
YMARFER FEL 
BYDWRAIG 
YN Y DU 

Trosolwg o reoleiddio bydwreigiaeth



Ni yw’r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer nyrsys, bydwragedd a chymdeithion 

nyrsio. Mae gennym gofrestr sy’n cynnwys pob un o’r 690,000 o 

nyrsys, bydwragedd a chymdeithion nyrsio a all ymarfer yn y DU.  

Mae gofal gwell a mwy diogel i bobl wrth wraidd yr hyn a wnawn, gan helpu’r 
gweithwyr iechyd proffesiynol ar ein cofrestr i ddarparu gofal o’r safon uchaf. 

Rydym yn sicrhau bod gan nyrsys, bydwragedd a chymdeithion nyrsio y sgiliau 
sydd eu hangen arnynt i ofalu am bobl yn ddiogel, ag urddas, arbenigedd, 
parch a thrugaredd, o’r eiliad y byddant yn camu i mewn i’w swydd gyntaf. 

Ni fydd nyrsys, bydwragedd na chymdeithion nyrsio yn rhoi’r gorau i ddysgu ar 
y diwrnod y byddant yn cymhwyso. Er mwyn hybu diogelwch ac ymddiriedaeth 
y cyhoedd, rydym yn ei gwneud yn ofynnol i weithwyr proffesiynol ddangos 
drwy gydol eu gyrfaoedd eu bod yn ymrwymo i ddysgu a datblygu er mwyn 
sicrhau bod eu sgiliau’n gyfredol a’u bod yn gwella fel ymarferwyr.

Rydym am annog proffesiynau gofal iechyd i fod yn agored a dysgu er mwyn gwella 
gofal a chadw’r cyhoedd yn ddiogel. Ar yr achlysuron pan fydd rhywbeth yn mynd 
o’i le ac y bydd pobl yn wynebu risg, gallwn gamu i mewn i ymchwilio i’r mater a 
chymryd camau gweithredu, gan roi llais i’r cleifion a’r teuluoedd yn y broses. 

Mae hon yn ddogfen wybodaeth i fydwragedd, menywod a theuluoedd ac unrhyw 
bartïon eraill â diddordeb. Mae’n disgrifio ein dull o reoleiddio bydwragedd 
ond nid yw’n safon reoleiddio. Mae’n cynnwys adrannau sy’n ymwneud â phob 
un o swyddogaethau statudol y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC): addysg 
bydwragedd, cofrestru ac ail-ddilysu, safonau a chanllawiau, ac addasrwydd i 
ymarfer. Dylid ei darllen ar y cyd â’r Cod a’r safonau a chanllawiau eraill. 

Y Cyngor Nyrsio  
a Bydwreigiaeth 
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Mae bydwreigiaeth yn broffesiwn penodol, gyda’i safonau hyfedredd ei hun 

ac mae’n rhan o gofrestr yr NMC. Mae bydwragedd yn atebol fel y gweithiwr 

proffesiynol arweiniol ac mae ganddynt gydberthynas unigryw â’r menywod, 

y babanod newydd anedig, y partneriaid a’r teuluoedd y maent yn gofalu 

amdanynt ac yn eu cefnogi.

Mae gofalu am fenywod a’u babanod yn galw am arbenigedd penodol. Ceir cyflyrau 
iechyd sy’n ymddangos yn wahanol neu’n unigryw yn ystod y beichiogrwydd a’r 
enedigaeth ac mae angen i’r fydwraig weithio ar y cyd ag ystod o weithwyr gofal 
iechyd proffesiynol. 

Rhaid i fydwragedd ddarparu gofal yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael. 
Rhaid iddynt sicrhau bod eu gwybodaeth a’u sgiliau yn gyfredol er mwyn gwneud 
yn siŵr bod eu gofal yn ymateb i dystiolaeth newydd a datblygiadau yn y dyfodol. 

Mae bydwragedd yn gweithio mewn partneriaeth â menywod, yn parchu eu hawliau 
dynol ac yn eu cynnwys mewn penderfyniadau am eu gofal. Dylai bydwragedd 
sicrhau’r prosesau ffisiolegol gorau posibl, a chefnogi sefyllfaoedd seicolegol, 
cymdeithasol a diwylliannol diogel, gan weithio i hybu canlyniadau cadarnhaol a 
rhagweld cymhlethdodau a’u hatal.

Teitl gwarchodedig a swyddogaeth 
warchodedig
Rheoleiddir bydwreigiaeth fel proffesiwn penodol. Caiff y teitl ‘bydwraig’ ei warchod 
yn y gyfraith ac mae swyddogaeth gyfreithiol warchodedig yn gysylltiedig â’r teitl 
hwn. Mae’n drosedd2 i rywun ymarfer fel bydwraig os nad yw wedi cofrestru, 
i honni’n gam fod ganddi gymhwyster bydwreigiaeth, neu i ddefnyddio’r teitl 

CYFLWYNIAD
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‘bydwraig’ pan nad oes hawl ganddi i wneud hynny. Felly, dim ond y rhai sydd wedi eu 
cofnodi ar gofrestr yr NMC fel rhai sy’n meddu ar gymhwyster mewn bydwreigiaeth 
all ddefnyddio teitl gwarchodedig ‘bydwraig’.

Dim ond y bobl ganlynol all drin menyw yn ystod genedigaeth.3

• Bydwraig.

• Ymarferydd meddygol cofrestredig.

• Myfyriwr sy’n cael hyfforddiant gyda’r nod o ddod yn fydwraig neu ymarferydd
meddygol, fel rhan o gwrs cymeradwy o hyfforddiant ymarferol.

Yr eithriad i hyn yw mewn achos o ‘reidrwydd sydyn neu frys’.

Cwmpas ymarfer
Defnyddir y term ‘cwmpas ymarfer’ yn aml mewn perthynas â phroffesiynau fel 
bydwreigiaeth, ond fel arfer nid yw gweithwyr iechyd proffesiynol yn y DU wedi eu 
rheoleiddio drwy gyfeirio at ‘gwmpas ymarfer’ penodol. Gallai ‘cwmpas ymarfer’ 
bydwraig olygu ‘yr ystod o bethau y mae gan y fydwraig y sgiliau, y wybodaeth a’r 
hyfedredd i’w gwneud’ ac ni ddylid drysu hyn â ‘swyddogaeth warchodedig’ sy’n 
golygu ‘rhywbeth na all ond bydwragedd ei wneud yn gyfreithlon’ (gweler uchod).

Mae’r safonau hyfedredd a’r Cod yn ffactorau pwysig wrth feddwl am gwmpas 
ymarfer. Gall cwmpas ymarfer bydwraig newid, yn dibynnu ar natur ei rôl a’r dysgu 
y mae’n rhaid iddi ei wneud. Mae’r Cod yn ei gwneud yn ofynnol i fydwragedd beidio 
ag ymarfer y tu hwnt i’w sgiliau, eu gwybodaeth neu eu cymhwysedd. Mae’n bwysig 
bod darparwyr gwasanaethau mamolaeth yn dra ymwybodol o’r ddyletswydd 
broffesiynol hon pan fyddant yn defnyddio bydwragedd. 

Nodir swyddogaethau ac amcanion yr NMC a’i bwerau rheoleiddio mewn 
deddfwriaeth. Rhaid i fydwragedd gydymffurfio â’r Cod er mwyn aros ar y gofrestr 
ac ymarfer fel bydwraig yn y DU. Mae’r Cod yn ei gwneud yn ofynnol i fydwragedd 
gynnal deddfau perthnasol y wlad y maent yn ymarfer ynddi.
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Safonau addysg
Mae’r NMC yn gosod safonau ar gyfer rhaglenni sy’n arwain at ddyfarnu 
cymwysterau bydwreigiaeth.

Ar hyn o bryd, mae’r DU yn un o aelod-wladwriaethau’r UE o hyd, felly 
mae’r safonau’n cydymffurfio â’r safonau gofynnol ar gyfer hyfforddi 
bydwragedd a nodwyd yng nghyfraith yr UE.1 

Mae’r NMC yn pennu safonau hyfedredd i fydwragedd a elwir yn Standards 
for competence for registered midwives. Mae’r rhain yn pennu’r safonau 
y mae’n rhaid i fydwragedd eu cyrraedd pan fyddant yn cymhwyso a’u 
cynnal, sy’n berthnasol i’w cwmpas ymarfer. Er mwyn aros ar y gofrestr, 
rhaid i fydwragedd sicrhau bod eu gwybodaeth a’u sgiliau yn gyfredol.

Y Fydwraig Arweiniol ar gyfer Addysg
Mae’r NMC yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliad addysgol cymeradwy (SAC) 
benodi bydwraig arweiniol ar gyfer addysg (BAA). Mae’r BAA yn fydwraig ac 
yn arbenigwr ym maes addysg bydwreigiaeth cyn cofrestru ac mae’n meddu 
ar y wybodaeth a’r sgiliau i oruchwylio ac arwain ar bob mater sy’n ymwneud 
ag addysg bydwreigiaeth. Rhaid i’r SAC hysbysu’r NMC am benodiad y BAA. 

Bydd y fydwraig arweiniol ar gyfer addysg yn gwneud y canlynol:

• bod yn atebol am ei hymarfer yn unol â’r Cod a bodloni gofynion cofrestru 

• bod yn atebol am ei llofnod ar y datganiad iechyd a chymeriad (neu un 
ei bydwraig ddynodedig sy’n dirprwyo drosti) ar gyfer bydwragedd dan 
hyfforddiant a myfyrwyr sy’n dilyn rhaglenni dychwelyd i ymarfer 

• yn meddu ar yr hawl i wrthod llofnodi unrhyw ddatganiad ategol 
o iechyd a chymeriad pan fo’r dystiolaeth sydd ar gael yn nodi ei 
bod yn bosibl nad yw’r myfyriwr yn ddigon iach a/neu nad yw o 
gymeriad digonol i ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol fel bydwraig, 
o ystyried dogfen yr NMC, Guidance on Health and Character. 

https://www.nmc.org.uk/education/standards-for-education/
https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/standards/nmc-standards-for-competence-for-registered-midwives.pdf
https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/standards/nmc-standards-for-competence-for-registered-midwives.pdf
https://www.nmc.org.uk/health-and-character/


Os na ellir rhoi sicrwydd i BAA ynglŷn ag iechyd a chymeriad myfyriwr, ni ddylai 
lofnodi datganiad yr NMC.  Felly, ni ellir argymell y dylid derbyn y fyfyrwraig i 
ran y bydwragedd o’r gofrestr. Er mwyn gwneud y penderfyniad hwn, gall fod 
angen i’r BAA geisio cymorth pwyllgor addasrwydd i ymarfer y brifysgol. 

Lle bo myfyriwr eisoes ar y gofrestr fel nyrs oedolion, gall fod yn briodol i’r BAA 
roi gwybod i’r NMC pam nad yw’r myfyriwr yn cael ei argymell i’w dderbyn ar y 
gofrestr fel bydwraig. 

Ar y cyd â chydweithwyr mewnol perthnasol yn y SACau ac asiantaethau 
allanol gan gynnwys partneriaid lleoli ymarfer, mae pob BAA yn chwarae ei 
rhan wrth gyfrannu at lunio, datblygu, cyflawni, rheoli a gwerthuso rhaglenni 
addysg bydwreigiaeth cyn cofrestru. Gall y BAA gyfrannu at y systemau 
mewnol sy’n llywio’r gwaith o sicrhau ansawdd rhaglenni addysg bydwreigiaeth 
cyn cofrestru. Gall y BAA roi mewnbwn proffesiynol ar lefelau strategol a 
gweithredol o fewn y SAC er mwyn sicrhau y bodlonir gofynion yr NMC. 

Bydwragedd dan hyfforddiant 
Mae bydwragedd dan hyfforddiant yn gweithio tuag at gyflawni safonau hyfedredd 
yr NMC erbyn iddynt gwblhau eu rhaglenni addysg. Mae’r SAC lle mae’r fydwraig  
dan hyfforddiant yn astudio yn gyfrifol am fonitro eu cyflawniad o hyfedreddau,  
gan gynnig cymorth fel y bo angen a phenderfynu a yw’r myfyriwr yn gwneud digon  

o gynnydd.

Mae’n ofynnol i SACau gael polisïau ar waith i fynd i’r afael â materion megis 
ymddygiad ac iechyd a all effeithio ar addasrwydd myfyriwr i ymarfer fel bydwraig. 
Bydd y SACau yn defnyddio’r Cod a’r ddogfen hon fel cyfeirbwynt. Mae’r NMC yn 
cadarnhau bod SACau yn gwneud hyn yn effeithiol drwy sicrhau ansawdd rhaglenni 
bydwreigiaeth.

Gall bydwragedd dan hyfforddiant, yn enwedig ar leoliadau ymarfer, weld neu 
ddod yn ymwybodol o rywbeth sy’n achos pryder iddynt. Os felly, gallant godi’r 
pryder hwnnw yn lleol yn y lle cyntaf er mwyn ceisio ei ddatrys. Darllenwch Raising 
concerns: Guidance for nurses, midwives and nursing associates.
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Rhan bydwreigiaeth y gofrestr a 
chofnodion pellach ar y gofrestr
Cydnabyddir bydwreigiaeth yn y gyfraith fel proffesiwn penodol ac mae ganddi 
ei rhan ei hun ar y gofrestr. Mae’r gofrestr yn cynnwys ystod o wybodaeth, er 
enghraifft gellir cofnodi rhai cymwysterau ôl-gofrestru. Nid yw’r holl wybodaeth 
a ddelir ar y gofrestr ar gael i’r cyhoedd ei gweld. 

Ymuno â’r gofrestr
Mae nifer o ffyrdd gwahanol i fydwragedd cymwysedig ymuno â chofrestr yr 
NMC. Rhaid iddynt i gyd fodloni gofynion statudol yr NMC o feddu ar gymhwyster 
cymeradwy, gallu ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol (gan gynnwys bodloni 
gofynion y Cyngor o ran iechyd a chymeriad), bod â threfniant indemniad priodol, 
meddu ar y ddealltwriaeth angenrheidiol o’r Saesneg a thalu ffi gofrestru.

Caiff hyfforddeion y DU sydd wedi graddio o raglenni addysg cymeradwy eu 
lanlwytho gan eu SAC ar gronfa ddata cofrestru’r NMC. Bydd y SAC hefyd yn 
gwneud datganiad mewn perthynas ag iechyd a chymeriad yr hyfforddai. Unwaith 
y bydd hyn wedi digwydd bydd yr hyfforddai yn gwneud cais i ymuno â’r gofrestr.

Gall bydwragedd sydd wedi’u hyfforddi y tu allan i’r DU, yn yr UE, neu y tu allan i’r UE/
AEE, wneud cais i gofrestru gyda’r NMC.

Ar ôl cofrestru, rhaid i fydwragedd fodloni gofynion ailddilysu yr NMC bob tair 
blynedd i gynnal eu cofrestriad.

Os bydd cofrestriad bydwraig wedi dod i ben, bydd angen iddi wneud cais 
i ailymuno â’r gofrestr os bydd am ddychwelyd i ymarfer yn y DU. Efallai 
y bydd angen iddi gwblhau rhaglen dychwelyd i ymarfer er mwyn dangos 
ei bod yn bodloni’r gofynion cofrestru wrth ailymuno â’r gofrestr.

https://www.nmc.org.uk/registration/
https://www.nmc.org.uk/health-and-character
https://www.nmc.org.uk/registration/joining-the-register/english-language-requirements/
https://www.nmc.org.uk/registration/joining-the-register/trained-in-the-uk/
http://revalidation.nmc.org.uk/
https://www.nmc.org.uk/registration/returning-to-the-register/
https://www.nmc.org.uk/registration/joining-the-register/register-nurse-midwife/trained-in-the-eu-or-eea/
https://www.nmc.org.uk/registration/joining-the-register/register-nurse-midwife/trained-outside-the-eueea/
https://www.nmc.org.uk/registration/joining-the-register/register-nurse-midwife/trained-outside-the-eueea/
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Ailddilysu
Ailddilysu yw’r broses y mae’n rhaid i bob bydwraig yn y DU ei dilyn bob tair 
blynedd i gynnal ei chofrestriad. Mae ailddilysu yn cyfrannu at sicrwydd bod 
bydwragedd sydd ar y gofrestr yn gallu ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol. 
Mae’r NMC yn pennu’r gofynion ar gyfer oriau ymarfer, datblygiad proffesiynol 
parhaus, adborth a dysgu myfyriol, datganiadau iechyd a chymeriad, a 
threfniadau indemniad proffesiynol priodol. Nid asesiad o addasrwydd 
i ymarfer bydwraig yw ailddilysu, na llwybr amgen i godi pryderon.

Bob blwyddyn mae’n rhaid i fydwragedd dalu ffi gofrestru flynyddol. Gallai methu 
â thalu arwain at y cofrestriad yn dod i ben ac atal bydwragedd rhag ymarfer.

Yswiriant indemniad
Er mwyn dal cofrestriad, rhaid i fydwragedd ddatgan bod ganddynt drefniant 
indemniad sy’n briodol i’w rôl a’r risgiau sy’n gysylltiedig â’u hymarfer. Rhaid i’r 
sicrwydd hwn fod yn berthnasol i’w cwmpas ymarfer, fel ei fod yn ddigonol os  
gwneir hawliad yn eu herbyn.4

Os bydd bydwraig yn gweithio i’r GIG neu ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HSC) 
yng Ngogledd Iwerddon, efallai y bydd ganddi drefniant indemniad priodol eisoes. 
Cyfrifoldeb bydwraig yw sicrhau bod ganddi drefniant indemniad priodol ar waith. 

Mae’r GIG/HSC yn yswirio eu cyflogeion am waith a wneir ar eu rhan. Os yw bydwraig 
a gyflogir ym maes gofal iechyd preifat (er enghraifft, ysbyty preifat neu ganolfan 
eni), mae’n debygol y bydd gan ei chyflogwr drefniant indemniad priodol ar waith 
ar ei chyfer. Fodd bynnag, gall trefniadau amrywio rhwng cyflogwyr felly dylai 
bydwragedd bob amser holi. 

Os yw bydwraig yn hunangyflogedig, yn gweithio fel ymgynghorydd neu drwy 
asiantaeth, mae’n debygol y bydd angen iddi roi ei threfniant indemniad proffesiynol 
ei hun ar waith.

Gall cyrff proffesiynol gynnig yswiriant indemniad proffesiynol, neu gall 
bydwragedd drefnu eu hyswiriant eu hunain yn uniongyrchol drwy ddarparwr 
masnachol. Mae’n bwysig bod bydwragedd yn deall telerau eu polisi yswiriant.

http://revalidation.nmc.org.uk/
https://www.nmc.org.uk/registration/staying-on-the-register/professional-indemnity-arrangement/
https://www.nmc.org.uk/registration/staying-on-the-register/professional-indemnity-arrangement/
https://www.nmc.org.uk/registration/staying-on-the-register/professional-indemnity-arrangement/
https://www.nmc.org.uk/registration/staying-on-the-register/professional-indemnity-arrangement/
https://www.nmc.org.uk/registration/staying-on-the-register/professional-indemnity-arrangement/
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Nodir disgwyliadau’r NMC ynghylch sut y bydd bydwragedd yn ymarfer eu 
proffesiwn yn ei safonau, gan gynnwys y Cod. Bydd ymchwiliadau addasrwydd 
i ymarfer yn ystyried a yw bydwraig wedi torri’r Cod neu safonau eraill.

Y Cod  
Mae’r Cod: Safonau ymarfer proffesiynol ac ymddygiad ar gyfer nyrsys, 
bydwragedd a chymdeithion nyrsio yn nodi’r safonau proffesiynol y mae’n rhaid i 
fydwragedd eu cynnal er mwyn parhau i fod wedi’u cofrestru, a gallu ymarfer felly 
yn y DU. Mae’n ganolog i ddyletswydd statudol yr NMC i amddiffyn y cyhoedd.

Mae’r Cod wedi ei strwythuro o amgylch pedair thema:

• blaenoriaethu pobl

• ymarfer yn effeithiol

• cynnal diogelwch

• hyrwyddo proffesiynoldeb ac ymddiriedaeth.

Mae’r Cod hefyd wrth wraidd gofynion ailddilysu’r NMC.

Dyletswydd gonestrwydd proffesiynol
Rhaid i fydwragedd fod yn agored a gonest gyda menywod a’u teuluoedd os 
aiff rhywbeth o’i le gyda’u gofal, neu os yw’r gofal hwnnw yn achosi niwed neu 
drallod (neu y gallai wneud hynny). Rhaid i fydwragedd fod yn agored a gonest 
gyda’u cydweithwyr, eu cyflogwyr a sefydliadau perthnasol, a chymryd rhan mewn 
adolygiadau ac ymchwiliadau pan wneir cais am hynny. Dylent gefnogi ac annog 
nyrsys, bydwragedd a chymdeithion nyrsio eraill i fod yn agored a gonest, a pheidio â 
cheisio atal rhywun rhag codi pryderon.

Mae’r NMC wedi llunio canllawiau ar y cyd â’r Cyngor Meddygol Cyffredinol ar y 
ddyletswydd gonestrwydd broffesiynol. Mae’r canllawiau hyn yn ategu gofyniad y 
Cod i gynnal diogelwch. 

https://www.nmc.org.uk/standards/
https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/nmc-publications/nmc-code.pdf
https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/nmc-publications/nmc-code.pdf
https://www.nmc.org.uk/standards/guidance/the-professional-duty-of-candour
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Codi pryderon a’u huwchgyfeirio 
Mae’r NMC wedi datblygu canllawiau i fydwragedd ar godi pryderon a’u 
huwchgyfeirio am ofal gwael ac ymarfer gwael. Maent yn nodi’r egwyddorion bras  
a fydd yn helpu bydwragedd i ystyried y problemau a chymryd camau priodol er budd 
y cyhoedd.

Mae’n cynnwys manylion am y cyfreithiau sy’n diogelu chwythwyr chwiban a hefyd  
yn cynnwys gwybodaeth am sefydliadau y gall bydwragedd fynd atynt i gael rhagor  
o gyngor.

Cadw cofnodion
Ymdrinnir â chadw cofnodion ym mharagraff 10 y Cod.  

Dylai bydwragedd hefyd fod yn ymwybodol o’r darpariaethau yn y gyfraith sy’n 
ymdrin â chreu, trin, storio, cadw a rhannu gwybodaeth bersonol am ddefnyddwyr 
gwasanaethau fel y rhai a nodir yn y ddeddfwriaeth Diogelu Data berthnasol 
a dylent gydymffurfio â’r darpariaethau hynny. Bydd angen i’r rhan fwyaf o 
fydwragedd fodloni gofynion cyflogwr neu ddarparwr gwasanaeth. Efallai y bydd 
bydwragedd sy’n gweithio y tu allan i strwythur o’r fath am gael cyngor ar eu 
goblygiadau cyfreithiol.

Dylai bydwragedd sicrhau bod y cofnodion y maent yn eu cwblhau ac a gaiff eu cadw 
o safon uchel, felly os bydd eu hangen yn ddiweddarach maent yn nodi manylion y 
gofal a ddarparwyd i fenywod a babanod. Bydd bydwragedd a gyflogir gan y GIG 
(neu sefydliad tebyg ledled y DU) neu mewn practis preifat fel arfer yn creu, yn 
cynnal ac yn storio cofnodion yn unol â pholisi ffurfiol eu cyflogwr neu ddarparwr 
gofal iechyd. Dylai bydwragedd sy’n gweithio y tu allan i strwythur o’r fath sicrhau 
eu bod yn cymryd cyngor priodol ac yn cydymffurfio â’u goblygiadau cyfreithiol.

http://www.nmc.org.uk/standards/guidance/raising-concerns-guidance-for-nurses-and-midwives
http://www.nmc.org.uk/standards/guidance/raising-concerns-guidance-for-nurses-and-midwives
http://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/nmc-publications/nmc-code.pdf


3: Safonau a chanllawiau 
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Canllawiau ar ddefnyddio’r cyfryngau 
cymdeithasol yn gyfrifol
Mae’r NMC wedi cyhoeddi Canllawiau ar ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn 
gyfrifol. Mae’n cefnogi’r Cod.

Gwrthwynebiad cydwybodol gan fydwragedd
Mae paragraff 4.4 o’r Cod yn nodi, os bydd gan fydwragedd wrthwynebiad 
cydwybodol i weithdrefn benodol, rhaid iddynt ddweud wrth gydweithwyr, eu 
rheolwr a’r unigolyn sy’n cael y gofal. Rhaid iddynt hefyd drefnu i gydweithiwr 
cymwysedig addas fod yn gyfrifol am ofal yr unigolyn hwnnw. Mae’r gyfraith ar 
wrthwynebiad cydwybodol yn amrywio yn ôl y wlad sy’n ymarfer, a chyfrifoldeb 
bydwragedd yw sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r gyfraith, yn y wlad y maent yn 
ymarfer ynddi. Mae’r NMC wedi cyhoeddi gwybodaeth am wrthwynebiad cydwybodol.

https://www.nmc.org.uk/standards/guidance/social-media-guidance/
https://www.nmc.org.uk/standards/guidance/social-media-guidance/
https://www.nmc.org.uk/standards/code/conscientious-objection-by-nurses-and-midwives/
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4: Y gyfraith mewn perthynas â bydwragedd a meddyginiaethau 

Gwnaeth Rheoliadau Meddyginiaethau Dynol 2012, a ddiwygiwyd yn 2016,  
(“y Rheoliadau”) gydgrynhoi llawer o’r darnau o ddeddfwriaeth sydd eisoes yn bodoli 
ac sy’n gysylltiedig â rhoi, gwerthu a chyflenwi cynhyrchion meddyginiaethol at 
ddefnydd pobl.

Mae’r Rheoliadau’n llywodraethu’r ffyrdd y gellir gwerthu a chyflenwi 
meddyginiaethau yn gyfreithlon yn y DU. Mae’r Rheoliadau’n nodi’r rheolau ar 
gyfer rhagnodi, cyflenwi a rhoi meddyginiaethau gan fydwragedd drwy gyfeirio at 
gyfarwyddiadau penodol i gleifion (PSD), cyfarwyddyd grwpiau cleifion (PGD) ac 
eithriadau ar gyfer bydwragedd.  

Gall bydwragedd gyflenwi’r holl feddyginiaethau ar y rhestr werthu gyffredinol 
(GSL) a meddyginiaethau fferyllfa (P) yn unol â’u cwmpas ymarfer. Gall bydwragedd 
hefyd gyflenwi a rhoi rhestr gyfyngedig o feddyginiaethau a ragnodir yn unig 
(POMS). Mae Atodlen 17 o Reoliadau Meddyginiaethau Dynol yn rhestru eithriadau 
ar gyfer bydwragedd rhag cyfyngiadau ar gyflenwi a rhoi meddyginiaethau a 
ragnodir yn unig. Atodir y fersiwn ddiweddaraf o rannau perthnasol o atodlen 17 yn 
Atodiad A.

Gall yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol ddiwygio’r rhestr 
o feddyginiaethau yn yr eithriadau. Gwnânt hynny wrth ymarfer y pwerau a roddir 
gan adran 2(2) a (5) o Ddeddf Cymunedau Ewropeaidd 1972, ar ôl cael eu dynodi 
at ddibenion adran 2(2) o’r Ddeddf honno mewn perthynas â chynhyrchion 
meddyginiaethol.

Y gydberthynas rhwng yr NMC ac 
eithriadau ar gyfer bydwragedd
Mae’r wybodaeth hon yn disodli’r wybodaeth a geir yn y Cylchlythyr, “Changes 
to Midwives Exemptions” (07/2011). Dilynwch y ddolen i’r adran berthnasol 
yn y Rheoliadau Meddyginiaethau Dynol sy’n disgrifio’r ddeddfwriaeth ar 
gyfer bydwragedd a bydwragedd dan hyfforddiant a’r rhestr gyfredol 
o feddyginiaethau a eithrir. Mae’n bwysig bod pob bydwraig yn adolygu’r
wybodaeth hon yn gyson oherwydd gall y rhestr newid ac mae’n bwysig i
chi gadw’r maes hwn o’ch gwybodaeth a’ch cymhwysedd yn gyfredol.

Ar yr adeg y bydd bydwragedd yn ymuno â’r gofrestr bydd SAC wedi tybio eu bod yn 
gymwys i ddethol, caffael a rhoi ystod o gyffuriau a ganiateir yn ddiogel, sy’n gyson 
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http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1916/schedule/17/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1916/schedule/17/made


â Rheoliadau Meddyginiaethau Dynol 2012, a ddiwygiwyd yn 2016, gan gymhwyso 
gwybodaeth a sgiliau at y sefyllfa. 

Mae eithriadau ar gyfer bydwragedd yn wahanol i ragnodi, sy’n cynnwys fferyllydd 
wrth werthu neu gyflenwi’r feddyginiaeth. Mae eithriadau hefyd yn wahanol i’r 
trefniadau ar gyfer cyfarwyddiadau grŵp cleifion (PGDs) gan fod yn rhaid i’r olaf 
gydymffurfio â meini prawf cyfreithiol penodol, gael eu llofnodi gan feddyg neu 
ddeintydd a fferyllydd a’u hawdurdodi gan gorff priodol.

Byddwn yn parhau i weithredu mewn rôl ymgynghorol a gweithio’n agos gyda’r 
DHSC, MHRA ac eraill o ran eithriadau ar gyfer bydwragedd.

Rhagnodi, cyflenwi a rhoi meddyginiaethau5

Nid ydym yn rhoi canllawiau ar ddognau meddyginiaethau, gan gynnwys y rhai ar 
restr eithriadau ar gyfer bydwragedd. 

Byddai darparu’r wybodaeth hon yn golygu ein bod yn gweithredu y tu hwnt i’n 
cwmpas fel rheoleiddiwr proffesiynol. Cyfeiriwch at wybodaeth berthnasol e.e. 
British National Formulary i gael gwybodaeth am feddyginiaethau y gallwch eu rhoi.

Rhagnodi 
Mae cynhyrchion meddyginiaethol yn syrthio i un o dri chategori, rhestr werthu 
gyffredinol (GSL), meddyginiaethau fferyllfa (P) a meddyginiaethau a ragnodir 
yn unig (POMs)6. Gall bydwragedd gyflenwi pob meddyginiaeth GSL a P yn unol â’u 
cwmpas ymarfer. Meddyginiaethau a ragnodir yn unig (POMs) yw’r meddyginiaethau 
hynny y gall bydwraig ond eu gwerthu neu eu cyflenwi yn unol â phresgripsiwn gan 
ymarferydd rhagnodi priodol (oni fydd y feddyginiaeth wedi ei chynnwys yn y rhestr 
o eithriadau ar gyfer bydwragedd).

Dim ond bydwragedd (gan gynnwys nyrsys/bydwragedd â dau gymhwyster) sydd 
wedi cwblhau’r cymhwyster rhagnodi annibynnol ac atodol a gymeradwyir gan yr 
NMC (V300)7, ac y mae’r cymhwyster hwnnw wedi ei gofnodi ar gofrestr yr NMC, a all 
ragnodi meddyginiaethau, o fewn terfynau’r cymwysterau hynny.

4: Y gyfraith mewn perthynas â bydwragedd a meddyginiaethau 
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https://bnf.nice.org.uk/


4: Y gyfraith mewn perthynas â bydwragedd a meddyginiaethau 

Mae paragraff 18 o’r Cod yn ei gwneud yn ofynnol i bob nyrs a bydwraig sy’n 
rhagnodi, cyflenwi, dosbarthu, rhoi neu roi cyngor ar feddyginiaethau wneud hynny 
o fewn terfynau eu hyfforddiant a’u gallu, y gyfraith, canllawiau’r NMC a pholisïau, 
canllawiau a rheoliadau perthnasol eraill. Mae rhagor o fanylion ar gael yn
A Competency Framework for all Prescribers  gan y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol, 
yr ydym wedi ei fabwysiadu fel ein safonau hyfedredd newydd ar gyfer nyrsys a 
bydwragedd sy’n rhagnodi, a’n safonau newydd, sef Safonau ar gyfer Rhaglenni 
Rhagnodi.

Cyflenwi

Mewn rhai amgylchiadau gall bydwragedd gyflenwi a rhoi meddyginiaethau penodol 
a ragnodir yn unig, heb bresgripsiwn. 

Gwnaeth Rhan 1 o Atodlen 17 o Reoliadau Meddyginiaethau Dynol 2012, a ddiwygiwyd 
yn 2016, amlinellu’r darpariaethau mewn perthynas ag eithriadau ar gyfer 
bydwragedd rhag cyfyngiadau ar werthu a chyflenwi meddyginiaethau a ragnodir yn 
unig ac eithriadau ar gyfer bydwragedd ar roi meddyginiaethau a ragnodir yn unig. 

Dylai bydwraig hefyd gyfeirio at bolisïau ei hymddiriedolaeth neu fwrdd iechyd lleol a 
chanllawiau ar feddyginiaethau am ei gallu i gyflenwi a dosbarthu meddyginiaethau. 
Mae hyn yn cynnwys meddyginiaethau nad ydynt yn rhai a ragnodir yn unig, er 
enghraifft, rhoi paracetamol a rhoi ocsid nitraidd ac ocsigen gan ddefnyddio 
cyfarpar Entonox. 

Rhoi meddyginiaeth

Mewn rhai amgylchiadau gall bydwragedd roi meddyginiaethau fferyllfa 
(P) a meddyginiaethau penodol a ragnodir yn unig (POM).

Amlinellodd Rhan 17 o Reoliadau Meddyginiaethau Dynol 2012, a ddiwygiwyd 
yn 2016, y darpariaethau mewn perthynas ag eithriadau ar gyfer bydwragedd 
rhag y cyfyngiadau ar roi meddyginiaethau a ragnodir yn unig.
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https://www.nmc.org.uk/standards/standards-for-post-registration/standards-for-prescribers/royal-pharmaceutical-societys-competency-framework-for-all-prescribers/
https://www.nmc.org.uk/standards/standards-for-post-registration/standards-for-prescribers/royal-pharmaceutical-societys-competency-framework-for-all-prescribers/
https://www.nmc.org.uk/standards/standards-for-post-registration/standards-for-prescribers/standards-for-prescribing-programmes/
https://www.nmc.org.uk/standards/standards-for-post-registration/standards-for-prescribers/standards-for-prescribing-programmes/


4: Y gyfraith mewn perthynas â bydwragedd a meddyginiaethau 

Bydwragedd dan hyfforddiant

Dylai pob bydwraig sy’n cefnogi, yn goruchwylio ac yn asesu bydwragedd 
dan hyfforddiant sicrhau eu bod yn gyfarwydd â’r gyfraith mewn perthynas 
â chyflenwi meddyginiaethau, gan gynnwys y rhestr o eithriadau ar 
gyfer bydwragedd, er mwyn cefnogi a goruchwylio bydwragedd dan 
hyfforddiant a all roi meddyginiaethau i fenywod yn eu gofal yn ddiogel. 

Mewn perthynas â deddfwriaeth meddyginiaethau, dim ond meddyginiaethau 
ar restr eithriadau ar gyfer bydwragedd y gall bydwragedd dan hyfforddiant 
eu rhoi, ac eithrio cyffuriau a reolir, o dan oruchwyliaeth uniongyrchol 
bydwraig. Ni chaniateir i fydwragedd dan hyfforddiant roi cyffuriau a reolir.

20



21

ADRAN 5:

ADDASRWYDD 
I  YMARFER



5: Addasrwydd i ymarfer
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Gall bydwragedd8 gael eu hatgyfeirio at yr NMC os bydd pryderon yn codi am 
eu haddasrwydd i ymarfer ac na all eu cyflogwr reoli'r pryderon hynny, neu os 
ydynt mor ddifrifol fel bod angen cymryd camau gweithredu ar unwaith. Gall 
cyflogwr, cydweithiwr, aelod o'r cyhoedd neu unrhyw un arall wneud 
atgyfeiriadau. Mae gan fydwragedd ddyletswydd i hunan-atgyfeirio os credant 
fod eu haddasrwydd i ymarfer yn  "ddiffygiol".

Mae gan yr NMC ddyletswydd statudol i ystyried pob atgyfeiriad a chymryd 
camau priodol lle bo angen. Mae honiadau y gall addasrwydd i ymarfer 
bydwraig fod yn ddiffygiol, yn cynnwys, er enghraifft, materion fel:

• Camymddwyn – ymddygiad nad yw’n gyfystyr â’r hyn y dylid ei ddisgwyl yn 
rhesymol gan fydwraig a allai roi menywod, babanod a theuluoedd mewn perygl 
neu a allai danseilio’r ymddiriedaeth gyhoeddus mewn bydwragedd. Gall achosion 
o’r fath ymwneud ag ymddygiad yn y gwaith, neu’r tu allan i’r gwaith.

• Diffyg cymhwysedd - tystiolaeth o ddiffyg gwybodaeth, sgiliau neu farn 
broffesiynol sy’n codi cwestiwn ynghylch p’un a yw’r fydwraig yn gallu cyrraedd y 
safonau sy’n ofynnol ar gyfer ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol.

• Iechyd – cwestiwn o ran gallu bydwraig i ddarparu gofal diogel sy’n
deillio o gyflwr iechyd difrifol, hirdymor, na chafodd ei drin neu na
chafodd ei gydnabod na ellir ei reoli gyda chymorth y cyflogwr.

• Collfarnau neu rybuddiadau – lle mae bydwraig wedi cael collfarn droseddol neu 
rybuddiad sy’n codi amheuaeth ynghylch ei haddasrwydd i ymarfer neu sydd â’r 
gallu i danseilio’r ymddiriedaeth gyhoeddus yn y proffesiwn bydwreigiaeth.

• Ddim yn meddu ar y ddealltwriaeth angenrheidiol o’r Saesneg –
tystiolaeth nad oes gan fydwraig y ddealltwriaeth angenrheidiol
o’r iaith Saesneg i ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol yn y DU.

• Penderfyniadau cyrff rheoleiddio eraill – lle y gwnaed canfyddiad o
ddiffyg yn erbyn bydwraig gan reoleiddiwr arall yn y proffesiwn iechyd
a gofal cymdeithasol, yn y DU neu gan gorff trwyddedu rywle arall.
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Atodiad A: Rhestr o eithriadau ar gyfer bydwragedd
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Mae’r fersiwn gyfnerthedig ac answyddogol hon o’r ddeddfwriaeth yn 

ymwneud ag eithriadau ar gyfer bydwragedd. Mae hyn yn gywir o 7  

Ionawr 2019. Ymgynghorwch â legislation.gov.uk i nodi a wnaed unrhyw 

ddiwygiadau pellach.

Noder mai dim ond at feddyginiaethau a ragnodir yn unig y mae’r rhestr hon 
yn cyfeirio.  Gall bydwragedd gyflenwi’r holl feddyginiaethau ar y rhestr werthu 
gyffredinol (GSL) a meddyginiaethau fferyllfa (P) yn unol â’u cwmpas ymarfer ac yn 
amodol ar bolisïau lleol.

Mae Atodlen 17 o Reoliadau Meddyginiaethau Dynol9 yn rhestru’r eithriadau ar gyfer 
gwerthu, cyflenwi neu roi meddyginiaethau a ragnodir yn unig, gan bobl benodol.

Mae Atodlen 17, Rhan 1 yn gwneud y ddarpariaeth ganlynol mewn perthynas â 
bydwragedd ynghylch gwerthu a chyflenwi rhai meddyginiaethau a ragnodir yn unig:

Colofn 1

Personau a eithrir
Colofn 2  

Meddyginiaeth a ragnodir 
yn unig y mae’r eithriadau 
yn gymwys iddynt

Colofn 3  

Amodau

4. Bydwragedd  

cofrestredig

4. Meddyginiaethau a ragnodir 

yn unig sy’n cynnwys unrhyw 

un o’r sylweddau canlynol–

(a) Dicloffenac;

(b) Hydrocortison Asetad;

(c) Miconasole;

(d) Nystatin;

(e) Ffytomenadion;

4. Byddant ond yn cael  

eu gwerthu neu eu 

cyflenwi yn ystod eu 

hymarfer proffesiynol.

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1916/schedule/17/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1916/schedule/17/made


Atodiad A: Rhestr o eithriadau ar gyfer bydwragedd
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Mae Atodlen 17, Rhan 2 yn rhestru’r eithriadau ar gyflenwi meddyginiaethau a 
ragnodir yn unig.10

Colofn 1

Personau a eithrir
Colofn 2  

Meddyginiaeth a ragnodir 
yn unig y mae’r eithriadau 
yn gymwys iddynt

Colofn 3  

Amodau

12. Bydwragedd 

cofrestredig

12. Meddyginiaethau a 

ragnodir yn unig i’w rhoi’n 

barenterol sy’n cynnwys-

(a) Diamorffin

(b) Morffin

(c) Pethidin hydroclorid

12. Byddant ond yn cael 

eu cyflenwi yn ystod eu 

hymarfer proffesiynol.
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Atodiad A: Rhestr o eithriadau ar gyfer bydwragedd

Mae Atodlen 17, Rhan 3 yn rhestru’r eithriadau rhag cyfyngu ar roi 
meddyginiaethau a ragnodir yn unig. Rhestrir yr eithriadau canlynol:

Colofn 1

Personau a eithrir
Colofn 2  

Meddyginiaeth a 
ragnodir yn unig y  
mae’r eithriadau yn 
gymwys iddynt

Colofn 3  

Amodau

2. Bydwragedd cofrestredig
a bydwragedd dan
hyfforddiant.

2. Meddyginiaethau a ragnodir

yn unig i’w rhoi’n barenterol

sy’n cynnwys unrhyw un o’r

sylweddau canlynol ond dim

sylwedd arall a ddosberthir

fel cynnyrch sydd ar gael ar

bresgripsiwn yn unig-
(a) Adrenalin

(b) Imiwnoglobin Gwrth-D

(c) Carboprost

(d) Seiclisin lactad

(e) Diamorffin

(f) Ergometrine maleate

(g) Geloffwsin

(h) Toddiant Hartmann

(i) Brechlyn Hepatitis B

(j) Imiwnoglobin hepatitis

(k) Lidocen hydroclorid

(l) Morffin

(m) Nalocson 
hydroclorid

(n) Ocsitosinau, naturiol a 
synthetig

(o) Pethidin hydroclorid

(p) Ffytomenadion

(q) Procloperasin

(r) Sodiwm Clorid 0.9%

2. Bydd y feddyginiaeth-

(a) yn achos Lidocaine a
Lidocen hydroclorid, yn cael ei
roi wrth drin menyw ar adeg
genedigaeth yn unig a

(b) lle y caiff ei rhoi-

(i) gan fydwraig gofrestredig,
yn cael ei rhoi yn ystod ei
hymarfer proffesiynol;

(ii) gan fydwraig dan
hyfforddiant-

(aa) yn cael ei rhoi o dan 
oruchwyliaeth uniongyrchol 
bydwraig gofrestredig; a

(bb) ni fydd yn cynnwys 
Diamorffin, Morffin na 
Pethidin hydroclorid
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