystod 

unrhyw gam o’r gwrandawiad. Bydd 

ysgrifennydd y panel yn dod i’ch 

casglu o’r ystafell i dystion pan fydd 

yn bryd i chi roi eich tystiolaeth.

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf 
yn rhoi fy nhystiolaeth?
Pan fyddwch yn cael eich galw i 

roi tystiolaeth bydd Ysgrifennydd 

y Panel yn eich tywys i ystafell y 

gwrandawiad ac yn eich dangos i 

fwrdd y tyst. Cyn i chi eistedd i roi 

eich tystiolaeth bydd Ysgrifennydd 

y Panel yn gofyn i chi dyngu llw neu 

gadarnhad i ddweud y gwir. Cewch 

dyngu llw ar lyfr crefyddol o’ch dewis.
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A gaf edrych ar fy natganiad 

wrth roi tystiolaeth?

Mae pob achos yn wahanol. Fel arfer 

bydd gan dystion eu datganiad gyda hwy 

wrth roi tystiolaeth. Efallai y byddant 

yn cyfeirio ato neu efallai y gofynnir 

iddynt ddarllen y datganiad yn llawn i’r 

panel. Fodd bynnag, weithiau gall y panel 

ofyn i’r tyst gofio cymaint â phosibl 

heb gyfeirio at ei ddatganiad. Bydd 

cyflwynydd yr achos yn esbonio hyn i chi 

yn fanylach ar ddiwrnod y gwrandawiad.

Pwy fydd yn gofyn cwestiynau i mi?

Y person cyntaf i ofyn cwestiynau 

i chi fydd cyflwynydd yr achos. 

Bydd cyflwynydd yr achos yn 

gofyn cwestiynau i chi am yr hyn a 

ddigwyddodd a dylech ateb yn onest. 

Bydd y cwestiynau yn seiliedig ar 

gynnwys eich datganiad tyst CNB. Gall 

cyflwynydd yr achos hefyd eich cyfeirio 

at unrhyw ddogfennau a gynhyrchwyd 

fel arddangosion yn eich datganiad.  

Os bydd y nyrs neu’r fydwraig yn 

bresennol, naill ai bydd hi, neu 

ei chynrychiolydd os oes ganddi 

gynrychiolydd, yn gofyn cwestiynau 

i chi. Diben ei chwestiynau fydd 

sicrhau bod eich cofnod yn gywir 

a phrofi eich tystiolaeth. Gall ei 

chwestiynau ganolbwyntio ar y 

rhannau o’ch tystiolaeth nad yw’n 

eu derbyn. Gelwir hyn yn ‘groesholi’. 

Gall croesholi fod yn heriol i dystion 

ond cofiwch ei fod yn angenrheidiol 

er mwyn sicrhau gwrandawiad teg.

Gofynnir y gyfres olaf o gwestiynau 

gan y panel. Bwriedir i’r rhain egluro 

a meithrin dealltwriaeth well o’r 

dystiolaeth a roddwyd eisoes.

Os nad ydych yn deall unrhyw 

rai o’r cwestiynau a ofynnir i chi, 

dywedwch hynny neu gofynnwch 

iddynt gael eu hailadrodd.

•	Cristion	(ar	y	Testament	Newydd)
•	Hindw	(ar	y	Gita)
•	Iddew	(ar	yr	Hen	Destament)

•	Mwslim	(ar	y	Quran)
•	Sikh	(ar	y	Gutka)	

Os nad ydych am dyngu llw crefyddol gallwch ddarllen ‘cadarnhad’ i 

gadarnhau y bydd y dystiolaeth rydych ar fin ei rhoi yn wir. 

Unwaith y gwnewch hynny cewch eistedd. Yna bydd y cadeirydd yn cyflwyno’i 

hun a phawb arall yn yr ystafell. 

Mae’r llwon canlynol ar gael:
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Faint o amser y bydd fy 
nhystiolaeth yn ei gymryd?
Mae’r amser a gymerir ar gyfer 

tystiolaeth gan dystion yn amrywio rhwng 

achosion. Bydd Cyflwynydd yr Achos yn 

rhoi cymaint o wybodaeth â phosibl i 

chi am beth i’w ddisgwyl ar y diwrnod. 

A fyddaf yn bendant yn gorffen rhoi fy 
nhystiolaeth ar y diwrnod y caf fy ngalw?
Rydym yn ceisio sicrhau eich bod yn 

gorffen rhoi eich tystiolaeth ar y 

diwrnod y cewch eich galw, ond nid yw 

hyn bob amser yn bosibl. Os bydd disgwyl 

i’r gwrandawiad barhau drannoeth, 

efallai y gofynnir i chi ddychwelyd. 

 

Os na fyddwch wedi gorffen rhoi eich 

tystiolaeth erbyn diwedd y gwrandawiad, 

fel arfer byddwn yn gofyn i chi 

ddychwelyd ar ddyddiadau newydd a 

drefnir i ailddechrau’r gwrandawiad. 

Byddwn yn sicrhau bod y dyddiadau 

newydd yn gyfleus i chi cyn eu cadarnhau. 

Beth sy’n digwydd nesaf?

Beth fydd yn digwydd ar ôl i 
mi roi fy nhystiolaeth?
Bydd cyflwynydd yr achos yn gofyn 

i’r panel gadarnhau p’un a ellir eich 

rhyddhau o’ch dyletswydd fel tyst. Ar 

y cam hwn caiff y rhan fwyaf o dystion 

eu rhyddhau. Os oes posibilrwydd y 

bydd eich angen yn ddiweddarach 

i roi tystiolaeth bellach ni chewch 

eich rhyddhau hyd nes y byddwch 

wedi rhoi’r dystiolaeth honno.

Pan gewch eich rhyddhau, gallwch 

fynd adref, neu gallwch aros a gwylio 

gweddill y gwrandawiad os byddai’n well 

gennych wneud hynny. Mae’n annhebygol 

y bydd y CNB yn talu i chi gadw eich 

ystafell gwesty ar ôl eich rhyddhau, oni 

fydd yn rhy hwyr i chi deithio adref.

Sut mae’r gwrandawiad yn 

gweithio’n gyffredinol?

Mae tri cham posibl i wrandawiad 

AiY. Gelwir y camau hyn yn 

‘ffeithiau’, ‘diffyg’ a ‘chosb’. 

Ar y cam ‘ffeithiau’ mae’r panel yn 

creu darlun o’r hyn a ddigwyddodd gan 

ddefnyddio’r holl dystiolaeth sydd ger 

ei fron. Mae hyn yn cynnwys unrhyw 

dystiolaeth ddogfennol, tystiolaeth 

fyw tystion a thystiolaeth fyw neu 

ddogfennol a gyflwynir gan y nyrs 

neu’r fydwraig yr ymchwilir iddi. Wedyn 

bydd y panel yn penderfynu a brofir yr 

honiadau. Os na fydd yn gwneud hynny, 

daw’r gwrandawiad i ben ar y cam hwn.

Croesholi yw’r  term cyfreithiol a ddefnyddir i ddisgrifio’r broses o ofyn cwestiynau i 

dystion sydd ar yr ochr arall.

Honiad dyma’r honiad a wnaed yn erbyn y nyrs neu’r fydwraig. 
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Os profir rhai o’r ffeithiau neu’r holl 

ffeithiau, bydd y panel yn symud ymlaen 

i’r cam ‘diffyg’. Ar y cam hwn mae’r panel 

yn ystyried p’un a all yr unigolyn aros 

ar y gofrestr heb unrhyw gyfyngiadau.  

Rhaid i’r panel benderfynu p’un a yw 

addasrwydd yr unigolyn i ymarfer yn 

ddiffygiol ar ddyddiad y gwrandawiad, 

nid p’un a oedd yn ddiffygiol ar yr adeg 

y digwyddodd y digwyddiad. O gofio 

hyn, mae’n bosibl y bydd angen i’r panel 

wybod mwy am yr hyn sydd wedi digwydd 

ers y digwyddiad. Ar y cam hwn, nid yw’n 

ystyried p’un a ddylid pennu unrhyw 

gosb benodol, dim ond p’un a oes angen 

cyfyngiad. Os na fydd y panel yn pennu 

bod diffyg addasrwydd i ymarfer, daw’r 

gwrandawiad i ben ar y cam hwn.

Os pennir bod addasrwydd y nyrs 

neu’r fydwraig i ymarfer yn ddiffygiol, 

bydd y panel yn symud ymlaen i’r 

cam olaf: ‘cosb.’ Ar y cam hwn bydd 

y panel yn ystyried pa gosb, os o 

gwbl, sy’n briodol yn yr achos. Gall y 

panel glywed tystiolaeth bellach am 

hanes ac amgylchiadau personol yr 

unigolyn. Rhaid iddo ystyried budd y 

cyhoedd yn ogystal â buddiannau’r 

nyrs neu’r fydwraig yr ymchwilir iddi. 

Mae budd y cyhoedd yn cynnwys 

diogelu aelodau o’r cyhoedd, cynnal 

ffydd y cyhoedd yn y proffesiynau 

a’r CNB, a datgan a chynnal safonau 

ymddygiad a pherfformiad priodol.

Amlinellir yr opsiynau sydd ar gael i’r 

panel ar gam cosbau gwrandawiad 

Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer isod.
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Mae’r Pwyllgor Addasrwydd i 
Ymarfer yn cynnwys nyrsys a/
neu fydwragedd a phobl leyg. Mae 
gan	y	Pwyllgor	y	pŵer	i	wneud	
y penderfyniad terfynol am 
achos addasrwydd i ymarfer. 



Peidio â gweithredu
Ni chymerir unrhyw gamau yn 

erbyn y nyrs neu’r fydwraig ac ni 

fydd y mater yn parhau wedi’i nodi 

yn erbyn ei henw at y gofrestr.

Cyflwyno rhybudd
Bydd hyn yn rhoi rhybudd i’r nyrs neu’r 

fydwraig heb ei hatal rhag ymarfer. 

Mae’n gofnod ffurfiol i ddangos y 

bu rhai pryderon. Bydd yn aros ar 

y gofrestr am o leiaf blwyddyn ac 

am hyd at bum mlynedd. Dylai pob 

cyflogwr edrych ar gofrestriad nyrs 

neu fydwraig cyn cynnig swydd iddi. 

Os bydd rhybudd yn erbyn ei henw, 

bydd y cyflogwr yn ymwybodol ohono, 

a gall ofyn am esboniad o ran pam y 

cafodd yr unigolyn hwnnw’r rhybudd.

Gwneud gorchymyn amodau ymarfer
Mae’r gorchymyn hwn yn cyfyngu ar 

ymarfer nyrs neu fydwraig am gyfnod 

o rhwng blwyddyn a thair blynedd. 

Rhaid iddi gydymffurfio â’r cyfyngiadau 

er mwyn ymarfer. Er enghraifft, 

mae’n bosibl y caiff ei chyfyngu rhag 

gweithio mewn lleoliad penodol, 

neu rhag cyflawni rhai agweddau 

ar y gwaith heb oruchwyliaeth.

Bydd un o baneli’r CNB bob amser yn 

adolygu gorchymyn cyn iddo ddirwyn i 

ben. Mae hyn yn golygu y bydd panel yn 

ystyried y gorchymyn ac yn penderfynu 

a ddylid ei ymestyn, newid neu ddileu, 

o ystyried ffeithiau penodol yr achos.

Gwneud gorchymyn atal dros dro
Mae hyn yn atal y nyrs neu’r 

fydwraig rhag ymarfer am gyfnod 

penodedig o amser, hyd at flwyddyn 

i ddechrau. Rhaid i un o baneli’r 

Pwyllgor Ymddygiad a Chymhwysedd 

adolygu’r gorchymyn cyn iddo ddirwyn 

i ben.  Bydd panel adolygu’n ystyried 

y gorchymyn ac yn penderfynu a 

ddylid ei ymestyn, newid neu ddileu, o 

ystyried ffeithiau penodol yr achos. 

Gwneud gorchymyn dileu
Mae hyn yn dileu enw’r nyrs 

neu’r fydwraig o’r gofrestr sy’n 

golygu na chaiff weithio fel 

nyrs neu fydwraig yn y DU.

Gall y nyrs neu’r fydwraig wneud cais 

i gael ail-ychwanegu ei henw ar y 

gofrestr bum mlynedd ar ôl y dyddiad 

y gwnaed y gorchymyn dileu. Pan 

fydd hyn yn digwydd, bydd panel NMC 

yn penderfynu mewn gwrandawiad 

p’un a ddylai’r gyn-nyrs neu’r gyn-

fydwraig gael ail-ychwanegu ei 

henw i’r gofrestr. Bydd y Pwyllgor 

yn ystyried y cyhuddiad gwreiddiol, 

dealltwriaeth a chydnabyddiaeth y 

nyrs neu’r fydwraig o’i hymddygiad 

blaenorol ac unrhyw gamau y gall fod 

wedi’u cymryd ers cael ei dileu oddi 

ar y gofrestr. Mewn achosion sy’n 

ymwneud yn llwyr ag iechyd, ni all y 

panel gyflwyno gorchymyn dileu.

Y Cyhuddiad yw’r rhestr o honiadau yn erbyn y nyrs neu’r fydwraig.
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Ar ôl y gwrandawiad

A allaf drafod fy nhystiolaeth nawr?

Ar ôl i’r gwrandawiad orffen yn llwyr, gallwch drafod yr hyn a welsoch 

a’r dystiolaeth a roddwyd gennych. Os byddwch wedi gorffen rhoi eich 

tystiolaeth, ond bod y gwrandawiad yn mynd rhagddo o hyd, ni ddylech drafod 

yr achos gydag unrhyw rai o’r tystion eraill sy’n dal aros i gael eu galw.

Sut y byddaf yn cael gwybod y canlyniad?

Cyhoeddir dogfen canlyniad a rhesymau’r 

gwrandawiad ar ein gwefan yn 

www.nmc.org.uk/concerns-nurses-

midwives/hearings-and-outcomes. 

Bydd rheolwr gwrandawiadau 

yn ysgrifennu atoch hefyd i’ch 

hysbysu o’r canlyniad. 

Caiff unrhyw gosb a bennir gan 

y panel ei harddangos yn erbyn 

enw’r nyrs neu’r fydwraig drwy ein 

cyfleuster chwilio’r gofrestr ar-lein.

A ellir apelio yn erbyn canlyniad 

y gwrandawiad cychwynnol?

Gall y nyrs neu’r fydwraig apelio yn 

erbyn canlyniad gwrandawiad i’r 

Uchel Lys Cyfiawnder yng Nghymru 

a Lloegr, yr Uchel Lys Cyfiawnder 

yng Ngogledd Iwerddon neu’r Llys 

Sesiwn yn yr Alban (gan ddibynnu 

ble y cafodd ei hachos ei wrando).

Mae’r Awdurdod Safonau Proffesiynol 

(PSA) yn adolygu pob canlyniad 

addasrwydd i ymarfer o bwys. Gall y PSA 

hefyd atgyfeirio canlyniadau i’r Uchel 

Lys os bydd o’r farn bod penderfyniad 

a wnaed gan banel yn rhy drugarog. 

Pan fydd apêl cynhelir gwrandawiad 

apêl, ac wedi hynny bydd y llys yn 

penderfynu p’un a oedd y penderfyniad 

yn briodol ai peidio. Nid oes rhaid 

i dystion fod yn bresennol yn y 

gwrandawiadau hyn, ond maent 

yn wrandawiadau cyhoeddus, felly 

gallech ddewis dod iddynt.

Os bydd apêl yn llwyddiannus, gall y 
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Llys weithredu ei benderfyniad ei hun 

neu atgyfeirio’r achos nôl i’r CNB er 

mwyn ailwrando rhan o’r achos neu’r 

achos cyfan. Anaml iawn y mae hyn yn 

digwydd. Cewch ragor o wybodaeth 

os bydd yn digwydd yn eich achos 

chi, er bod hynny’n annhebygol.  

A allaf roi adborth?

Rydym yn cydnabod y cyfraniad 

gwerthfawr rydych wedi ei wneud 

fel tyst a byddem yn croesawu 

eich adborth ar sut y gallwn wella 

profiad tystion yn y dyfodol. 

Darperir ein harolwg adborth 

A fydd fy angen ar y CNB eto?

Yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd angen eich help 

ar y CNB ar ôl i chi roi eich tystiolaeth. 

tystion ar ein gwefan yn  

www.nmc.org.uk/witness-feedback

Os hoffech gael copi caled 

siaradwch â’ch Swyddog 

Amserlennu neu’r Swyddog Cyswllt 

Tystion yn y gwrandawiad.
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Ffurflen hawlio treuliau i dystion
Defnyddiwch y ffurflen hon i hawlio unrhyw dreuliau yr aed iddynt fel tyst. Dylech 

ysgrifennu’n glir ac ateb pob cwestiwn er mwyn i ni allu ymdrin â’ch cais yn gyflym.

Noder: Rydym yn talu pob cais am gostau trwy BACS. Rhaid i chi anfon prawf o’r holl dreuliau drwy ddarparu 

derbynebau prynu manwl (nid dim ond derbynebau cardiau credyd neu ddebyd).  Dylech gytuno ar eich holl dreuliau 

gyda’ch Swyddog Amserlennu.  Elusen yw’r CNB, a ariennir drwy’r ffioedd a delir gan nyrsys a bydwragedd felly mae’n 

rhaid i ni gadw costau i lawr ble bynnag y bo modd.

Enw llawn: 

Cyfeiriad:
(Cod post)

Enw’r achos: 

Rhif cyfeirnod yr achos: Dyddiad(au) y gwrandawiad:

Manylion personol

Manylion yr achos

Dyddiad teithio

Math o drafnidiaeth 
trên/tacsi/tiwb/bws/awyren os na roddir rheswm, gall yr hawliad gael ei wrthod.

Swm

£

£

£

Math Rheswm dros deithio

Enwau’r bobl a rannodd y tacsi gyda chi (os yn berthnasol):

Dechrau’r daith

Teithio mewn car Telir milltiroedd ar gyfradd o 45c y filltir

Swm

£

£

Diwedd y daith Nifer y milltiroedd a gaiff eu hawlio



Nifer yr oriau a gaiff eu hawlio

Enillion a gollwyd

Swm

£

Cyfradd cyflog Nifer y diwrnodau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn anfon llythyr gan eich cyflogwr atom sy’n nodi faint o oriau a gollwyd, eich cyflog 
yr awr, a chadarnhad eich bod wedi colli enillion am y diwrnodau y cyflwynir hawliad yn eu cylch. Os ydych yn 
hunangyflogedig, rhaid i chi gadarnhau nifer yr oriau a gollwyd ac anfon llythyr atom oddi wrth eich cyfrifydd yn 
cadarnhau eich cyflog yr awr.

Traul

Cynhaliaeth (prydau/byrbrydau)

Swm

£

£

Rheswm Dyddiad

Traul

Treuliau eraill (rhowch fanylion)

Swm

£

£

Rheswm Dyddiad

Cyfanswm a hawliwyd       £

Enw’r banc

Manylion banc

Enw’r cyfrif

Rhif y cyfrif Cod didoli:

Llofnodwyd Dyddiad

Cadarnhaf fod y wybodaeth uchod yn gywir ac fy mod wedi darparu’r 

dogfennau a/neu’r derbynebau angenrheidiol i ategu’r hawliad.

Dychwelwch eich ffurflen
Drwy’r post: Business Support, Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, 1 Kemble Street, London WC2B 4AN
Drwy e-bost: witness.expenses@nmc-uk.org



Ffurflen newid cyfeiriad

Enw’r achos

Rhif cyfeirnod yr achos

Enw llawn

Enw’r swyddog achos fel y’i nodir ar y  
llythyrau a’r dogfennau a anfonwyd atoch

A ofynnwyd i chi eisoes nodi rhai dyddiadau 
y byddech ar gael i ddod i’r gwrandawiad?  Do    Naddo

A ydych eisoes wedi cael llythyr yn eich hysbysu 
o ddyddiad y gwrandawiad lle byddwch yn 
rhoi tystiolaeth?

 Do    Naddo

A. Rwy’n newid fy nghyfeiriad cartref

Hen	gyfeiriad	cartref
(Gan gynnwys cod post)

Cyfeiriad cartref newydd
(Gan gynnwys cod post)

Rhif ffôn cartref newydd (os yw wedi newid)

Cyfeiriad e-bost cartref newydd (os yw wedi newid)

Dyddiad y symudoch i’r cyfeiriad newydd

Os ydych wedi newid eich cyfeiriad cartref, llenwch adran A. Os ydych wedi 

newid eich cyfeiriad gwaith, llenwch Adran B (dros y dudalen)



B. Rwy’n newid fy nghyfeiriad gwaith

Hen	gyfeiriad	gwaith
(Gan gynnwys cod post)

Cyfeiriad gwaith newydd
(Gan gynnwys cod post)

Rhif ffôn gwaith newydd (os yw wedi newid)

Cyfeiriad e-bost gwaith newydd (os yw wedi newid)

Dyddiad y symudoch i’r cyfeiriad newydd

Llofnodwyd Dyddiad

AT DDEFNYDD SWYDDOGOL YN UNIG

Dychwelwch eich ffurflen

Service	Quality	Manager, Nursing and Midwifery Council, 
1 Kemble Street, London WC2B 4AN


