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Ni yw’r rheoleiddiwr nyrsio a bydwreigiaeth i Gymru, Lloegr, yr Alban, a
Gogledd Iwerddon.

• Rydym yn bodoli er mwyn diogelu iechyd a lles y cyhoedd.

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

• 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.
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4 QA of Education and LSAs: Annual report 2014–2015

Pwy ydym a’r hyn a wnawn: sicrhau ansawdd addysg ac awdurdodau 
goruchwylio lleol

1 Ni yw’r rheoleiddiwr nyrsio a bydwreigiaeth i Gymru, Lloegr, yr Alban, a Gogledd Iwerddon.   
Ein rôl yw amddiffyn y cyhoedd ac rydym yn ceisio sicrhau bod ein holl waith yn sicrhau budd 
i’r cyhoedd. Ein cyfrifoldebau rheoleiddio yw:

1.1  Cadw cofrestr o bob nyrs a bydwraig sy’n bodloni’r gofynion cofrestru.

1.2  Pennu safonau addysg, hyfforddiant, ymddygiad a pherfformiad fel y gall nyrsys a 
bydwragedd ddarparu gofal iechyd o ansawdd uchel yn gyson drwy gydol eu gyrfaoedd.

1.3  Cymryd camau i ymdrin ag unigolion y mae amheuaeth ynghylch eu priodoldeb neu eu gallu i roi 
gofal diogel, fel y gall y cyhoedd ymddiried yn yr ansawdd a’r safonau gofal a roddir gan nyrsys 
a bydwragedd.

2 Mae Gorchymyn Nyrsio a Bydwreigiaeth 2001 (y Gorchymyn) yn gosod cyd-destun 
deddfwriaethol ar gyfer sicrhau ansawdd addysg ac awdurdodau goruchwylio lleol (AGLlau). 
Ategir y Gorchymyn gan ein safonau addysg a Rheolau a safonau bydwragedd (2012), sy’n sail 
i’r gwaith a wnawn i sicrhau ansawdd addysg ac AGLlau yn y drefn honno1.

3 Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn ystyried y themâu a’r risgiau allweddol sydd wedi dod i’r 
amlwg yn sgil y gwaith a wnaed gennym i sicrhau ansawdd sefydliadau addysg cymeradwy 
(SACau) ac AGLlau yn ystod blwyddyn adrodd 2015-16.

4 Mae’r flwyddyn adrodd ar gyfer sefydliadau addysg cymeradwy (SACau) yn cwmpasu’r cyfnod 
rhwng 1 Medi 2015 a 31 Awst 2016 (y flwyddyn academaidd). Mae’r flwyddyn adrodd ar gyfer 
AGLlau yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016.

Cyflwyniad

1  Ein safonau
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Cyd-destun strategol ar gyfer 2015-16 

Strategaeth y CNB

5 Mae strategaeth y CNB ar gyfer 2015-20 yn rhoi gwaith rheoleiddio dynamig wrth wraidd 
yr hyn a wnawn. Mae’r strategaeth hefyd yn rhoi addysg wrth wraidd ein gwaith rheoleiddio. 
Mae sicrhau bod nyrsys a bydwragedd wedi ymbaratoi ar gyfer y dyfodol yng nghyd-destun 
amgylchedd gofal sy’n newid yn gyflym yn hanfodol i’n rôl o ddiogelu’r cyhoedd.

6 Bydd addysg yn brif ffocws i ni wrth i ni fwrw ymlaen â’n gwaith, dan arweiniad Cyfarwyddwr 
Addysg, Safonau a Pholisi newydd a gefnogir gan gyfarwyddiaeth newydd.

7 Ym mis Mawrth 2016, cymeradwyodd y Cyngor ein cynllun strategol ar gyfer addysg. 
Mae’r cynllun hwn yn nodi ein cynlluniau ar gyfer addysg ar gyfer y pedair blynedd nesaf. 
Byddwn yn datblygu safonau hyfedredd newydd i nyrsys a bydwragedd sy’n canolbwyntio ar 
ganlyniadau. Byddwn hefyd yn gwahanu’r safonau hyn oddi wrth y safonau sy’n berthnasol 
i sefydliadau a’u partneriaid lleoliadau sy’n cyflwyno rhaglenni addysg a gymeradwyir gan 
y CNB mewn fframwaith addysg. At hynny, nododd y cynllun strategaeth ar gyfer addysg y 
byddai adolygiad annibynnol yn cael ei gynnal o’n swyddogaeth sicrhau ansawdd.

8 Mae pob un o’r ffrydiau gwaith hyn yn mynd rhagddynt. Byddwn yn parhau i ymgysylltu’n 
agos â’n rhanddeiliaid wrth i ni fwrw ymlaen â’r gwaith hwn. Wrth wneud hynny, byddwn yn 
ystyried polisïau iechyd a gofal gwahanol yn y pedair gwlad a mentrau eraill fel newidiadau 
i’r ffordd y caiff addysg nyrsio a bydwreigiaeth ei hariannu a’r posibilrwydd o gyflwyno rolau 
iechyd a gofal newydd yn Lloegr.

9 Yn ei gyfarfod ym mis Medi 2016, cytunodd y Cyngor ar amserlen ar gyfer adolygu’r safonau 
ar gyfer addysg bydwreigiaeth cyn cofrestru. Disgwylir i’r gwaith hwn ddechrau yn 2017.

10 Eleni, rydym wedi gwneud cynnydd parhaus i wella ein swyddogaeth risg a gwybodaeth, 
gan weithio’n agos gyda rheoleiddwyr proffesiynol a rheoleiddwyr systemau eraill a’n 
Gwasanaeth Cyswllt Cyflogwyr newydd. Mae’r gwaith hwn wedi arwain at driongli risgiau 
rheoleiddio, cael mynediad at wybodaeth am risgiau’n ymwneud ag addysg a’r gallu i 
weithredu’n gyflym a rhagweithiol pan gaiff pryderon eu codi.

NMC Online ac ailddilysu 

11 Bellach, mae 91 y cant o’r holl nyrsys a bydwragedd yn y DU sydd ar ein cofrestr wedi 
cofrestru gydag NMC Online. Mae mwy ohonynt hefyd yn dewis rhoi data cydraddoldeb ac 
amrywiaeth drwy’r llwybr hwn.

12 Cafodd y broses ailddilysu ei lansio’n llwyddiannus ym mis Ebrill 2016, gyda 90-95 y cant 
o’r rheini yr oedd angen iddynt adnewyddu eu cofrestriad yn llwyddo i gwblhau’r broses 
ailddilysu bob mis.  Mae’r ganran sy’n methu ag adnewyddu eu cofrestriad ym mhob un o’r 
pedair gwlad yn y DU yn debyg i’r cyfraddau yn ystod blynyddoedd blaenorol.

Rheoleiddio bydwreigiaeth 

13 Ym mis Ebrill 2016, lansiodd yr Adran Iechyd ymgynghoriad ar newidiadau arfaethedig 
i ddeddfwriaeth y CNB, gan gynnwys goruchwylio bydwreigiaeth. Bydd y newidiadau yn 
gwahanu’r gwaith o oruchwylio bydwreigiaeth oddi wrth y broses o’i reoleiddio. Nod y 
diwygiadau deddfwriaethol yw sicrhau bod y gwaith o reoleiddio bydwreigiaeth yn gymesur, 
yn deg ac yn canolbwyntio ar ddiogelu’r cyhoedd2.

14 Rhagwelir y bydd y newid deddfwriaethol arfaethedig yn dod i rym yn ystod gwanwyn 2017.

2 Newidiadau arfaethedig i oruchwylio bydwreigiaeth
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3 Gwefan yr Awdurdod Safonau Proffesiynol

Newidiadau i’r dirwedd iechyd a gofal ac addysg broffesiynol yn Lloegr

Llwybrau cofrestru newydd

15 Ym mis Tachwedd 2015, cyhoeddodd y Llywodraeth gynlluniau i ddiddymu bwrsariaethau ar 
gyfer myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth cyn cofrestru yn Lloegr, gan godi’r cap presennol ar 
leoedd hyfforddi. Nid yw’r llywodraethau datganoledig wedi cyflwyno unrhyw newidiadau i’r 
broses o gyllido myfyrwyr hyd yn hyn ac maent yn parhau i ddarparu bwrsariaethau iddynt. 
Yn wir, mae Llywodraeth yr Alban wedi datgan yn glir y bydd yn cadw bwrsariaethau.

16 Mae’r newid i fwrsariaethau yn Lloegr wedi arwain at gynnydd yn nifer y sefydliadau sy’n 
awyddus i fod yn ddarparwyr cymeradwy neu gynnal rhaglenni nyrsio neu fydwreigiaeth cyn 
cofrestru cymeradwy am y tro cyntaf. Mae hyn yn wahanol i ddwy flynedd ddiwethaf ein 
fframwaith sicrhau ansawdd presennol, pan wnaeth dim ond un sefydliad newydd gais am 
gymeradwyaeth sefydliadol gan y CNB.

17 Gallai nifer gynyddol o SACau hefyd effeithio ar y cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr mewn 
lleoliadau dysgu ymarfer. Nodwyd hwn fel maes risg allweddol yn ystod y gwaith o fonitro 
nyrsio cyn cofrestru eleni. Mae ein gwybodaeth sicrhau ansawdd eisoes yn dangos bod 
nifer yr amgylcheddau dysgu ymarfer diogel ac effeithiol sydd ar gael yn lleihau oherwydd y 
galw gan fyfyrwyr, prinder mentoriaid, prinder amser a ddiogelir a chymorth i fentoriaid, a 
chyfyngiadau cyllidebol.

18 Mae unrhyw dueddiadau yn cael eu monitro’n agos. Rydym yn parhau i wella ein fframwaith 
sicrhau ansawdd presennol wrth i ni gynnal adolygiad llawn o’n safonau addysg a’n model 
sicrhau ansawdd er mwyn lliniaru’r risgiau hyn sy’n wynebu dysgu ymarfer.

19 Yn gynnar yn 2016, cynhaliodd Health Education England (HEE) ymgynghoriad ar gyflwyno 
rôl newydd ar gyfer nyrsys cyswllt. Roedd canlyniad yr ymgynghoriad yn awgrymu bod 
cefnogaeth gref o blaid rheoleiddio’r rôl newydd hon; bydd y Cyngor yn trafod proses 
reoleiddio os gwneir cais ffurfiol yn y dyfodol. Rydym yn parhau i weithio gyda HEE i 
ddatblygu ei gynnig ond rydym yn ymwybodol mai menter ar gyfer Lloegr yw hon.

20 Mewn menter arall yn 2015, comisiynodd yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS) safonau 
Prentis Uwch ar gyfer nyrsio fel rhan o’i hymrwymiad i brentisiaethau uwch. Mae’r grwp o 
gyflogwyr arloesol sy’n arwain y datblygiad wedi llunio safon prentisiaeth ddrafft sy’n nodi 
bod yn rhaid i brentisiaethau uwch gradd nyrsio gyrraedd safonau’r CNB ar gyfer addysg 
nyrsio cyn cofrestru a bod yn rhaid i ddarparwyr fod yn sefydliadau addysg a gymeradwyir 
gan y CNB. Mae’r grwp yn bwriadu cyflwyno’r safon ddrafft i’r Adran Addysg (sydd bellach yn 
arwain y gwaith hwn) yn fuan. Menter ar gyfer Lloegr yn unig yw hon hefyd ar hyn o bryd.

Goruchwylio ein gwaith

21 Mae’r Awdurdod Safonau Proffesiynol (ASP) ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn 
gyfrifol am oruchwylio ein sefydliad a, bob blwyddyn, mae’n mynd ati i archwilio nifer o’n 
meysydd gwaith3. Nid yw’r gwaith o sicrhau ansawdd addysg wedi’i gynnwys yn adolygiad 
ASP o berfformiad y CNB yn 2015-16; tybiwyd nad oedd angen ei gynnwys, gan ei fod wedi 
cadarnhau ein bod wedi cyrraedd yr holl Safonau sy’n ymwneud â rheoleiddio da ar gyfer 
addysg yn 2014-15.
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Rhan un: Sicrhau 
ansawdd addysg
22 Mae ein rôl ym maes addysg yn chwarae rhan bwysig iawn yn y ffordd rydym yn cyflawni ein 

hamcan cyffredinol o ddiogelu’r cyhoedd. Mae’r gwaith a wnawn i sicrhau ansawdd addysg yn 
cynnwys pedwar gweithgaredd allweddol:

22.1  Cymeradwyo sefydliadau addysg

22.2 Cymeradwyo rhaglenni, gan gynnwys rhoi cymeradwyaeth gychwynnol, ailgymeradwyo, a 
chymeradwyo addasiadau i raglenni

22.3 Monitro sefydliadau addysg cymeradwy (SACau)

22.4 Ymateb i bryderon, gan gynnwys hunanasesiad blynyddol ac adroddiadau ac adolygiadau 
eithriadol.

Cymeradwyo sefydliadau addysg
23 Ar hyn o bryd, mae 79 SAC yn gweithredu ledled y DU. Yn 2016, daeth ceisiadau i law oddi 

wrth nifer o ddarparwyr newydd a oedd yn awyddus i ddod yn SACau am y tro cyntaf. Hyd 
yn hyn, mae dau o’r sefydliadau hynny wedi cyflawni’r broses yn llwyddiannus ac wedi ennill 
statws SAC: Prifysgol Portsmouth a Phrifysgol yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd.

24 Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, mae 72 SAC wedi’u cymeradwyo i gynnal rhaglenni 
nyrsio cyn cofrestru, ac mae 52 o SACau wedi’u cymeradwyo i gynnal rhaglenni 
bydwreigiaeth cyn cofrestru. Cafodd Prifysgol Sunderland ei chymeradwyo i gyflwyno 
addysg nyrsio cyn cofrestru am y tro cyntaf eleni. Rydym hefyd yn ymdrin â nifer o geisiadau 
newydd am raglenni i gyflwyno nyrsio cyn cofrestru.

25 Rydym wedi diweddaru ein proses ar gyfer sefydliadau sydd am fod yn SACau. Rydym wedi 
cyhoeddi canllawiau wedi’u diweddaru ar ein gwefan sy’n cynnwys statws SAC a siart llif ar 
gyfer cymeradwyo rhaglen4. Ceir rhestr o’r holl SACau, gan gynnwys darparwyr newydd a’r 
SACau hynny a gafodd eu monitro eleni, yn atodiad un. 

4  Gwneud cais am statws sefydliad addysg cymeradwy a chais i gymeradwyo rhaglen 
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Cymeradwyo rhaglenni
26 Er mwyn cynnal rhaglenni cyn cofrestru neu ôl-gofrestru a gymeradwyir gan y CNB, mae’n 

rhaid i SACau ddangos eu bod yn gallu cyrraedd ein safonau ar gyfer y rhaglen. Mae’r 
broses yn cynnwys dau brif gam: cyflwyno dogfennaeth ar gyfer craffu arno a digwyddiad 
cymeradwyo lle bydd adolygwyr sicrhau ansawdd yn trafod y dystiolaeth ac yn siarad 
ag amrywiaeth o staff, myfyrwyr a defnyddwyr gwasanaethau’r SAC. Caiff rhaglenni eu 
cymeradwyo am gyfnod o chwe blynedd a bydd angen gwneud cais arall am gymeradwyaeth ar 
ôl hynny. 

27 Pennir amodau cymeradwyo os bydd diffyg cydymffurfio ac, os nad eir i’r afael â’r amodau 
hynny’n foddhaol, caiff y rhaglen ei hatal rhag cael ei chynnal. Argymhellion cynghorol a roddir 
gennym sy’n cynnig gwybodaeth am sut i wella cydymffurfiaeth â’n safonau. Unwaith bydd yr 
adolygwr yn fodlon bod SAC wedi cyrraedd y safonau gofynnol, caiff y rhaglen ei hargymell i’w 
chymeradwyo.

28 Eleni, cymeradwywyd 93 o raglenni, gan ddod â chyfanswm nifer y rhaglenni a gymeradwywyd i 
925. O blith y rhain, roedd angen i 13 fodloni amodau cyn iddynt gael eu cymeradwyo, rhoddwyd 
argymhellion i 11 ohonynt a bu 63 yn destun amodau ac argymhellion. Cafodd nifer yr amodau a 
bennwyd eu dosbarthu’n gyson ar draws nyrsio cyn cofrestru, bydwreigiaeth cyn cofrestru a 
nyrsio ac addysg bydwreigiaeth ôl-gofrestru.

29 Yn 2014-15, nodwyd nad oedd rhai SACau wedi’u paratoi’n ddigonol i gyrraedd ein safonau 
addysg ar adeg eu digwyddiad cymeradwyo. Roedd hyn yn golygu mwy o waith a mwy o gostau 
i’r CNB. Mewn ymateb i hynny, rydym nawr yn gofyn i SACau ddangos bod y ddogfennaeth sy’n 
gysylltiedig â’u cwricwlwm yn barod cyn i’r digwyddiad gael ei gadarnhau. Rydym hefyd wedi 
pennu isafswm cyfnod rhwng dyddiad y digwyddiad cymeradwyo a dyddiad dechrau’r rhaglen.

30 Mae’r dull gweithredu newydd hwn wedi cael effaith gadarnhaol ar ein gweithgarwch 
cymeradwyo eleni, gyda’r chwe rhaglen a oedd yn weddill yn cael eu cymeradwyo heb unrhyw 
amodau nac argymhellion. Roedd hyn yn welliant o gymharu â 2014-15 pan gafodd pob rhaglen 
a oedd yn destun digwyddiad cymeradwyo o leiaf un amod neu argymhelliad. Hefyd, ni welwyd 
unrhyw achosion o beidio â chymeradwyo rhaglenni ar ôl digwyddiadau cymeradwyo yn 2015-
16. Cafwyd 10 achos o’r fath yn 2014-15.

  Mae SACau wedi paratoi’n well ar gyfer eu digwyddiadau cymeradwyo rhaglenni ac roedd 
angen cynnal llai o ymweliadau dilynol, gan arwain at ddefnydd gwell o’n hadnoddau.

Llwybrau sy’n dod i’r amlwg ar gyfer rhaglenni addysg nyrsio cyn cofrestru
31 Eleni, rydym wedi gweld cynnydd yn y defnydd o lwybrau gwahanol i addysg nyrsio cyn 

cofrestru. Mae darparwyr yn ymateb i dirwedd iechyd a gofal newidiol, anghenion y gweithlu 
lleol a’r symudiad tuag at ehangu mynediad drwy greu amrywiaeth o lwybrau i ddod yn nyrs 
gofrestredig raddedig. Rydym wedi nodi pedwar prif lwybr amgen i’r rhaglen nyrsio cyn 
cofrestru llawn amser neu ran amser:

31.1 Llwybr rhan amser penodedig i gynorthwywyr gofal iechyd: pedair blynedd o hyd fel 
arfer; mae’r nyrsys dan hyfforddiant yn treulio cyfran o’u hamser yn gweithio fel 
cynorthwywyr gofal iechyd yn ychwanegol at y dysgu ymarfer a’r oriau o theori sydd eu 
hangen.

31.2 Gwneud y gorau o ddysgu blaenorol a achredwyd: fe’i defnyddir fel arfer gan 
gynorthwywyr gofal iechyd ag NVQ lefel 3 neu ymarferwyr cyswllt â gradd sylfaen. 
Caiff eu dysgu blaenorol ei fapio yn erbyn safonau’r CNB hyd at uchafswm o 50 y cant 
o’r rhaglen gyffredinol. Nid ydynt yn parhau i weithio fel cynorthwywyr gofal iechyd; fel 
arfer maent yn astudio’n llawn amser am gyfnod o 18 mis.
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Modelau a darparwyr newydd – astudiaethau achos o 2015-16

Addysg nyrsio cyn cofrestru dysgu seiliedig ar waith

Ar ddiwedd 2015, cawsom gais gan Ymddiriedolaeth GIG Northumbria a oedd, mewn 
partneriaeth â Phrifysgol Northumbria, yn awyddus i dreialu llwybr addysg nyrsio oedolion 
cyn cofrestru seiliedig ar waith. Byddai’r rhaglen yn creu llwybr i gynorthwywyr gofal iechyd 
symud ymlaen i raglen nyrsio gan ddefnyddio dysgu blaenorol a achredwyd, gan olygu y 
byddai’n bosibl cwblhau’r rhaglen mewn 18 mis.

Ar gyfer y rhaglen hon, mae’r myfyriwr yn ymddiswyddo o’i rôl fel cynorthwyydd gofal iechyd 
ar ddechrau’r rhaglen, ond yn parhau’n ddarostyngedig i’r un amodau gwasanaeth, fel cyflog 
a gwyliau blynyddol. Fel arfer, unwaith y bydd y myfyriwr wedi cofrestru’n llwyddiannus fel 
nyrs, bydd ganddo swydd gyda’r Ymddiriedolaeth am gyfnod o bum mlynedd. Bydd y myfyriwr 
yn wynebu goblygiadau ariannol os na fydd yn cydymffurfio â hyn. Cafodd y rhaglen beilot ei 
chymeradwyo ym mis Mawrth 2016 ac, i ddechrau, mae’n cael ei chynnal gyda dwy garfan o 10 
myfyriwr.

Bellach, mae gennym tua saith SAC yn cynnal amrywiaeth o lwybrau dysgu seiliedig ar waith. 
Rydym wedi gofyn am werthusiadau blynyddol o’r llwybrau hyn er mwyn dysgu mwy am y 
ffordd hon o ddod yn nyrs gofrestredig raddedig. 

Rhaglenni nyrsio dyfarniad deuol

Ym mis Gorffennaf 2015, gofynnodd Prifysgol y Ddinas am gymeradwyaeth i gyflwyno llwybr 
nyrsio oedolion ac iechyd meddwl cyn cofrestru dyfarniad deuol. Crëwyd y fenter hon, a 
gomisiynwyd gan Health Education North Central and East London mewn partneriaeth 
ag Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Dwyrain Lloegr, i ddiwallu angen a nodwyd ar gyfer 
cofrestryddion â chymwysterau deuol mewn nyrsio oedolion ac iechyd meddwl. Caiff y 
rhaglen ei hategu gan waith ymchwil ac mae gofal sy’n seiliedig ar gydberthnasau yn un o’i 
hathroniaethau craidd. Dyma’r enghraifft fwyaf diweddar o raglen nyrsio cofrestru deuol 
ers i’r safonau cyfredol ar gyfer addysg nyrsio cyn cofrestru gael eu cyhoeddi yn 2010.

Datblygu darparwyr nyrsio cyn cofrestru newydd yn lleol 

Ym mis Ionawr 2016, daeth cynnig a datganiad gweledigaeth i law gan Brifysgol yr 
Ucheldiroedd a’r Ynysoedd ynghylch ei bwriad i ddod yn SAC a darparu addysg nyrsio cyn 
cofrestru am y tro cyntaf. Derbyniwyd hysbysiad ffurfiol hefyd gan Lywodraeth yr Alban i 
gadarnhau ei bod yn cefnogi’r cynnig. Mae’r fenter yn rhan o strategaeth ehangach i wella’r 
modd y caiff addysg nyrsio ei chydlynu’n rhanbarthol ledled yr Alban er mwyn sicrhau y 
cynigir y ddarpariaeth orau posibl. Byddai’r cyfrifoldeb am addysg nyrsio cyn cofrestru 
yn y rhan hon o’r Alban hefyd yn symud o Brifysgol Stirling i Brifysgol yr Ucheldiroedd a’r 
Ynysoedd fel rhan o’r cynnig hwn.

Roedd cynnig Prifysgol yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd i ddod yn SAC a’i chais dilynol i gyflwyno 
nyrsio cyn cofrestru yn llwyddiannus. Bydd y rhaglen hon yn dechrau ym mis Medi 2017.

31.3 Model dysgu seiliedig ar waith (Lloegr yn unig): Mae SACau yn gweithio gydag un 
sefydliad cyflogwyr neu fwy ac yn nodi unigolion i ymgymryd â rhaglen astudio. Bydd 
y myfyrwyr yn parhau i weithio fel cynorthwywyr gofal iechyd y tu allan i’r oriau sy’n 
ofynnol ar gyfer y rhaglen.

31.4 Model myfyrwyr heb gomisiwn: Mae SACau yn datblygu rhaglenni nyrsio cyn cofrestru 
ar gyfer myfyrwyr heb gomisiwn a ariennir yn breifat.



10   Sicrhau Ansawdd Addysg ac AGLlau: Adroddiad blynyddol 2015-2016

Hunanasesu a monitro SAC

32 Bob blwyddyn, mae’n ofynnol i SACau gynnal hunanasesiad blynyddol a hunanddatganiad 
o’u gallu cyfredol i gyrraedd ein safonau. Mae’r hunanasesiad hwn yn ddull gwerthusol 
sy’n cynnwys trosolwg o risgiau cyfredol, y camau sydd ar waith i’w rheoli, ac ymatebion 
gwerthusol i themâu adrodd blynyddol. Cyflwynodd pob un o’r 77 SAC adrodddiad 
hunanasesu ym mis Rhagfyr 2015 ar gyfer y flwyddyn academaidd 2015-16.

33 Rydym yn asesu’r adroddiadau blynyddol hyn yn erbyn meini prawf sefydledig. Os na chaiff 
y meini prawf eu bodloni, gofynnwn i SACau ailgyflwyno eu hadroddiad gan ddarparu 
gwybodaeth werthusol fanylach. Yn 2015-16, gofynnwyd i 9 SAC ailgyflwyno eu hadroddiad 
hunanasesu. Penderfynwyd monitro pedwar o’r rhain ac, o’r pedwar hynny, canfuwyd nad 
oedd tri SAC yn cydymffurfio ag un neu fwy o’r safonau. Mae hunanasesiadau yn parhau 
i ddarparu gwybodaeth werthfawr bob blwyddyn fel rhan o’n dull sicrhau ansawdd wedi’i 
dargedu sy’n seiliedig ar risg.

34 Bob blwyddyn, dewiswn sampl o SACau i’w monitro er mwyn gweld a ydynt yn parhau i 
gyrraedd ein safonau. Gwnawn hyn drwy ganolbwyntio ar bum maes risg allweddol er mwyn 
penderfynu a oes rheolaethau digonol ar waith. Canolbwyntiwyd ar y themâu allweddol 
canlynol: adnoddau, derbyniadau a dilyniant, dysgu ymarfer, addasrwydd i ymarfer a sicrhau 
ansawdd. Eleni, dewiswyd 16 SAC (21 y cant) i’w monitro rhwng mis Tachwedd 2015 a mis Mai 
2016.

35 Fel rhan o’u hadroddiad hunanasesu, darparodd pob un o’r 77 SAC hunanddatganiad a oedd 
yn nodi bod eu rhaglen gyfredol a gymeradwywyd gan y CNB yn cyrraedd safonau’r CNB ar 
gyfer addysg a bod pob un o’r risgiau allweddol yn cael eu rheoli. Er gwaethaf hyn, methodd 
12 o’r 16 SAC a ddewiswyd ar gyfer eu monitro â chyrraedd un neu fwy o’r safonau yn ystod 
eu hymweliad monitro. Nodwyd bod angen i 10 SAC wneud o leiaf un gwelliant. Roedd hyn yn 
golygu, er eu bod yn rheoli’r risg allweddol, bod angen atgyfnerthu rhai prosesau. Mae hyn yn 
gynnydd o gymharu â’r canlyniadau yn 2014-15. Byddwn yn parhau i fonitro methiant SACau i 
hunanasesu cydymffurfiaeth â’n safonau yn gywir.

36 Mae’r amserlen hysbysu fyrrach a gyflwynwyd yn 2014-15 wedi cael effaith uniongyrchol 
ar allu SACau i roi mesurau byrdymor ar waith i baratoi ar gyfer ymweliadau monitro. Ar 
yr un pryd, mae hyfforddiant gwell a mwy penodol i adolygwyr sicrhau ansawdd ar gyfer 
ymweliadau monitro wedi gwella gallu timau adolygu sicrhau ansawdd i ddadansoddi 
materion a mapio canfyddiadau. Ers tair blynedd bellach, mae adolygwyr lleyg wedi bod 
yn gwneud cyfraniad pwysig i’n swyddogaeth sicrhau ansawdd drwy gynnig pâr o lygaid 
ffres i ategu gwaith adolygwyr nyrsys a bydwragedd. Maent hefyd yn chwilio’n barhaus am 
gyfleoedd i ddeall barn defnyddwyr gwasanaethau.

37 Rydym wedi atgyfnerthu’r trefniadau ar gyfer datblygu a monitro’r cynlluniau gweithredu 
sydd eu hangen pan nad yw risgiau allweddol yn cael eu rheoli. Mae dogfennaeth o’r fath ar 
gael yn y llawlyfr sicrhau ansawdd drwy ddulliau adrodd safonol, canllawiau ychwanegol ar 
gyfer SACau a ffocws cynyddol ar y maes hwn fel rhan o’r hyfforddiant a roddir i adolygwyr 
sicrhau ansawdd.

Risgiau allweddol – dadansoddiad o ganlyniadau hunanadrodd a monitro

38 Eleni, roedd y mwyafrif o’r pryderon yn ymwneud â thair thema risg allweddol: dysgu 
ymarfer, derbyniadau a dilyniant, ac adnoddau.

39 Fel y gwelwyd mewn blynyddoedd blaenorol, dysgu ymarfer oedd y maes a berai’r pryder 
mwyaf o ran sicrhau ansawdd addysg yn 2015-16. Ymhlith y materion a nodwyd roedd 
prinder mentoriaid, mentoriaid a oedd wedi methu â pharhau â’u datblygiad proffesiynol, a 
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methiant i adrodd yn eithriadol ar faterion ymarferol.

40 Cafodd prinder adnoddau ei nodi’n llai aml ond roedd difrifoldeb y risg yn uwch, gan nad oedd 
gan rai SACau ddigon o adnoddau i gyflwyno rhaglenni.

41 Er mai derbyniadau a dilyniant oedd yn cyfrif am y nifer uchaf ond un o ganfyddiadau 
‘safonau heb eu cyrraedd’ ac ‘angen gwella’ yn gyffredinol, materion gweithdrefnol a ddaeth 
i’r amlwg yn bennaf ac nid yw’r rhain yn cael effaith uniongyrchol ar ddiogelwch y cyhoedd. 
Roedd y materion hyn yn cynnwys methiant i ddangos bod polisïau academaidd yn cael eu 
defnyddio’n briodol a’r angen i gynnwys defnyddwyr gwasanaeth yn y broses recriwtio a 
dewis. Daeth nifer fach o faterion gweithdrefnol a materion sy’n ymwneud â pholisïau i’r 
amlwg o dan y themâu Addasrwydd i Ymarfer a Sicrhau Ansawdd.

Dysgu ymarfer a chymorth i ddysgu

42 Nodwyd bod gallu SACau i ddarparu lleoliadau yn broblem (31 allan o 77) oherwydd ffactorau 
fel cynnydd yn nifer y myfyrwyr a llai o leoliadau yn sgil ad-drefnu gwasanaethau. O’r rhain, 
nododd 16 SAC nad oedd digon o fentoriaid ganddynt a nododd tri SAC bod angen i waith 
ymarferol staff academaidd gael ei fonitro.

43 Soniodd 12 SAC am bryderon a nodwyd yn ystod ymweliadau rheoleiddwyr systemau â 
phartneriaid lleoliadau ymarfer. Nododd un SAC bryderon ynghylch diffyg cyfathrebu 
amserol gan ei bartneriaid lleoliadau ynghylch ymweliadau rheoleiddwyr systemau. Ymhlith 
y materion eraill a nodwyd roedd digwyddiadau ymarfer yn ymwneud â myfyrwyr, megis 
camgymeriadau wrth weinyddu meddyginiaethau a diffyg cymorth i fydwragedd dan 
hyfforddiant yn yr ystafell esgor. Nododd pob SAC fod camau ar waith i liniaru unrhyw 
risgiau i brofiad dysgu ymarfer y myfyrwyr.

44 Y thema dysgu ymarfer oedd yn cyfrif am y nifer fwyaf o ganlyniadau ‘safon heb ei 
chyrraedd’ ac ‘angen gwella’ yn ystod ymweliadau monitro, yn enwedig o ran y rhaglenni 
bydwreigiaeth ac addysg nyrsio cyn cofrestru a samplwyd. Y ddau brif faes oedd cofrestrau 
mentoriaid gwallus a methiant i gyflwyno unrhyw adroddiadau eithriadol yn ymwneud â nifer 
o faterion ymarferol andwyol.

45 Nid oedd dwy raglen nyrsio cyn cofrestru yn llwyddo i gydymffurfio â’r thema risg allweddol 
o ran ‘adnoddau’ gan nad oedd digon o fentoriaid ar gael i fyfyrwyr. Nid oedd bron hanner 
y sampl o raglenni ôl-gofrestru yn bodloni’r risg allweddol o ran dysgu ymarfer gydag 
amser dysgu wedi’i neilltuo a’r broses archwilio addysgol yn cael eu nodi fel meysydd i’w 
hatgyfnerthu. Gall methiant i fonitro ac adrodd yn eithriadol ar faterion ymarferol andwyol 
beryglu ansawdd dysgu myfyrwyr a pheri risg i ddiogelwch y cyhoedd. Mae cyfathrebu 
agored ac amserol rhwng SACau a’u partneriaid lleoliadau ymarfer yn hollbwysig er mwyn 
i fyfyrwyr fynd ati i ddysgu’n llwyddiannus. Er bod llawer o SACau yn gallu rheoli’r risg yn y 
maes hwn, mae’n parhau i fod yn her i rai eraill.

46 Roedd yn ofynnol i bob SAC nad oedd yn cydymffurfio gymryd camau uniongyrchol i roi 
sicrwydd bod myfyrwyr yn cael cymorth i ddysgu ac yn cael eu hasesu’n ymarferol. Gwnaed 
hyn ar ffurf cynllun gweithredu y gwnaethom ei fonitro er mwyn sicrhau bod y camau yn cael 
eu cymryd o fewn amserlen gytûn. Pennwyd yr amserlen yn ôl lefel y risg a nodwyd. Ar adeg 
ysgrifennu’r adroddiad hwn, mae pob SAC heblaw un wedi cwblhau eu cynlluniau gweithredu 
ac mae’r SAC sy’n weddill yn parhau i gael ei fonitro.

47 Yn ymarferol, mae’r pwysau yn debygol o gynyddu oherwydd capasiti, prinder adnoddau, 
wardiau’n cau a phwysau cynyddol ar fentoriaid. Rydym yn parhau i fonitro hyn yn agos, gan 
sicrhau bod unrhyw wybodaeth ynghylch sicrhau ansawdd yn cael ei bwydo i mewn i’r gwaith 
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o ddatblygu’r fframwaith addysg fel rhan o’r rhaglen addysg strategol.

Adnoddau

48 Rhoddodd naw allan o’r 77 SAC hunanadroddiadau ar faterion yn ymwneud â newidiadau 
yn yr adnoddau staffio sydd eu hangen i gyflwyno rhaglenni’r CNB. Roedd hyn yn cynnwys 
yr angen i fynd ati i recriwtio ar ôl i staff adael neu ymddeol ac i gefnogi’r cynnydd yn nifer 
y myfyrwyr. Roedd gan y mwyafrif o SACau gynlluniau gweithredu lleol ar waith i fonitro a 
chymryd camau priodol i liniaru’r risg i adnoddau staffio. Maent wedi ein hysbysu am unrhyw 
newidiadau o ran eu gallu i gyrraedd ein safonau addysg er mwyn cyflwyno rhaglenni’r CNB 
yn ddiogel a sicrhau bod unigolion yn bodloni’r gofynion cymhwysedd i wneud cais i ymuno â’r 
gofrestr.

49 Adnoddau oedd yr ail thema risg fwyaf problemus ar gyfer y 18 rhaglen nyrsio cyn cofrestru 
a samplwyd yn ystod ymweliadau monitro, gyda mwy na thraean o’r rhaglenni yn methu 
â dangos cydymffurfiaeth yn y maes hwn. Roedd y rhaglenni eraill a gafodd eu monitro, 
rhaglenni bydwreigiaeth cyn cofrestru a rhaglenni ôl-gofrestru, yn cyrraedd y safon 
hon. Mae’r camau a gymerir gan SACau yn cael eu monitro’n agos iawn er mwyn sicrhau 
cydymffurfiaeth. Dyma thema y byddwn yn parhau i’w monitro’n agos ac sy’n rhan o’n 
cynllun adolygu ar gyfer y gwaith monitro a wneir y flwyddyn nesaf.

50 Canfu adolygiad wedi’i dargedu o un SAC nad oedd digon o staff addysgu cofrestredig ar 
gael ar gyfer llwybrau meysydd llai o faint y rhaglen nyrsio cyn cofrestru. Aethpwyd ati’n 
syth i lunio cynllun gweithredu er mwyn mynd i’r afael â’r materion hyn. Rydym wedi bod 
yn gweithio’n agos gyda’r SAC er mwyn sicrhau bod mesurau interim ar waith ar gyfer y 
flwyddyn academaidd 2016-17 ac rydym yn dal i fod mewn cysylltiad agos â’r sefydliad er 
mwyn monitro cynnydd o ran recriwtio staff. Cymerir camau dilynol uniongyrchol yn ystod 
2016-17.

Derbyniadau a dilyniant

51 Mae derbyniadau a dilyniant yn dal i fod yn faes lle y caiff materion eu nodi’n aml drwy 
hunanadroddiadau a gwaith monitro. Nododd naw allan o’r 77 SAC fod angen gwella a 
datblygu prosesau recriwtio a dewis er mwyn sefydlu dull gweithredu sy’n seiliedig ar 
werthoedd a sicrhau mwy o gyfranogiad gan ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr. 

52 Nododd dau SAC nad oedd ymarferwyr yn cyfrannu’n ddigonol at y broses o ddewis 
myfyrwyr. Nododd pedwar ohonynt fod cynnydd mewn cyfraddau gadael a chyfraddau 
methiant uchel. Nododd un SAC fod myfyriwr wedi’i dderbyn i raglen dychwelyd i ymarfer 
am reswm amhriodol a bod y CNB wedi’i hysbysu am hynny. Yn sgil hynny, bu’r rhaglen hon yn 
destun proses graffu fel rhan o sampl y rhaglen fonitro.

53 Methodd bron hanner y rhaglenni nyrsio cyn cofrestru a samplwyd eleni â chydymffurfio â’r 
thema risg allweddol ‘derbyniadau a dilyniant’, gan olygu mai hon oedd y brif risg allweddol 
nas rheolwyd ar gyfer y categori hwn.

54 Nid oedd traean o’r rhaglenni bydwreigiaeth cyn cofrestru a gafodd eu monitro yn cyrraedd 
y safon hon ychwaith. Nid oedd y pryderon penodol a nodwyd o dan y thema allweddol hon yn 
cael effaith uniongyrchol ar ddiogelwch y cyhoedd. Yn eu plith roedd: diffyg asesiad risg neu 
weithdrefn i reoli profiad dysgu myfyrwyr o dan 18 oed; diffyg hyfforddiant cydraddoldeb 
ac amrywiaeth; diffyg cyfweliadau wyneb yn wyneb; diffyg ymarferwyr a/neu ddefnyddwyr 
gwasanaethau yn y broses recriwtio.

55 Gofynnwyd i’r SACau hynny nad oeddent yn cydymffurfio lunio cynllun gweithredu ac mae 

5  Canlyniadau monitro SACau o 2010-11 ymlaen
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pob SAC bellach wedi cymryd y camau gofynnol i sicrhau eu bod yn cyrraedd ein safonau. 
Mae’r adroddiadau monitro ar gyfer pob ymweliad ar gael ar ein gwefan.5

Ymarfer nodedig

56 Rydym yn awyddus hefyd i hyrwyddo ymarfer effeithiol. Bob blwyddyn, rydym yn gwahodd 
adolygwyr sicrhau ansawdd a SACau i adrodd yn ôl ar unrhyw enghreifftiau o ymarfer 
nodedig. Gellir disgrifio ymarfer nodedig fel ymarfer addysgol arloesol sy’n werth ei rannu.

57 Eleni, nododd adolygwyr sicrhau ansawdd nifer o enghreifftiau o ymarfer nodedig. 
Roedd mentrau’n ymwneud â mewnbwn defnyddwyr gwasanaethau yn gyffredin, gydag 
adroddiadau ar ddulliau arloesol o sicrhau mewnbwn defnyddwyr gwasanaethau i’r broses 
ddewis a chyfranogiad defnyddwyr gwasanaethau ym mhrosesau dysgu a myfyrio’r 
myfyrwyr. Roedd enghreifftiau eraill yn ymwneud â sicrhau rhwydweithiau cymorth gwell 
i fyfyrwyr cyn cofrestru a chreu rôl newydd i ategu athrawon cyswllt a hwyluswyr addysg 
ymarfer.

Responding to concerns

Adroddiadau eithriadol

58 Fel y nodwyd y llynedd, rydym wedi atgyfnerthu ein fframwaith sicrhau ansawdd a’n gofynion 
adrodd ac wedi mynd ati i weithio gyda SACau ar y ffactorau sy’n sbarduno adroddiadau 
eithriadol ynghylch diogelwch y cyhoedd y tu hwnt i gylchoedd adrodd arferol. Mae hyn wedi 
arwain at gynnydd o tua 50 y cant mewn adroddiadau eithriadol eleni o gymharu â 2014-
15. Eleni, daeth 58 o adroddiadau eithriadol i law gan SACau, yr oedd y mwyafrif ohonynt yn 
ymwneud â materion ymarfer, gan gynnwys adroddiadau andwyol gan reoleiddwyr systemau. 
Aethom ati i gyfathrebu â SACau mewn ffordd gymesur er mwyn sicrhau bod camau ar 
waith i reoli’r risgiau i’n safonau, a nodwyd dull o fonitro dewis yn seiliedig ar risg. 

59 Mae’r ffaith bod SACau yn diweddaru risgiau yn well yn golygu ein bod yn rhannu 
gwybodaeth yn rhagweithiol gyda rheoleiddwyr proffesiynol a rheolwyr systemau eraill ac 
yn gallu triongli gwybodaeth gyda rhannau eraill o’r CNB fel y Gwasanaeth Cyswllt Cyflogwyr 
a chydweithwyr Addasrwydd i Ymarfer.  

Adolygiad wedi’i dargedu

60 Yn sgil nifer o honiadau chwythu’r chwiban ynghylch rhaglen nyrsio cyn cofrestru, ac ar 
ôl trafodaethau dilynol â’r SAC, cynhaliwyd adolygiad wedi’i dargedu o raglen nyrsio cyn 
cofrestru a rhaglen rhagnodi nyrsys a bydwragedd y SAC. Nid oedd y SAC yn cydymffurfio 
â thri o’r pum maes risg allweddol ac roedd angen gwella un maes arall. Byddwn yn dilyn 
trywydd y camau y mae angen eu cymryd yn ystod blwyddyn academaidd 2016-17.

Adolygiad eithriadol

61 Pan nodir digwyddiadau a phryderon andwyol difrifol sy’n ymwneud â SAC neu leoliad 
ymarfer a bod prinder mesurau risg lleol, efallai y penderfynir cynnal adolygiad eithriadol 
heb ei drefnu. Efallai y bydd angen defnyddio’r mesur hwn os oes pryderon sy’n peri risg i 
ddiogelwch y cyhoedd ac os tybir nad yw’r SAC yn ymwybodol o fesurau y gellir eu rhoi ar 
waith i reoli’r risg yn ddigonol neu os nad yw’n gallu gwneud hynny.

Adolygiad eithriadol Gogledd Cymru - ymweliad dilynol

6  CNB yn adrodd ar ymweliad adolygu eithriadol â Gogledd Cymru
7  CNB yn adrodd ar ymweliad adolygu eithriadol â Guernsey
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6  CNB yn adrodd ar ymweliad adolygu eithriadol â Gogledd Cymru
7  CNB yn adrodd ar ymweliad adolygu eithriadol â Guernsey

62 Ym mis Gorffennaf 2015, cynhaliwyd adolygiad eithriadol o addysg yng Ngogledd Cymru 
ar ôl i bryderon ynglŷn â darparu addysg i fyfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth a goruchwylio 
bydwragedd gael eu huwchgyfeirio at y CNB.

63 Mae’r adroddiadau terfynol o’r adolygiad eithriadol hwn wedi’u cyhoeddi ar ein gwefan.6 
Cynhaliwyd ymweliad dilynol â Gogledd Cymru ym mis Gorffennaf 2016 i werthuso’r cynnydd 
a wnaed i gydymffurfio â’n safonau ac mae’r holl gamau wedi’u cymryd. 

Guernsey – ymweliad dilynol

64 Ym mis Tachwedd 2015, ymwelwyd â Guernsey i gynnal adolygiad o addysg nyrsio cyn 
cofrestru yn sgil pryderon a godwyd adeg yr adolygiad eithriadol o oruchwyliaeth 
bydwreigiaeth ym mis Hydref 2014. Cynhaliwyd yr adolygiad rhwng 2 a 4 Tachwedd 2015 ac, 
ym mis Ebrill 2016, roedd pob un o’n safonau wedi’u cyrraedd. Mae adroddiadau’r adolygiad 
ar gael ar ein gwefan.7
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Rhan dau: Sicrhau 
ansawdd awdurdodau 
goruchwylio lleol

65 Ar hyn o bryd mae 10 consortiwm awdurdodau goruchwylio lleol (AGLl) yn gweithredu ledled y 
DU. Ym mis Ebrill 2016, cynhaliodd yr Adran Iechyd ymgynghoriad ar newidiadau arfaethedig i 
ddeddfwriaeth y CNB, gan gynnwys goruchwylio bydwreigiaeth. Os daw’r newid hwn i rym, bydd 
yn dileu’r gofyniad statudol i oruchwylio bydwragedd o’n deddfwriaeth a byddai Rheolau a 
safonau bydwragedd (2012), sy’n ategu’r gwaith o sicrhau ansawdd AGLlau, yn cael eu diddymu. 
Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd y newid deddfwriaethol arfaethedig yn dod i rym yn ystod 
gwanwyn 2017.

66 Yn 2015-16, aethom ati i sicrhau ansawdd AGLlau drwy’r canlynol: 

66.1 Monitro AGLlau a hunanasesiadau AGLlau 

66.2 Ymateb i risg, gan gynnwys adroddiadau ac adolygiadau eithriadol. 

Hunanasesiadau a monitro AGLlau 

67 Ym mis Gorffennaf, gofynnwyd i AGLlau gyflwyno hunanasesiad a hunanddatganiad o’u gallu 
i fodloni Rheolau a safonau bydwragedd (2012). Mae’r hunanasesiad hwn yn nodi risgiau 
cyfredol, y camau sydd ar waith i’w rheoli, ac ymatebion gwerthusol i themâu a bennir 
gennym yn flynyddol. Cwblhaodd pob un o’r 10 AGLl adroddiad hunanasesu a gyflwynwyd ym 
mis Gorffennaf 2016 ar gyfer y flwyddyn ariannol 2015-16.

68 Yn dilyn proses ddewis yn seiliedig ar risg, cynhaliwyd dau ymweliad monitro AGLlau yn 
seiliedig ar risg ym mis Hydref a mis Tachwedd 2015. Nodwyd saith rheol fel y themâu 
allweddol ar gyfer monitro: hysbysiad gan yr AGLlau (Rheol 4), cofnodion (Rheol 6), Swyddog 
Bydwreigiaeth yr AGLl (Rheol 7), Goruchwylwyr Bydwragedd (GBau) (Rheol 8), Cyfrifoldebau 
AGLl ar gyfer Goruchwylwyr Bydwragedd (Rheol 9), cyhoeddi gweithdrefnau AGLl (Rheol 10) 
a gwaharddiad dros dro gan AGLl (Rheol 14).
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Risgiau allweddol – dadansoddi hunanadroddiadau a chanlyniadau monitro 

69 Eleni, roedd y mwyafrif o’r pryderon a oedd yn peri risg i ddiogelwch y cyhoedd yn dod o 
dan ddwy thema: amser i gwblhau gweithgareddau Goruchwylwyr Bydwragedd (GBau), gan 
gynnwys ymchwiliadau goruchwylio; a materion ymarfer andwyol. Ni wnaeth canlyniadau’r 
gwaith o fonitro AGLlau amlygu unrhyw bryderon difrifol a fyddai’n effeithio ar ddiogelwch y 
cyhoedd. O’r ddau AGLl a ddewiswyd, roedd un yn cyrraedd yr holl safonau, gyda chanfyddiad 
‘angen gwella’ ar gyfer Rheol 7 mewn perthynas â chysondeb ei weithdrefn archwilio. Nid 
oedd yr AGLl arall yn bodloni Rheol 6 o ran storio cofnodion clinigol yn ddiogel; na Rheol 9 o 
ran diffyg cydymffurfiaeth mewn perthynas ag adolygiadau blynyddol a storio cofnodion 
GBau.

70 Gofynnwyd i’r ddau AGLl lunio cynlluniau gweithredu a chyflwynwyd tystiolaeth i gadarnhau 
eu bod wedi gwneud hynny. Mae’r adroddiadau llawn ar gael ar ein gwefan.8

Modelau goruchwylio yn y dyfodol

71 Cadarnhaodd naw allan o 10 AGLl eu bod wrthi’n cyfrannu at gynlluniau cenedlaethol ar 
gyfer model goruchwylio yn y dyfodol. Chwaraeodd llawer o SBAGLlau a bydwragedd AGLl 
rolau arweiniol yn y tasglu goruchwylio ar draws y pedair gwlad. Mae SBAGLlau wedi nodi 
bod timau GBau wrthi’n gweithio gyda’u gweithluoedd bydwreigiaeth, eu sefydliadau a 
gwleidyddion lleol yn eu hardaloedd i drafod yr hyn fydd angen ei gynnwys mewn model 
anstatudol newydd ar gyfer goruchwylio bydwreigiaeth. Nodwyd bod Cyfarwyddwyr Nyrsio, 
Penaethiaid Bydwreigiaeth, goruchwylwyr, bydwragedd, staff meddygol ac aelodau o 
Fyrddau Ymddiriedolaethau yn gweithio ochr yn ochr â chyrff fel NIPEC, yr Adran Iechyd, 
Llywodraeth yr Alban a Phrif Swyddogion Nyrsio ar draws y pedair gwlad.

72 Aeth AGLl Llundain ati i greu adnodd dadansoddi effaith ar gyfer dileu goruchwyliaeth a 
chynhaliodd arolwg o safbwyntiau a phrofiadau menywod o weithio gyda GBau, a gaiff eu 
bwydo i mewn i’r tasglu cenedlaethol. O dan arweiniad AGLl Cumbria, Gogledd-ddwyrain 
Lloegr a Swydd Efrog a Humber, cynhaliwyd digwyddiad i drafod dyfodol goruchwylio, gan 
ddenu llawer o fydwragedd, myfyrwyr a defnyddwyr gwasanaethau o bob rhan o’r AGLl. 

Ymchwiliadau goruchwylio

73 Ar ddiwedd blwyddyn adrodd AGLlau, nid oedd 9 allan o 10 consortiwm AGLl yn cydymffurfio 
â’r amserlenni arfer gorau ar gyfer cwblhau ymchwiliadau goruchwylio, o gymharu ag 11 
allan o 14 AGLl yn 2014-15 (79 y cant). Ymhlith y ffactorau lliniarol a nodwyd i egluro’r oedi 
wrth gwblhau ymchwiliadau roedd: bydwragedd a oedd yn destun ymchwiliad ac i ffwrdd 
o’r gwaith yn sâl, diffyg amser a ddiogelir ar gyfer gweithgarwch goruchwylio statudol, a 
theuluoedd yn cyfranogi mwy at y broses.

 Nododd AGLlau nad oedd rhai Goruchwylwyr Bydwragedd yn cael amser penodol i ymgymryd 
â gweithgarwch goruchwylio oherwydd y pwysau a oedd yn gysylltiedig â’u llwyth gwaith 
clinigol. Roedd hyn yn effeithio ar yr amser yr oedd ganddynt i gyflawni eu rolau GB a’r 
amser yr oedd yn ei gymryd i gwblhau ymchwiliadau goruchwylio. Roedd hyn yn gyson â’r 
canfyddiadau a’r dyfarniadau a wnaed pan aethom ati i fonitro AGLlau.

74 Mae pob AGLl yn cydnabod bod yr amser a gymerir i gwblhau ymchwiliadau yn destun pryder. 
Maent hefyd yn cydnabod effaith oedi ar fydwragedd sy’n dechrau rhaglenni datblygu, 
os bydd angen iddynt wneud hynny. Nid ymddengys fod y canllawiau, a gyflwynwyd ym mis 
Ionawr 2015 i rewi’r amserlen 45 diwrnod ar gyfer ymchwiliadau goruchwylio lle mae heriau 
y tu allan i reolaeth yr AGLl, wedi effeithio ar y duedd o ymestyn amserlenni. Ym mis Ebrill 
2016, cytunwyd ar amserlen newydd 60 diwrnod gan Fforwm SBAGLlau y DU gydag aelodau 
yn monitro allbwn y newid hwn.

8  Adroddiadau adolygwyr AGLlau 2008-2016
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75  Wrth baratoi ar gyfer y cynnig bwriadedig i ddiddymu’r broses statudol o oruchwylio 
bydwragedd, rydym yn gweithio’n agos gydag arweinwyr bydwreigiaeth i ddiffinio’r broses 
o gynnal ymchwiliadau yn y dyfodol. Mae trafodaethau wedi bod yn cael eu cynnal ynghylch 
sut y gall unrhyw system newydd sicrhau y caiff pryderon ynglŷn ag addasrwydd i ymarfer 
eu cyfeirio at y CNB lle y bo angen ac y caiff camau gweithredu lleol cyflym a phriodol eu 
cymryd pan nad yw’r mater yn bodloni’r trothwy rheoleiddio. Mae ein Gwasanaeth Cyswllt 
Cyflogwyr yn parhau i weithio gyda chyflogwyr i gefnogi penderfyniadau cyfeirio.

76 Roedd y themâu allweddol mewn ymchwiliadau AGLl eleni yn debyg i rai blaenorol gan 
gynnwys cadw cofnodion, dehongli cardiotocograff, rheoli meddyginiaethau a gwneud 
penderfyniadau. Mae SBAGLlau wedi nodi bod bydwragedd yn “dod yn fwy cyfarwydd” â 
hysbysu menywod a’u teuluoedd am gamgymeriadau a digwyddiadau ar ôl i’r canllawiau 
Dyletswydd Gonestrwydd, a gynhyrchwyd ar y cyd â’r Cyngor Meddygol Cyffredinol, gael eu 
rhyddhau.

Pryderon neu ymchwiliadau gan unrhyw reoleiddwyr eraill neu adolygiadau difrifol

77 Nododd wyth o’r 10 AGLlau (Cymru a Lloegr) wybodaeth yn ymwneud â darparwyr 
mamolaeth a oedd yn cynnwys heriau sy’n effeithio ar ddiogelwch y cyhoedd, fel y maent 
yn berthnasol i ofal mamolaeth. Roedd hyn yn cynnwys adolygiadau allanol o wasanaethau 
mamolaeth a gynhaliwyd gan y Comisiwn Ansawdd Gofal ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

78 Cyflwynwyd adroddiadau eithriadol ar lawer o’r materion hyn yn ychwanegol at waith 
monitro ansawdd chwarterol. Nododd pob un o’r SBAGLlau ar draws y pedair gwlad eu bod 
wedi gweithio’n agos gyda Phenaethiaid Bydwreigiaeth a thimau GB i helpu gwasanaethau 
mamolaeth i oresgyn heriau mewn meysydd fel staffio, amser i gyflawni rôl GB a dysgu o 
ddigwyddiadau.

Rhaglenni Goruchwylwyr Bydwragedd (GBau) a RhPGB

79 Y gymhareb GBau i fydwragedd a nodir yn Rheolau a safonau bydwragedd (2012) yw 1:15 
er mwyn sicrhau bod bydwragedd yn cael mynediad digonol at/cymorth digonol gan GB. Yn 
2015-16, methodd pump o’r 10 AGLlau â chydymffurfio â’r gymhareb gyffredinol, gan nodi 
cymarebau cyfartalog blynyddol o rhwng 1:16 ac 1:18. Mae hwn yn gynnydd o gymharu â 
2014-15, pan lwyddodd 10 o’r 14 AGLlau i gydymffurfio â’r gymhareb a argymhellwyd.

80 Mae llawer o AGLlau yn recriwtio llawer llai o GBau newydd ac mae’r rhaglen paratoi 
bydwragedd (RhPGB) yn cael ei chynnal am y tro olaf mewn nifer fach o brifysgolion. Fodd 
bynnag, mewn AGLlau eraill, y rheini yng Ngogledd Lloegr yn fwyaf nodedig, mae’r diddordeb 
mewn rhaglenni RhPGB a’r gefnogaeth a ddangosir iddynt yn parhau. Yn sgil hynny, maent 
wedi llwyddo i gynnal cymarebau cyffredinol o 1:15. Nododd AGLl Llundain fod rhaglen 
RhPGB ar ei newydd wedd sy’n gallu cefnogi’r model goruchwylio yn y dyfodol wedi sicrhau 
parhad yr awdurdod. Mewn AGLlau lle mae rhaglenni RhPGB wedi’u dirwyn i ben, mae amser 
ychwanegol yn cael ei roi i GBau sy’n bodoli eisoes ynghyd â’r defnydd o GBau llawn amser a 
phwyslais ar gadw staff yn hytrach na’u recriwtio. 

Adnoddau 

81 Cadarnhaodd saith allan o’r 10 AGLlau fod adnoddau digonol ar waith i gyflawni eu 
swyddogaeth, er i’r mwyafrif nodi ei fod yn anodd sicrhau bod GBau yn cael amser 
penodol i ymgymryd â gweithgareddau goruchwylio. Nododd y ddau AGLl yn Ne Lloegr nad 
oes ganddynt ddigon o staff i gyflawni’r swyddogaeth. Nid oedd AGLl Llundain yn gallu 
datgan cydymffurfiaeth â’r risg allweddol oherwydd nid yw’n gallu bodloni’r amserlen ar 
gyfer cynnal ymchwiliadau goruchwylio. Nododd y SBAGLl yn AGLl Gogledd Iwerddon fod 
ansicrwydd ynghylch pa un a fydd ei rôl yn parhau, gan mai ar secondiad tan fis Awst 2016 y 
cafodd ei phenodi.  Aethpwyd ati i recriwtio SBAGLl newydd ar ddiwedd mis Medi 2016.
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Sicrhau ansawdd AGLlau yn 2016-17

82 O ystyried y newid deddfwriaethol sydd ar ddod, gwnaethom gytuno i ddileu’r gofyniad i 
gyflwyno adroddiadau monitro ansawdd chwarterol gweithredol ac ymweliadau monitro 
wedi’u trefnu fel rhan o waith sicrhau ansawdd AGLl ar gyfer y flwyddyn newydd a 
ddechreuodd ar 1 Ebrill 2016. Yn lle hynny, rydym wedi mabwysiadu dull sy’n seiliedig ar risg 
lle mae Swyddogion Bydwreigiaeth AGLlau yn cyflwyno adroddiadau eithriadol, er mwyn 
iddynt allu canolbwyntio ar ofynion adrodd statudol a pharatoi ar gyfer y newid.

83 Rydym yn parhau i fonitro AGLlau drwy adroddiadau blynyddol ac eithriadol a gallwn gynnal 
adolygiad eithriadol os bydd risgiau i oruchwyliaeth statudol a menywod a babanod nad 
ydynt yn cael eu rheoli’n ddigonol nac yn lleol, yn ôl ein disgresiwn.

84 Fe’n sicrhawyd y bydd y newidiadau uchod yn ein galluogi i barhau i fodloni ein gofynion 
deddfwriaethol a rheoli risg. Mae mesur diogelu ychwanegol, sef y Gwasanaeth Cyswllt 
Cyflogwyr, a’r cydweithredu cryfach ag arweinwyr strategol AGLlau yn golygu na fydd ein 
fframwaith sicrhau ansawdd diwygiedig yn effeithio ar ein gwaith o oruchwylio risgiau 
AGLlau yn ystod y cyfnod pontio hwn.

Ymarfer nodedig

85 Nodwyd sawl enghraifft o ymarfer nodedig neu arloesol gan AGLlau mewn adroddiadau 
chwarterol a blynyddol, yn cynnwys mentrau ymarfer bydwreigiaeth a arweinir gan GBau. 
Ymhlith y themâu a ddaeth i’r amlwg roedd ‘pasbort tiwtoriaeth’, mentrau i wella a rhannu’r 
hyn a ddysgir yn sgil digwyddiadau clinigol, a GBau yn dangos esiampl drwy gefnogi’r broses 
ailddilysu.  

Adroddiadau eithriadol

86 Fel y nodwyd y llynedd, rydym wedi bod yn gweithio gydag AGLlau i wella’r broses o gyflwyno 
adroddiadau eithriadol. Daeth 10 adroddiad eithriadol i law gan AGLlau yn 2015-16 ac 
roedd pob un ohonynt yn ymwneud â materion andwyol mewn gofal bydwreigiaeth yn 
Ymddiriedolaethau a Byrddau Iechyd y GIG yng Nghymru a Lloegr. O’r adroddiadau eithriadol 
hyn, cynhaliwyd adolygiad eithriadol ac ymweliad dilynol yn sgil un ohonynt. 

Gweithgarwch eithriadol 

87 Pan nodir digwyddiadau a phryderon andwyol difrifol sy’n ymwneud ag AGLl, gallwn 
benderfynu cynnal adolygiad eithriadol heb ei drefnu. Efallai y bydd angen defnyddio’r mesur 
hwn os oes pryderon sy’n peri risg i ddiogelwch y cyhoedd ac os tybir nad yw’r AGLl yn 
ymwybodol o fesurau y gellir eu rhoi ar waith i reoli’r risg yn ddigonol neu os nad yw’n gallu 
gwneud hynny.

Adolygiad eithriadol Gogledd Cymru - ymweliad dilynol

88 Ym mis Gorffennaf 2015, cynhaliwyd adolygiad eithriadol o addysg a goruchwyliaeth 
bydwreigiaeth yng Ngogledd Cymru ar ôl i bryderon ynglŷn â goruchwylio bydwragedd gael 
eu huwchgyfeirio at y CNB. Roedd yr adolygiad yn canolbwyntio ar swyddogaeth yr AGLl a 
reolir gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. Ar ôl adolygu’r dystiolaeth a siarad â gwahanol 
rhanddeiliaid gan gynnwys myfyrwyr, defnyddwyr gwasanaethau, a chynrychiolwyr yr AGLl, 
nododd tîm yr adolygiad sicrhau ansawdd sawl mater allweddol a chanfu nad oedd yr AGLl yn 
cyrraedd nifer o’r safonau a bennwyd gennym.
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89 Canfu’r adolygiad o AGLl Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr fod gan AGLl AGIC fesurau digonol ar waith i fonitro a rheoli risgiau yn y 
Bwrdd Iechyd mewn perthynas â phump o’r rheolau a’r safonau i fydwragedd (CNB, 2012). 
Fodd bynnag, nid oedd yn bodloni rheol saith (Y SBAGLl) na rheol naw (cyfrifoldebau’r AGLl 
am oruchwylio bydwragedd).  Aeth AGLl AGIC ati i nodi a chymryd camau er mwyn diwygio 
ac atgyfnerthu’r systemau sydd ar waith i fonitro perfformiad GBau a bydwragedd sy’n 
ymarfer er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd.

90 Mae’r adroddiadau terfynol o’r adolygiad eithriadol hwn wedi’u cyhoeddi ar ein gwefan.9 
Cynhaliwyd ymweliad dilynol â Gogledd Cymru ym mis Gorffennaf 2016 i werthuso’r cynnydd 
a wnaed i gydymffurfio â’n safonau. Mae’r AGLl wedi cymryd y camau y cytunwyd arnynt.

Guernsey – ymweliad dilynol

91 Ym mis Tachwedd 2015, ymwelwyd â Guernsey i nodi’r cynnydd yr oedd yr AGLl wedi’i wneud 
ers yr adolygiad eithriadol ym mis Hydref 2014. Canfu’r adolygiad, a gynhaliwyd rhwng 
2 a 4 Tachwedd 2015, fod cynnydd wedi’i wneud a bod yr AGLl bellach yn cyrraedd pob 
un o’n safonau ar gyfer goruchwylio bydwreigiaeth. Mae’r adroddiadau o’r adolygiad ar 
gael ar ein gwefan.10 Ar 31 Mawrth 2016, terfynodd NHS England ei gontract i ddarparu 
gwasanaethau goruchwylio statudol yn Guernsey, Jersey ac Ynys Manaw. Rydym yn parhau i 
weithio gyda chydweithwyr yn Guernsey yn dilyn y newid hwn.

9  CNB yn adrodd ar ymweliad adolygu eithriadol â Gogledd Cymru
10  CNB yn adrodd ar ymweliad adolygu eithriadol â Guernsey
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92 Rydym yn ymrwymedig i ddefnyddio canlyniadau gweithgareddau’r flwyddyn i barhau i wella 
ein swyddogaeth sicrhau ansawdd addysg er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn dysgu mewn 
amgylcheddau sy’n rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ymarfer yn ddiogel 
ac yn effeithiol ar yr adeg y byddant yn ymuno â’r gofrestr. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn 
diogelu’r cyhoedd ac y gallwn fod yn hyderus ynghylch yr hyn y mae nyrs a bydwraig sydd 
newydd gymhwyso yn ei wybod ac yn gymwys i’w wneud.

93 Rydym hefyd yn parhau i wneud y defnydd gorau posibl o’r wybodaeth sydd ar gael i ni, drwy 
hyrwyddo’r broses o’i rhannu a chydweithio’n fewnol ac yn allanol gyda rheoleiddwyr eraill a 
sefydliadau allweddol. Bob blwyddyn, rydym yn diweddaru ein fframwaith sicrhau ansawdd 
fel rhan o’r ymrwymiad hwn.

94 Sicrheir bod pob mater a nodir drwy’r broses fonitro yn cael ei ddatrys gan ddefnyddio 
cynlluniau gweithredu. Caiff yr hyn a ddysgir o’r themâu monitro yn ystod y flwyddyn ei 
rannu â phob SAC drwy ein cylchlythyr ‘Quality Matters’. Caiff yr hyn a ddysgir ei gynnwys 
hefyd yn ein diweddariad blynyddol o gynlluniau adolygu monitro dilynol a gofynion 
hunanasesu blynyddol.

95 Yn seiliedig ar ein canfyddiadau o’r flwyddyn adrodd hon, fe’n sicrhawyd bod y rheolaethau 
risg cywir ar waith er mwyn sicrhau bod rhaglenni nyrsio a bydwreigiaeth cymeradwy yn 
cyrraedd ein safonau addysg a bod ein rôl o ddiogelu’r cyhoedd yn cael ei chyflawni. Cawn 
ein sicrhau hefyd ein bod wedi targedu’r rheolaethau risg cywir ar gyfer AGLlau er mwyn 
sicrhau eu bod yn parhau i gydymffurfio â Rheolau a safonau bydwragedd (2012) a bod 
trafodaethau cynharach gyda’r Gwasanaeth Cyswllt Cyflogwyr ac Addasrwydd i Ymarfer yn 
mynd rhagddynt. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn ystod y cyfnod pontio hwn.

96 Byddwn yn parhau i gyflawni gwaith sicrhau ansawdd mewn ffordd dryloyw a chymesur a 
byddwn yn rhoi diweddariadau rheolaidd i randdeiliaid ar ein rhaglen strategol addysg.

97 Gan edrych i’r dyfodol, mae ein cynllun strategol addysg yn nodi ein cynlluniau ar gyfer 
addysg dros y pedair blynedd nesaf, a fydd yn sicrhau y byddwn yn parhau i atgyfnerthu ein 
rôl yn y maes pwysig hwn o ran diogelu’r cyhoedd.

Rhan tri: Casgliad cryno
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Atodiad un: Rhestr o sefydliadau addysg cymeradwy a manylion monitro

Lloegr Prifysgol Edge Hill Prifysgol Nottingham Gogledd Iwerddon

Prifysgol Anglia Ruskin Prifysgol Essex Y Brifysgol Agored 
Prifysgol Queens
Belfast

Prifysgol Swydd 
Bedford 

Prifysgol Swydd 
Gaerloyw

Prifysgol Oxford 
Brookes

Prifysgol Ulster yn 
Jordanstown

Prifysgol Dinas 
Birmingham

Prifysgol Greenwich Prifysgol Plymouth Yr Alban

Prifysgol Birmingham
Prifysgol Swydd 
Hertford

Prifysgol Portsmouth
Prifysgol Abertay 
Dundee

Prifysgol Bolton Prifysgol Huddersfield Prifysgol Reading Prifysgol Dundee

Prifysgol Bournemouth Prifysgol Hull Prifysgol Salford
Prifysgol Napier 
Caeredin

Prifysgol BPP Prifysgol Keele
Prifysgol Sheffield 
Hallam

Prifysgol Glasgow 
Caledonian

Prifysgol Bradford Coleg y Brenin, Llundain Prifysgol Sheffield Prifysgol Caeredin

Prifysgol Brighton
Prifysgol Kingston a 
St George’s, Prifysgol 
Llundain

Prifysgol Southampton Prifysgol Glasgow

Prifysgol Brunel Prifysgol Leeds Beckett
Prifysgol Swydd 
Stafford

Prifysgol yr 
Ucheldiroedd a’r 
Ynysoedd

Prifysgol Newydd Swydd 
Buckingham

Prifysgol Leeds Prifysgol Sunderland
Prifysgol y Frenhines 
Margaret

Prifysgol Eglwys Crist 
Caergaint

Prifysgol Lincoln Prifysgol Surrey Prifysgol Robert Gordon

Prifysgol Canol Sir 
Gaerhirfryn

Prifysgol John Moores, 
Lerpwl

Prifysgol Teeside Prifysgol Sterling

Prifysgol Caer Prifysgol Lerpwl
Prifysgol Suffolk (a elwid 
yn Campws Prifysgol 
Suffolk gynt)

Prifysgol Gorllewin yr 
Alban

Ysgol Gwyddorau Iechyd
Prifysgol Dinas Llundain

Prifysgol South Bank, 
Llundain

Prifysgol Gorllewin 
Llundain

Cymru

Prifysgol Coventry
Prifysgol Metropolitan
Manceinion

Prifysgol Gorllewin 
Lloegr, Bryste 

Prifysgol Glyndwr

Prifysgol Cumbria Prifysgol Manceinion
Prifysgol 
Wolverhampton

Prifysgol Abertawe

Prifysgol De Montfort Prifysgol Middlesex Prifysgol Caerwrangon Prifysgol De Cymru

Prifysgol Derby Prifysgol Northampton Prifysgol Efrog
Ysgol Gwyddorau Gofal 
Iechyd, Prifysgol Bangor

Prifysgol Dwyrain Anglia Prifysgol Northumbria Prifysgol Caerdydd

Allwedd i atodiad un

1. Cafodd y SACau a amlygir mewn porffor eu cymeradwyo am y tro cyntaf yn 2015-16.

2. Cafodd y SACau a amlygir mewn glas eu monitro yn ystod 2015-16 ac mae’r adroddiadau 
monitro ar gyfer pob ymweliad ar gael ar ein gwefan11.

11  Canlyniadau monitro SACau o 2010-11 ymlaen



22 Raising and escalating concerns: Guidance for nurses and midwives
23 Portland Place, London W1B 1PZ
Ffôn +44 20 7637 7181 Ffacs +44 20 7436 2924
www.nmc.org.uk

Y rheoleiddiwr nyrsio, yr Alban a Gogledd Iwerddon

Elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (1091434) ac yn yr Alban (SC038362)


