
Cynllun Cor� oraethol NMC  2022 ‒ 2025
Ein blaenoriaethau ar gyfer y tri blynedd nesaf

Cefnogaeth 
ragweithiol i 
weithwyr pro� esiynol

01 Cyfl wyno set newydd o 
safonau ôl-gofrestru 
uchelgeisiol sy'n 
canolbwyntio ar ymarfer 
nyrsio cymunedol

02 Lansio safonau newydd 
ar gyfer addysg cyn 
cofrestru yn y DU 
i ddarparu mwy o 
hyblygrwydd mewn 
hy� orddiant cyn 
cofrestru nyrsio a 
bydwreigiaeth

03 Adolygu rheoleiddio 
ymarfer nyrsio uwch

04 Adolygu gofynion ail-
ddilysu ar gyfer gweithwyr 
nyrsio a bydwreigiaeth 
pro� esiynol

05 Gweithredu dull newydd o 
sicrhau ansawdd addysg 
i gael trosolwg cliriach 
o sefydliadau addysg 
cymeradwy a'u rhaglenni

06 Gwerthuso amser dysgu 
wedi'i ddiogelu yn unol 
â safonau cymdeithion 
nyrsio cyfredol

Arloesi a 
gwella

07 Lleihau ein llwyth achosion 
addasrwydd i ymarfer 
trwy brosesu achosion 
mewn � ordd fwy amserol, 
cymesur ac e� eithlon

08 Cyfl awni rhaglen sylweddol 
o ddiwygio rheoleiddiol 
i ddileu rhwystrau sy’n 
cyfyngu ar welliannau 
yn y � ordd yr ydym yn 
rheoleiddio

09 Mynd i’r afael â 
gwahaniaethu ac 
anghydraddoldeb, a 
hyrwyddo amrywiaeth a 
chynhwysiant, i wneud yn 
siŵr bod ein prosesau’n 
deg i bawb

10 Treialu � yrdd o gynyddu 
capasiti a mynediad i’r 
arholiadau ymarferol 
o fewn ein prawf 
cymhwysedd

11 Cyfl awni newid polisi 
a deddfwriaethol 
i gofrestriadau 
rhyngwladol, gan gynnwys 
adolygiad o ganllawiau iaith 
Saesneg

12 Cau cofrestr dros dro 
Covid-19 a dileu safonau 
addysg adfer

Yn fwy gweladwy ac 
yn fwy gwybodus

13 Meithrin ymddiriedaeth 
mewn rheoleiddio 
pro� esiynol trwy 
ymgyrchoedd wedi'u 
targedu i adeiladu 
ymwybyddiaeth o bwy 
ydym, beth rydym yn ei 
wneud, a beth rydym yn ei 
gynrychioli

14 Ehangu ein hallgymorth 
cenedlaethol a lleol i 
ymgor� ori rheoleiddio, 
cymorth a dylanwad ar 
lefel leol

Grymuso ac 
Ymgysylltu

15 Creu gwefan fodern a 
hygyrch sy’n portreadu 
ein gwerthoedd yn 
e� eithiol, yn darparu ein 
gwasanaethau craidd, ac 
yn gwella ein cyfathrebu 
ac ymgysylltu

Mwy o fewnwelediad 
a dylanwad

16 Gwella ein dirnadaeth a 
defnyddio ein data i wella 
ein dylanwad a'n dylanwad 
rheoleiddiol yn y sector

Yn addas ar gyfer 
sefydliad y dyfodol

17 Cyfl awni ein Cynllun 
Pobl sy'n cefnogi ein 
cydweithwyr i gael eu 
cynnwys, eu cadw a'u 
cefnogi i gyfl awni ein 
strategaeth

18 Gwella'r � ordd y 
mae'r sefydliad wedi'i 
strwythuro fel y gallwn 
gyfl awni ein strategaeth

19 Diweddaru systemau 
digidol sy'n cefnogi sut 
rydym yn rheoleiddio i 
wella'r profi ad i gwsmeriaid 
a chydweithwyr

20 Cyfl wyno TG gyfoes 
drwy ein rhaglen gwella 
technoleg a busnes craidd i 
wella ein he� eithlonrwydd

21 Creu mannau gwaith 
modern sy'n cefnogi lles a 
chydweithio 

22 Gweithredu cynllun 
cynaliadwyedd ac 
amgylcheddol yr NMC  

cydweithwyr i gael eu cydweithwyr i gael eu 
cynnwys, eu cadw a'u cynnwys, eu cadw a'u 
cefnogi i gyfl awni ein cefnogi i gyfl awni ein 
strategaethstrategaeth

Gwella'r � ordd y Gwella'r � ordd y 
mae'r sefydliad wedi'i mae'r sefydliad wedi'i 
strwythuro fel y gallwn strwythuro fel y gallwn 
gyfl awni ein strategaethgyfl awni ein strategaeth

Diweddaru systemau Diweddaru systemau 
digidol sy'n cefnogi sut digidol sy'n cefnogi sut 
rydym yn rheoleiddio i rydym yn rheoleiddio i 
wella'r profi ad i gwsmeriaid wella'r profi ad i gwsmeriaid 
a chydweithwyra chydweithwyr




