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Gwybodaeth ynglŷn â’r 
ymgynghoriad

Cyflwyniad

Rydym wrthi’n ymgynghori ar ail gam ein rhaglen newid ar gyfer addysg. Mae’r rhaglen hon yn 
adolygu ac yn diweddaru ar ein holl safonau addysg a hyfedredd. Mae hyn yn hollbwysig yn ein rôl i 
ddarparu gofal gwell a mwy diogel sydd wrth wraidd popeth a wnawn. Mae’r cam hwn yn cynnwys 
yr elfennau canlynol: 

•  Safonau hyfedredd drafft ar gyfer bydwragedd a 

•  Safonau drafft ar gyfer rhaglenni bydwreigiaeth cyn cofrestru.

Rydym yn argymell eich bod yn darllen y ddogfen hon ar y cyd â’r safonau drafft a: 

 2.1 Rhan 1: Fframwaith safonau ar gyfer addysg nyrsio a bydwreigiaeth

 2.2 Rhan 2: Safonau ar gyfer goruchwylio ac asesu myfyrwyr1. 

Rydym yn monitro effaith gadael yr UE ar ofynion ein rhaglen addysg. Ar hyn o bryd, mae’n rhaid i 
ni gynnwys gofynion hyfforddi gofynnol yr UE yn safonau ein rhaglen. Os byddwn yn gadael yr UE 
ac na fydd hyn yn gymwys bellach, byddwn yn ystyried yr effaith ar ein safonau ac yn ymgynghori 
ar unrhyw newidiadau os bydd angen. 

Ein gweledigaeth – ar gyfer y safonau hyfedredd a safonau’r rhaglen

Dylai ein safonau hyfedredd newydd ar gyfer bydwragedd baratoi bydwraig y dyfodol i ymarfer 
yn ddiogel ac yn effeithiol nawr a hyd at 2030. Ein nod yw sicrhau bod ein safonau hyfedredd 
drafft yn gallu paratoi bydwragedd wrth gofrestru i ofalu am fenywod, babanod newydd-anedig, 
partneriaid a theuluoedd ym mhob lleoliad.  

Ein gweledigaeth ar gyfer safonau bydwragedd y dyfodol yw sicrhau eu bod yn:

• seiliedig ar ymchwil a thystiolaeth

• diwallu anghenion presennol menywod, babanod newydd-anedig, partneriaid a theuluoedd 
a’u hanghenion yn y dyfodol

• cyd-fynd â gofynion y strategaethau mamolaeth ym mhedair gwlad y DU

• ymgorffori’r argymhellion o adroddiadau ac ymchwiliadau allweddol. 

1 Cyhoeddwyd Rhan 1 a 2 ym mis Mai 2018.  

https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/education-standards/welsh-education-framework.pdf
https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/education-standards/welsh-student-supervision-assessment.pdf
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Dylid sicrhau bod ein safonau hyfedredd newydd ar gyfer bydwragedd a’r safonau ar gyfer 
rhaglenni bydwreigiaeth cyn cofrestru yn:  

• ddiamwys, yn glir ac yn gryno, ac yn defnyddio iaith gyson

• hygyrch i’r cyhoedd

• rhagweld amodau tebygol yn y dyfodol ar gyfer ymarfer bydwreigiaeth

• priodol ym mhob un o bedair gwlad y DU

• seiliedig ar dystiolaeth, gan ystyried tystiolaeth a data cenedlaethol a rhyngwladol yn llawn, 
yn ogystal ag argymhellion o adroddiadau allweddol 

• darparu ar gyfer dulliau hyblyg ac arloesol o gyflwyno rhaglenni

• canolbwyntio’n bennaf ar ddiogelwch, anghenion, barn, dewisiadau a phrofiadau menywod, 
babanod newydd-anedig, partneriaid a theuluoedd ym mhob lleoliad 

• defnyddio dull sy’n seiliedig ar hawliau dynol ac sy’n hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth  
a chynhwysiant 

• cwmpasu a hyrwyddo gwaith amlasiantaethol, rhyngddisgyblaethol a gwaith tîm mewn 
amrywiaeth o leoliadau 

• canolbwyntio ar ganlyniadau ac y gellir eu mesur a’u hasesu, gan ystyried yr hyn y mae 
disgwyl i fydwraig ei wybod a gallu ei wneud wrth gofrestru am y tro cyntaf.
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Ein dull gweithredu  

Safonau hyfedredd drafft ar gyfer bydwragedd

Cychwynnodd ein gwaith yn datblygu’r hyfedreddau arfaethedig ym mis Ebrill 2017 a chafodd 
ei arwain gan yr Athro Mary Renfrew. Caiff ei gefnogi gan grŵp arwain agweddau (TLG) a oedd 
yn cynnwys bydwragedd sy’n cynrychioli camau a lleoliadau gwahanol mewn gyrfaoedd ym maes 
bydwreigiaeth, gweithwyr proffesiynol amlddisgyblaethol, y llywodraeth, llunwyr polisi a grwpiau 
eiriolaeth. Roedd y grŵp hwn yn cynnwys bydwragedd dan hyfforddiant a bydwragedd sy’n 
cynrychioli pob un o bedair gwlad y DU. 

Cytunodd ein Cyngor y dylai’r fframwaith ar gyfer ansawdd gofal mamolaeth a gofal i fabanod 
newydd-anedig (QMNC) a gyhoeddwyd yng nghyfres y Lancet ar fydwreigiaeth fod yn sail ar 
gyfer datblygu’r safonau hyfedredd drafft hyn. Mae’r fframwaith yn uchel ei barch ac yn cael 
ei ddefnyddio’n rhyngwladol, mae’n seiliedig ar dystiolaeth a chaiff anghenion sylfaenol yr holl 
fenywod beichiog, babanod a theuluoedd yn fyd-eang eu nodi ynddo. Mae’r defnydd o’r fframwaith 
yn dangos ein nod o ddatblygu safonau bydwreigiaeth mewn ffordd bwrpasol ac sy’n gyfarwydd  
i fydwragedd.  

Datblygwyd y safonau hyfedredd drafft hyn drwy ddilyn proses hir a thrylwyr o adolygu 
tystiolaeth ac ymgysylltu â phobl ledled y DU. 

Mae’r safonau hyn yn cydnabod y sail dystiolaeth sy’n datblygu, datblygiadau polisi, a newidiadau yn 
y cyd-destun iechyd a gofal ehangach. O ganlyniad i hynny, rhoddir mwy o bwyslais yn y safonau hyn 
ar rolau bydwragedd o ran iechyd y cyhoedd a hybu iechyd, deall anghydraddoldebau cymdeithasol 
ac iechyd, gwella gofal ôl-enedigol, iechyd meddwl, bwydo babanod, parhad gofal a gofalwyr, 
darparu gofal dros gyfnod o amser, camau cynnar meithrin cydberthnasau â theuluoedd, 
cydweithio â chydweithwyr ac arweinwyr, gan gynnwys trosglwyddo gofal. 

Bydd y safonau hyfedredd newydd yn helpu bydwragedd y dyfodol i sicrhau parhad gofal, ac 
i ddarparu gofal diogel ac effeithiol mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys y cartref, y 
gymuned, unedau a arweinir gan fydwreigiaeth, ac ysbytai. Maent yn adlewyrchu’r hyn y gall y 
cyhoedd ddisgwyl i fydwragedd ei wybod a gallu ei wneud er mwyn darparu gofal bydwreigiaeth 
diogel, effeithiol, parchus, caredig a thosturiol i bob menyw, baban newydd-anedig a theulu. 

Ceir ffocws cryf ar gydweithio’n effeithiol â chydweithwyr amlddisgyblaethol ac amlasiantaethol 
er mwyn rhagweld, atal a rheoli cymhlethdodau clinigol a chymdeithasol, a meithrin cryfder a 
hyblygrwydd wrth ymateb i sefyllfaoedd sy’n peri straen.

https://www.thelancet.com/pb/assets/raw/Lancet/stories/series/midwifery/midwifery_exec_summ.pdf
https://www.thelancet.com/pb/assets/raw/Lancet/stories/series/midwifery/midwifery_exec_summ.pdf
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Safonau drafft ar gyfer rhaglenni bydwreigiaeth cyn cofrestru

Gwnaeth grŵp cyfeirio ledled y DU, a gadeiriwyd gan yr Athro Gwendolen Bradshaw, arwain y 
broses o ddatblygu’r safonau drafft ar gyfer rhaglenni bydwreigiaeth cyn cofrestru sy’n sail i’r 
safonau hyfedredd drafft ar gyfer bydwragedd.

Mae’r safonau drafft hyn yn dilyn y Fframwaith safonau addysg a hyfforddiant a gymeradwywyd 
yng nghynt ym mis Mawrth 2018 gan ein Cyngor ac a gyhoeddwyd ym mis Mai 2018. Mae’r safonau 
ar gyfer rhaglenni bydwreigiaeth cyn cofrestru yn dilyn yr un fformat sy’n seiliedig ar ganlyniadau 
â safonau rhaglenni eraill a gymeradwywyd gan y Cyngor. 

Un thema amlwg yn deillio o’n gweithgarwch ymgysylltu cynnar â rhanddeiliaid oedd p’un a yw hyd 
rhaglenni addysg bydwreigiaeth ar hyn o bryd a’r dull a ddefnyddir ar gyfer tiwtora yn ddigonol 
i sicrhau bod bydwragedd y dyfodol yn datblygu’r lefel ofynnol o hyfedredd a hyder i ymarfer yn 
annibynnol wrth gofrestru. Caiff hyn ei drafod fel rhan o’n hymgynghoriad cyhoeddus. 

Bydd y safonau drafft hyn yn galluogi addysgwyr ym maes bydwreigiaeth mewn lleoliadau 
academaidd a lleoliadau ymarfer i ddatblygu dulliau arloesol o ddarparu addysg bydwreigiaeth. 
Mae hyn yn galluogi dulliau dysgu ac asesu mwy cadarn gan roi mwy o gyfleoedd i fydwragedd dan 
hyfforddiant feithrin profiad a chymhwyso eu gwybodaeth wrth ymarfer sgiliau bydwreigiaeth 
mewn amrywiaeth o leoliadau. 

Ffactorau sy’n sbarduno newid a thystiolaeth ategol  

Cafodd y safonau ar gyfer addysg bydwreigiaeth cyn cofrestru eu diweddaru ddiwethaf yn 2009. 
Ers hynny, mae cyd-destun y gofal a ddarperir gan fydwragedd wedi newid yn sylweddol. Mae 
anghenion menywod yn fwy tebygol o fod yn gymhleth erbyn hyn yn sgil newidiadau ym mhroffiliau 
demograffig a phroffiliau iechyd y boblogaeth, gan gynnwys cynnydd o ran nifer y menywod sy’n 
ordew neu sydd â diabetes a menywod sy’n beichiogi’n hŷn. 

Yn yr un modd, mae methiannau proffil uchel ym maes gofal mamolaeth ers 2009 wedi golygu bod 
y cyhoedd yn craffu mwy ar wasanaethau bydwreigiaeth a mamolaeth. Er bod sawl enghraifft 
o ofal bydwreigiaeth diogel ac o ansawdd da, mae canfyddiadau ymchwiliadau cyhoeddus i’r 
methiannau hyn wedi atgyfnerthu’r angen i ddatblygu safonau newydd sy’n addas at y diben o ran 
y wybodaeth, y sgiliau a’r priodoleddau sydd eu hangen er mwyn darparu gofal diogel, effeithiol a 
thosturiol wrth gofrestru. 

https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/education-standards/welsh-education-framework.pdf
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Beth a gyflawnwyd gennym hyd yma

Rydym wedi gallu adeiladu ar y gwerthusiad annibynnol cynharach o safonau cyn cofrestru 
presennol ar gyfer bydwragedd a nyrsys y gwnaethom gomisiynnu IFF Research i’w gynnal yn 
2014. Dangosodd yr ymchwil hwn bod angen unioni’r diffygion hysbys yn safonau 2009 mewn 
perthynas â meysydd allweddol megis iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a’r ffactorau 
demograffaidd-gymdeithasol sy’n effeithio ar ansawdd, diogelwch a gofal sy’n canolbwyntio 
ar fenywod a theuluoedd. 

Rydym wedi ceisio datblygu’r dull llwyddiannus a ddefnyddiwyd yn nyrs y dyfodol a’n fframwaith 
Safonau newydd ar gyfer addysg nyrsio a bydwreigiaeth. 

Rydym wedi adolygu adroddiadau, adolygiadau a thystiolaeth ymchwil bresennol ym mhedair gwlad 
y DU i nodi’r argymhellion a’r gofynion ac fe’u defnyddiwyd i lywio’r safonau drafft newydd. Mae’r 
safonau drafft hyn yn ymdrin â’r argymhellion i’r NMC o wahanol adroddiadau cenedlaethol. 

Mae ein safonau drafft yn adlewyrchu’r dystiolaeth genedlaethol a rhyngwladol gyfredol orau 
mewn perthynas ag iechyd, llesiant, anghenion, barn a dewisiadau menywod, babanod newydd-
anedig, partneriaid a theuluoedd. Maent yn gyson ag argymhellion adolygiadau’r llywodraeth o 
wasanaethau mamolaeth a bydwreigiaeth ym mhedwar gwlad y DU. 

Rydym wedi ystyried y cyd-destun newidiol y mae bydwragedd yn gweithio ac yn ymarfer ynddo 
yn y DU. Ymhlith y newidiadau cadarnhaol yn y cyd-destun ehangach mae cynnwys menywod, eu 
partneriaid a’u teuluoedd yn fwy wrth wneud penderfyniadau ynglŷn â’u gofal, newidiadau i wella 
parhad o ran gofalwyr a’r dewis i fenywod mewn perthynas â’r man geni, a ffocws clir ar wella 
ansawdd gofal ym mhob rhan o wasanaethau mamolaeth. 

Rydym hefyd wedi ystyried yr heriau presennol a’r heriau sy’n datblygu yng nghyd-destun 
bydwreigiaeth a mamolaeth yn y DU gan gynnwys newidiadau ym mhroffiliau iechyd y boblogaeth 
sy’n arwain at heriau iechyd mwy cymhleth, tlodi ac anghydraddoldebau cynyddol, yr angen 
clir i wella gwasanaethau ar ôl genedigaeth ac ar gyfer iechyd meddwl a llesiant meddwl menywod 
a phlant. 

Gwnaethom gomisiynu Prifysgol Dundee i gwblhau adolygiadau llenyddiaeth o dystiolaeth 
bresennol a’r llenyddiaeth sy’n seiliedig ar dri phrif faes: addysg effeithiol; datblygu safonau; ac 
anghenion menywod, babanod a’u teuluoedd. Mae’r adolygiad wedi cyflwyno tystiolaeth i lywio’r 
wybodaeth a’r sgiliau penodol sydd eu hangen ar fydwragedd wrth gofrestru. 

Gwnaethom adolygu ein data addasrwydd i ymarfer er mwyn pennu themâu sy’n codi’n aml 
ac y gellir mynd i’r afael â nhw, drwy sicrhau bod ein safonau hyfedredd drafft newydd yn glir 
ac yn cynnwys pwyslais priodol. Er nad oes gennym lawer o ddata a bod lefel y manylder sy’n 
bosibl yn gyfyngedig ar hyn o bryd, mae’r themâu yn cyd-fynd â’r safbwyntiau a nodwyd yn ein 
gweithgarwch ymgysylltu. 

https://www.nmc.org.uk/standards/standards-for-nurses/
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Rydym wedi ymgysylltu â dros 500 o unigolion a sefydliadau. Rydym wedi ymgysylltu ag 
amrywiaeth eang o randdeiliaid gan gynnwys menywod, partneriaid a theuluoedd, bydwragedd, 
bydwragedd dan hyfforddiant, addysgwyr, cyflogwyr, y Prif Swyddogion Nyrsio a’r Prif Gynghorwyr 
Bydwreigiaeth, Bydwragedd Arweiniol Addysg (LMEs), aelod-sefydliadau, grwpiau eiriolaeth a 
sefydliadau sy’n cynrychioli menywod, babanod, partneriaid a theuluoedd a gweithwyr proffesiynol 
eraill ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ledled pedair gwlad y DU. 

Mae ein gweithgarwch ymgysylltu wedi bod ar ffurf: gweithdai, grwpiau ffocws, cyfarfodydd, 
webinarau, trafodaeth bord gron, cyfarfodydd y grŵp arwain agweddau a grŵp arwain agweddau 
rhithwir ar-lein. Gwnaethom hefyd ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys sgwrs ar 
Twitter gyda #WeMidwives, sef cymuned ar-lein i fydwragedd. 
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Sut i ymateb i’r ymgynghoriad hwn 
Mae croeso i bawb gyfrannu at bob rhan o’r ymgynghoriad ac fe’ch anogir i wneud hynny. 
Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol y bydd rhai unigolion am ymateb i gwestiynau penodol sy’n 
ymwneud â meysydd penodol o’n safonau. Felly, caiff y cwestiynau eu trefnu mewn ffordd sy’n 
cyflwyno pob maes penodol o’r ymgynghoriad gan eich cyfeirio at y meysydd a all fod o 
ddiddordeb i chi. 

Rydym yn annog pawb i ymateb ar-lein i’r cwmni ymchwil annibynnol, Pye Tait, sy’n casglu’r 
holl ymatebion ac a fydd yn ymgymryd â’r dadansoddiad annibynnol ar ein rhan. 

Os byddwch am ymateb mewn ffordd wahanol, cysylltwch â ni ar consultations@nmc-uk.org

mailto:mailto:consultations%40nmc-uk.org?subject=

