
Bod yn Dyst
Eich rhan mewn ymchwiliad 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.
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Eich rôl fel tyst

Mae eich rôl fel tyst mewn ymchwiliad CNB yn bwysig iawn. Byddwch yn ein helpu 

i greu darlun o’r hyn a ddigwyddodd fel y gallwn gynnal ymchwiliad llawn a theg. 

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 ymchwilio a beth i’w 

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

drwy gydol y broses.



Pan fydd atgyfeiriad yn dod i law, caiff 

ei ystyried gyntaf gan ein Tîm Sgrinio. 

Bydd yn asesu p’un a oes honiad o 

addasrwydd i ymarfer diffygiol.

Pan fydd y Tîm Sgrinio yn fodlon bod 

sail i achos, bydd yn trosglwyddo’r 

achos i’n Tîm Ymchwiliadau er mwyn 

paratoi’r achos. Bydd y sawl sy’n 

gwneud hyn, Swyddog Ymchwilio i 

Achosion, yn cyfweld â thystion, yn 

casglu tystiolaeth, ac efallai y bydd 

angen drafftio datganiadau tystion neu 

adroddiadau. Caiff unrhyw wybodaeth 

y dibynnwn arni i ategu ein hachos ei 

hanfon at y nyrs neu’r fydwraig sy’n 

destun yr honiad er mwyn rhoi cyfle 

i’r unigolyn hwnnw wneud 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.

Gall Archwilydd Achos fod yn nyrs 
neu fydwraig neu berson lleyg. Gall 
benderfynu a oes achos i’w ateb ai 
peidio. Ni fydd person lleyg yn nyrs 
neu’n fydwraig gofrestredig.

Ystyr ‘addasrwydd i ymarfer’ yw bod 
nyrs neu fydwraig yn gallu aros ar y 
gofrestr heb unrhyw gyfyngiadau. 

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 unigolyn 

cofrestredig 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.  

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 allu gael ei 

wneud ar yr achos. 
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Bod yn dyst

Beth mae bod yn dyst yn ei olygu? 

Bydd tystion yn rhoi cyfrif ysgrifenedig 

a/neu lafar o’r hyn maent yn ei wybod 

am y mater yr ymchwilir iddo. Gallwn 

hefyd siarad â phobl na wnaethant weld 

y digwyddiad dan sylw ond a all efallai roi 

gwybodaeth gefndirol neu ddogfennau 

sy’n ymwneud â’r achos. 

Yn aml, bydd atgyfeiriadau a wneir i’r CNB 

yn ymwneud â materion a ddigwyddodd 

yn y gweithle, felly mae ein tystion yn 

aml yn gweithio gyda’r unigolion yr 

ymchwilir iddynt, gan gynnwys cyd-

nyrsys, bydwragedd neu gynorthwywyr 

gofal. Mae rhai o’n tystion yn gleifion 

neu’n aelodau o’r cyhoedd. Cyn siarad 

â chleifion, byddwn fel arfer yn trafod 

â’r gweithwyr proffesiynol sy’n gyfrifol 

am eu gofal er mwyn penderfynu p’un a 

ddylid cysylltu â chlaf ai peidio. Ni fyddwn 

yn siarad â chleifion os gallai gwneud 

hynny gael effaith andwyol ar eu hiechyd 

neu eu lles mewn unrhyw ffordd. 

Pam rydych am imi fod yn dyst?

Bydd y sawl sy’n ymchwilio i’r achos wedi 

astudio’r holl dystiolaeth. Mae wedi 

gofyn i siarad â chi oherwydd, ar y cam 

hwn, mae angen i chi ddweud wrthym 

am yr hyn y gwnaethoch ei weld neu ei 

wneud mewn perthynas â’r digwyddiad. 

Efallai y byddwn hefyd angen i chi roi 

unrhyw ddogfennau perthnasol a allai 

fod gennych. 

Er na fyddwch o bosibl o’r farn eich 

bod wedi gweld unrhyw beth pwysig, 

mae’n bosibl y byddwch yn dal i allu 

helpu gyda’r ymchwiliad, felly bydd sgwrs 

gyda chi o gymorth i sicrhau bod ein 

hymchwiliad yn drylwyr ac yn deg.

Pan fyddwn yn ymchwilio i honiad byddwn yn siarad â thystion er mwyn creu darlun 

o’r hyn a ddigwyddodd. Fel arfer, bydd tyst yn rhywun a welodd y digwyddiad 

honedig, neu a oedd yn rhyw ran ohono.

Beth mae’n ei olygu?
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Ble y gallaf gael gwybodaeth 

a chymorth?

Deallwn fod y broses o roi 

tystiolaeth yn achosi pryder i 

rai tystion. Gallwch siarad â’ch 

Swyddog Ymchwilio i Achosion, a 

wnaiff ateb unrhyw gwestiynau 

sydd gennych am yr ymchwiliad. 

Gallwch hefyd gael cymorth a 

gwybodaeth gan ein Tîm Cyswllt 

Tystion dynodedig. Yn arbennig, 

gall Swyddog Cyswllt Tystion roi 

gwybodaeth i chi am y canlynol:

•  beth i’w ddisgwyl yn ystod ymchwiliad AiY

•  beth i’w ddisgwyl os bydd yr achos yn 

dod i ben mewn gwrandawiad AiY

•  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

Beth os nad wyf am fod yn dyst?

Mae gennym ddyletswydd i ddiogelu, 

hybu a chynnal iechyd, diogelwch 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.

Os 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.

Bydd Swyddog Cyswllt Tystion 
yn un o gyflogeion y CNB sy’n 
gyfrifol am roi gwybodaeth a 
chymorth i dystion. 

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.

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

gofyn i chi fod yn dyst. 
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O dan amgylchiadau eithriadol, gellir 

cyflwyno gwŷs ffurfiol ar dyst. Dim ond 

pan fetho popeth arall y byddem yn 

ystyried dilyn y llwybr hwn. Mae’r wŷs 

yn ofyniad cyfreithiol i dyst ymddangos 

mewn gwrandawiad, ac, os caiff gwŷs 

ei hanwybyddu, gellir cymryd camau 

cyfreithiol am ddirmyg.

Os ydych yn poeni am fod yn dyst 

byddem yn eich annog i siarad â’ch 

Swyddog Ymchwilio i Achosion neu 

aelod o’r tîm Cyswllt Tystion am 

wybodaeth a chymorth.

Rhoi Tystiolaeth 

Sut y byddaf yn rhoi fy nhystiolaeth? 

Bydd Swyddog Ymchwilio i Achosion, neu 

gwmni cyfreithiol sy’n gweithredu ar ein 

rhan, yn cysylltu â chi er mwyn gwneud 

trefniadau ar gyfer cyfweliad ymchwilio. 

Bydd yn sicrhau bod y cyfweliad yn cael 

ei gynnal ar adeg sy’n gyfleus i chi fel y 

gallwch drafod y mater yn breifat heb 

fod unrhyw un yn torri ar eich traws. 

Caiff y rhan fwyaf o gyfweliadau eu 

cynnal dros y ffôn.

Os byddwn yn cynnal cyfweliad wyneb yn 

wyneb, gall ddigwydd yn yr ysbyty neu’r 

cartref gofal lle digwyddodd y mater 

honedig. Fel arfer, byddwn yn gofyn 

i un o’r bobl sy’n gweithio yno wneud 

trefniadau ar gyfer y cyfweliadau. 

Os byddwch yn teimlo’n anghysurus 

yn cyfarfod â’r Swyddog Ymchwilio i 

Achosion yn y gwaith, byddwn yn ceisio 

dod o hyd i leoliad amgen.

Os ydych yn aelod o’r cyhoedd, byddwn 

yn ceisio trefnu man cyfleus a niwtral 

i gyfarfod. Byddwn hefyd yn ad-dalu 

unrhyw dreuliau teithio rhesymol.

Beth os bydd angen addasiad arnaf am 

fod gennyf anabledd neu anghenion 

ychwanegol? 

Gallwn wneud y trefniadau angenrheidiol 

cyn i chi roi eich tystiolaeth. Rhowch 

wybod i’ch Swyddog Ymchwilio i 

Achosion cyn gynted â phosibl. 

A allaf drafod yr achos gyda phobl 

eraill?

Ni ddylech drafod yr achos gydag 

unrhyw un arall dan sylw tra bod yr 

ymchwiliad yn mynd rhagddo. Mae’n 

bwysig 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 

yr ymchwiliad. 

Y Swyddog Ymchwilio i Achosion 

sy’n gyfrifol am weinyddu a 

rheoli’r achos ac am gynnal 

ymchwiliad cyfreithiol y CNB; 

cynnal cyfweliadau gyda thystion, 

a drafftio datganiadau tystion ac 

adroddiadau. 
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Beth fydd yn digwydd yn 

ystod y cyfweliad?

Yn ystod y cyfarfod, bydd y Swyddog 

Ymchwilio i Achosion yn gofyn cwestiynau i 

chi am yr hyn a welsoch neu a wnaethoch. 

Bydd yn cymryd nodiadau o’r hyn y 

byddwch yn ei ddweud ac efallai y bydd 

wedyn angen teipio’r nodiadau hyn ar eich 

rhan i greu dogfen a elwir yn ddatganiad 

tyst. Bydd y Swyddog Ymchwilio i 

Achosion yn rhoi gwybod i chi os na fydd 

angen gwneud hyn yn eich achos chi.

Gellir atodi unrhyw ddogfennau y cyfeirir 

atynt yn eich datganiad tyst i’r datganiad 

hwn. Fe’u gelwir wedyn yn ‘arddangosion’. 

Mae arddangosion yn helpu i adrodd 

hanes yr hyn a ddigwyddodd ac yn cynnwys 

gwybodaeth ddefnyddiol y gellir ei darllen 

ochr yn ochr â’ch datganiad tyst.

Beth a ofynnir i mi?

Pa gwestiynau a ofynnir i mi?

Gofynnir i chi am yr hyn a welsoch, 

neu a wnaethoch, mewn perthynas â’r 

digwyddiad. Mae’n bosibl y gofynnir i chi 

pam y gwnaeth y digwyddiad achosi pryder 

Y Cyfweliad Ymchwilio

i chi. Mae’n bosibl hefyd y gofynnir i 

chi ddarparu dogfennau perthnasol. 

Cofiwch, nid ydym yn ymchwilio i chi, 

eich gweithredoedd na gweithredoedd 

y tystion eraill. Mae angen i ni 

sicrhau’r darlun cliriaf posibl o’r hyn a 

ddigwyddodd, er mwyn cynnal ymchwiliad 

teg. Er mwyn ein helpu i gyflawni hyn, 

bydd angen i chi ddweud cymaint â 

phosibl wrthym am yr hyn a ddigwyddodd.

Efallai y gofynnir i chi am eich hanes 

o ran cyflogaeth, eich profiad a’ch 

cymwysterau, ond dim ond os bydd 

hynny’n berthnasol i’r achos. Gofynnir 

i chi hefyd a oes gennych unrhyw 

gollfarnau neu rybuddion troseddol.

Bydd angen i ni gael eich manylion 

cyswllt hefyd, er mwyn i ni allu cadw 

mewn cysylltiad â chi drwy gydol yr 

achos. Os ydych yn bwriadu symud tŷ 

neu newid gweithle rhowch wybod i ni 

cyn gynted â phosibl; ceir ffurflen newid 

cyfeiriad yng nghefn y llyfryn hwn.
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Why will I be asked about convictions or cautions? 

Yn ôl y gyfraith rhaid i ni ymchwilio i achosion mewn ffordd deg a niwtral. Mae 

hyn yn golygu bod yn rhaid i ni gael gwybod am unrhyw beth a allai helpu’r sawl 

yr ymchwilir iddo, neu a allai danseilio ein hachos. Yn achlysurol iawn, bydd gan 

dystion gollfarnau neu rybuddion troseddol sy’n berthnasol i’r achos.

Pan fydd hyn yn digwydd, rhaid dweud wrth y person y cynhelir ymchwiliad 

yn ei gylch amdanynt. Os nad yw’r gollfarn neu’r rhybudd yn berthnasol 

i’r achos, ni fyddwn yn dweud wrth unrhyw un amdano. Er enghraifft, fel 

arfer, ni fyddwn yn dweud wrth unrhyw un am droseddau gyrru.

A all rhywun eistedd gyda mi yn ystod y cyfweliad ymchwilio? 

Gall, byddem yn fwy na pharod i ffrind neu gydweithiwr eistedd gyda chi yn 

ystod y cyfarfod os byddwch yn teimlo’n fwy cyfforddus. Fodd bynnag, ni 

ddylech ofyn i dyst arall yn yr achos. 

Ni fydd y sawl a ddaw gyda chi yn gallu cyfrannu at y sgwrs am y 

digwyddiadau a rhaid cadw’r holl wybodaeth yn gyfrinachol, o ystyried natur 

breifat ymchwiliadau’r CNB. Rhaid i’r wybodaeth a gyflwynir gennych fod yn 

wybodaeth gennych chi. 

Cofiwch mai chi sy’n penderfynu p’un a ydych am i rywun ddod gyda chi ai 

peidio. Os nad ydych yn gyfforddus bod cydweithiwr yn eistedd gyda chi, ond 

bod eich cyflogwr yn awyddus i hyn ddigwydd, dylech ddweud hynny wrth y 

cyfwelydd er mwyn iddo allu egluro eich teimladau.

Mae cryn amser ers y digwyddiad. 

Sut y mae disgwyl i mi gofio 

beth a ddigwyddodd?

Ni fydd y Swyddog Ymchwilio i Achosion 

yn disgwyl i chi gofio pob manylyn am 

yr hyn a ddigwyddodd. Bydd yn deall 

bod amser wedi mynd heibio ac y 

bydd angen i chi brocio’ch cof. Bydd 

y Swyddog Ymchwilio i Achosion yn 

gwybod beth y mae am ei ofyn i chi, a 

bydd ganddo gopïau o ddogfennau a all 

eich helpu i gofio beth a ddigwyddodd. 

Bydd y dogfennau hyn yn ddogfennau a 

welsoch adeg y digwyddiad. Efallai mai’r 

datganiad y gwnaethoch ei ysgrifennu 

ar gyfer eich cyflogwr fydd y ddogfen, 

neu’r ffurflen cofnodi digwyddiad a 

lenwyd gennych, neu gofnod gweinyddu 

meddyginiaeth a gwblhawyd neu gynllun 

gofal y claf. Os mai aelod o’r cyhoedd 

ydych ac mai chi a wnaeth yr atgyfeiriad 

cychwynnol, cewch weld copi o’ch llythyr 

cwyno gwreiddiol i’ch helpu i gofio.
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Ar ôl y cyfweliad ymchwilio

Pryd y byddaf yn cael fy 

natganiad tyst?

Bydd angen drafftio datganiad tyst 

ffurfiol y bydd y Swyddog Ymchwilio i 

Achosion yn ei anfon atoch cyn gynted 

â phosibl ar ôl y cyfweliad. Dylech ei 

ddarllen yn ofalus er mwyn sicrhau 

ei fod yn adlewyrchiad cywir o’r hyn 

a welsoch, neu a wnaethoch. Os na 

fydd unrhyw ran o’ch datganiad yn 

adlewyrchu eich cofnod dylech ei newid 

neu ychwanegu ato fel sy’n briodol. 

Pan fyddwch yn fodlon ei fod yn 

gywir, dylech ei lofnodi, ei ddyddio a’i 

ddychwelyd at y Swyddog Ymchwilio 

i Achosion. Rhaid i chi wneud hyn cyn 

gynted â phosibl, er mwyn sicrhau nad 

achosir unrhyw oedi i’r ymchwiliad.

Fy natganiad tyst

Beth fydd yn digwydd i’m 

datganiad tyst?

Caiff copi o’ch datganiad tyst, ynghyd 

â datganiadau’r holl dystion eraill yn 

yr achos ac adroddiad ategol gan 

y Swyddog Ymchwilio i Achosion, eu 

trosglwyddo i’r Archwilwyr Achos. Hefyd 

anfonir copi at y nyrs neu’r fydwraig y 

cynhelir ymchwiliad yn ei chylch. 

Pam bod yn rhaid i’r sawl y cynhelir 

ymchwiliad yn ei gylch weld copi o’m 

datganiad tyst?

Mae’n bwysig iawn bod y nyrs neu’r 

fydwraig y cynhelir ymchwiliad yn 

ei chylch yn gwybod pa wybodaeth 

sydd gennym amdani, a sut rydym yn 

bwriadu ei defnyddio mewn achos yn ei 

herbyn. Rhydd hyn gyfle teg iddi ateb 

yr achos a rhoi ei hesboniad ei hun o 

ddigwyddiadau.
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Beth sy’n digwydd nesaf?

Faint fydd y broses yn ei gymryd?

Anelwn at orffen achosion ymhen 15 

mis, gan gynnwys gwrandawiad terfynol 

os bydd angen un. Caiff llawer o 

achosion eu cwblhau mewn llai o amser 

ond weithiau gall gymryd mwy o amser 

os bydd problemau o ran adnabod neu 

leoli tystion, neu o ran cael gafael ar y 

dystiolaeth sydd ei hangen arnom. 

Byddwn yn eich hysbysu’n rheolaidd am 

unrhyw ddatblygiadau yn yr achos, ond 

mae angen eich help arnom i sicrhau 

y gallwn orffen ein hymchwiliad mor 

gyflym â phosibl.

Beth sy’n digwydd ar ôl yr ymchwiliad?

Bydd dau Archwilydd Achos yn 

penderfynu a oes achos i’w ateb ar 

sail y dystiolaeth a gasglwyd yn ystod 

yr ymchwiliad. Fel rhan o hyn, bydd yr 

Archwilwyr Achos yn asesu p’un a yw’n 

realistig y gallai panel o’r Pwyllgor 

Addasrwydd i Ymarfer benderfynu bod 

addasrwydd nyrs neu fydwraig i ymarfer 

yn ddiffygiol ar hyn o bryd.

Bydd un o’r Archwilwyr Achos yn nyrs 

neu’n fydwraig. Bydd y llall yn berson 

lleyg. Bydd yr Archwilwyr Achos yn 

darllen y dystiolaeth ac yn penderfynu 

pa gamau i’w cymryd. Yr opsiynau sydd 

ar gael iddynt yw:  

• cau’r achos
• argymell bod yr NMC yn cynnal 

ymchwiliadau pellach
• atgyfeirio’r achos i banel o’r 

Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer
• cytuno ar Ymgymeriadau neu roi 

Rhybudd neu Gyngor

Byddwn yn ysgrifennu atoch i’ch 

hysbysu o benderfyniad yr Archwilwyr 

Achos.

Mae gan y Pwyllgor Ymddygiad a Chymhwysedd a’r Pwyllgor Iechyd, sy’n cynnwys 
nyrsys a/neu fydwragedd a phobl leyg, y pŵer i wneud y penderfyniad terfynol 
ynghylch achos AiY.
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Beth fydd yn digwydd os oes achos i’w 

ateb? 

Yn gyntaf, bydd panel o’r Pwyllgor 

Addasrwydd i Ymarfer yn penderfynu 

p’un a ddylid ymdrin â’r achos mewn 

gwrandawiad neu gyfarfod. Cynhelir 

gwrandawiadau’n gyhoeddus a gelwir 

tystion i roi tystiolaeth fyw gerbron y 

panel. Cynhelir cyfarfodydd yn breifat a 

chaiff canlyniad yr achos ei benderfynu 

gan ddefnyddio dogfennau’r achos 

yn unig, gan gynnwys y datganiadau 

tystion. Mae cyfarfod yn addas ar gyfer 

achosion syml lle bydd y nyrs neu’r 

fydwraig yn cyfaddef yr hyn a wnaeth yn 

llawn. Gan fod cyfarfodydd yn breifat, ni 

fydd tystion yn bresennol.  

 

Os bydd gwrandawiad, a oes rhaid i mi 

fod yn bresennol?  

Os bydd gwrandawiad o’r Pwyllgor 

Addasrwydd i Ymarfer, mae’n debygol 

y bydd angen i chi fod yn bresennol 

i roi tystiolaeth. 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, 

Beth os bydd gwrandawiad?

eich croesholi ar eich tystiolaeth. 

Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau 

gwrandawiad teg a thrylwyr. 

O dan rai amgylchiadau, efallai na 

fydd angen i dystion fod yn bresennol 

mewn gwrandawiad, er enghraifft, pan 

fo’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. 

Ble y gellir cynnal gwrandawiad?  

Fel arfer, bydd y mwyafrif o 

wrandawiadau 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/

contact-us/how-to-find-us  

Hefyd, mae taith rithwir ryngweithiol 

o’n canolfan gwrandawiadau ar gael 

ar ein gwefan. Dylai’r daith eich helpu 

i ddod yn gyfarwydd â’r amgylchedd 

gwrandawiadau cyn i chi ddod i roi 

tystiolaeth. Gallwch weld y daith yn  

www.nmc.org.uk/witness

Croesholi yw’r term cyfreithiol a ddefnyddir i ddisgrifio’r broses o ofyn cwestiynau i 
dystion sydd ar y naill ochr.
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Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth am fynd i wrandawiad fel tyst?  

Os caiff yr achos ei atgyfeirio i wrandawiad Pwyllgor Addasrwydd 

i Ymarfer, dylech gyfeirio at ein taflen Gwybodaeth i dystion: 

Gwrandawiadau, sydd hefyd ar gael ar ein gwefan

www.nmc.org.uk/concerns-nurses-midwives/customer-service

Sut mae rhoi adborth?

Rydym yn cydnabod y cyfraniad gwerthfawr rydych yn ei 

wneud fel tyst a byddem yn croesawu eich adborth ar 

sut y gallwn wella profiad tystion yn y dyfodol. 

Pan fyddwch wedi rhoi eich datganiad tyst gallwch gwblhau ein harolwg 

adborth tystion ar ein gwefan yn www.nmc.org.uk/concerns-nurses-

midwives/what-we-do/our-customer-service/witness-feedback-form  

Os hoffech gael copi caled siaradwch â’ch Swyddog Ymchwilio i Achosion.
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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


