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Amdanom ni

Rydym yn bodoli i ddiogelu’r cyhoedd trwy reoleiddio nyrsys a bydwragedd yn 
y DU.  Byddwn yn gwneud hyn trwy bennu safonau addysg, hyfforddiant, arfer 
ac ymddygiad fel bod nyrsys a bydwragedd yn gallu darparu gofal iechyd o 
ansawdd uchel trwy gydol eu gyrfaoedd.

Rydym yn cadw cofrestr o nyrsys a bydwragedd sy’n bodloni’r safonau 
hyn ac mae gennym brosesau clir a thryloyw er mwyn ymchwilio i nyrsys a 
bydwragedd nad ydynt yn llwyddo i gyflawni ein safonau.
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Adeg ysgrifennu hwn ym mis Medi 2017, roedd nifer y sefydliadau addysg cymeradwy (SACau) wedi 
codi i 80 ac roedd 923 o raglenni cymeradwy yn bodoli.

Rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio canlyniadau gweithgareddau’r flwyddyn er mwyn parhau i wella 
ein swyddogaeth SA addysg.  Trwy wneud hyn, gallwn sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cynorthwyo 
a’u bod yn dysgu mewn amgylcheddau sy’n rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol iddynt i wneud 
gwaith diogel ac effeithiol erbyn yr adeg pan fyddant yn ymuno â’r gofrestr.  Mae hyn yn sicrhau 
ein bod yn diogelu’r cyhoedd, a gallwn deimlo’n hyderus ynghylch lefel gwybodaeth a chymhwysedd 
nyrs a bydwraig sydd newydd gymhwyso.

Dewiswyd 17 SAC i’w monitro eleni (21 y cant o’r cyfanswm).  Gwelwyd gwelliant yn nifer y SACau a 
sicrhaodd ganlyniad ‘bodlonwyd y safon’ yn yr holl themâu risg eleni:  chwech o blith yr 17 SAC (35 y 
cant) o’i gymharu â phedwar allan o 16 (25 y cant) yn 2015-2016.

O’r dadansoddiad o ganlyniadau monitro a hunan-adroddiadau SACau, dysgu trwy arfer yw’r maes 
mwyaf arwyddocaol sy’n peri pryder o hyd.  Mae hyn yn fwyaf trawiadol o ran: 

• sicrhau bod mentoriaid yn cael eu diweddaru ar gyfer y rôl hwn,

• ansawdd yr amgylchedd dysgu,

• capasiti lleoliad, a

• sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cynorthwyo mewn ffordd ddigonol a’u hasesu mewn ffordd 
gadarn.

Gwelsom hefyd bod angen i rai SACau wella’u prosesau er mwyn adrodd risgiau a phryderon i ni fel 
eithriad.

Crynodeb 
gweithredol
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Byddwn yn dilyn yr holl faterion a nodwyd trwy waith monitro nes iddynt gael eu datrys wrth 
gytuno ar gynlluniau gweithredu gyda’r sefydliadau sy’n cael eu monitro.  Rydym yn rhannu’r hyn 
a ddysgir o’r themâu a nodwyd yn ystod y gwaith monitro yn ystod y flwyddyn gyda SACau trwy 
gyfrwng cylchlythyrau a ddosbarthir yn ganolog a thrwy ein darparwyr gwasanaethau sicrhau 
ansawdd (SA) allanol.  Yn ogystal, rydym yn cynnwys yr hyn a ddysgwyd yn ein diweddariad blynyddol 
o gynlluniau adolygu monitro dilynol, ac yn y gofynion ar gyfer hunanasesu blynyddol.

Rydym yn parhau i fod yn rhagweithiol wrth wneud y defnydd gorau ag y bo modd o’n gwybodaeth 
trwy hyrwyddo gweithgarwch rhannu gwybodaeth a chydweithio yn fewnol ac yn allanol gyda 
rheolyddion eraill a sefydliadau allweddol.  Bob blwyddyn, byddwn yn diweddaru ein fframwaith 
sicrhau ansawdd fel rhan o’r ymrwymiad hwn.  

Ar sail ein canfyddiadau yn ystod y flwyddyn adrodd hon, rydym yn siwr bod y trefniadau rheoli risg 
cywir mewn grym er mwyn sicrhau bod rhaglenni nyrsio a bydwreigiaeth cymeradwy yn bodloni ein 
safonau addysg, a bod ein rôl o ran diogelu’r cyhoedd yn y maes hwn yn cael ei gyflawni.

Mae’n amlwg, fodd bynnag, o’n gwaith SA bod y sector addysg nyrsio a bydwreigiaeth dan straen.  
Rydym yn priodoli hyn i newid gan fentrau allanol, gan gynnwys datblygu a chyflwyno llwybrau 
newydd i’r gofrestr, newidiadau yn y trefniadau er mwyn cyllido rhaglenni a’n rhaglen newid addysg 
ni.

Mae ansawdd a chapasiti lleoliadau yn parhau i arwain at sialensiau hefyd, wrth sicrhau bod 
ein safonau er mwyn cynorthwyo dysgu ac asesu trwy arfer yn cael eu bodloni.  Roedd data a 
gyhoeddom yn 2017 yn dangos bod mwy o nyrsys a bydwragedd yn gadael y gofrestr nag sy’n 
ymuno â hi, ac mae’r lleihad hwn yn y gweithle yn peri risg i gapasiti darparwyr lleoliadau sy’n 
cynorthwyo myfyrwyr sy’n dysgu. 

Byddwn yn parhau i fod yn dryloyw ac yn gymesur o ran ein hymagwedd tuag at SA a byddwn yn 
parhau i ddarparu diweddariadau rheolaidd i randdeiliaid am ein rhaglen addysg strategol.  Yn 
ogystal, byddwn yn diweddaru ein rhanddeiliaid am y ffordd y mae’n rôl ni yn y maes pwysig hwn o 
ran diogelwch y cyhoedd yn cael ei ddatblygu a’i gryfhau fel rhan o’r rhaglen newid addysg. 

http://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/edandqa/nmc-quality-assurance-framework.pdf
http://www.nmc.org.uk/news/news-and-updates/new-figures-show-an-increase-in-numbers-of-nurses-and-midwives-leaving-the-professions/ 
http://www.nmc.org.uk/news/news-and-updates/new-figures-show-an-increase-in-numbers-of-nurses-and-midwives-leaving-the-professions/ 
http://www.nmc.org.uk/education/programme-of-change-for-education/
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Mae Gorchymyn Nyrsio a Bydwreigiaeth 2001 (y Gorchymyn) yn nodi’r cyd-destun deddfwriaethol 
ar gyfer SA addysg nyrsio a bydwreigiaeth.  Mae’n safonau addysg a’r fframwaith sicrhau 
ansawdd, sef sylfaen ein gweithgarwch SA addysg nyrsio a bydwreigiaeth, yn ychwanegu at y 
Gorchymyn.

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn archwilio’r prif themâu a’r risgiau sydd wedi deillio o’n 
gweithgarwch SA mewn sefydliadau addysg cymeradwy yn ystod blwyddyn adrodd academaidd 
2016-2017 (o 1 Medi 2016 i 31 Awst 2017) a’r newidiadau a gyflwynir i’r sector.

Strategaeth a rhaglen newid addysg CNB 
Mae Strategaeth CNB ar gyfer 2015-2020 yn sicrhau bod rheoleiddio dynamig wrth wraidd yr 
hyn a wnawn.  Yn ogystal, mae’n rhoi addysg wrth wraidd ein gwaith rheoleiddio.  Mae sicrhau bod 
nyrsys a bydwragedd yn barod ar gyfer y dyfodol yng nghyd-destun amgylchedd gofal sy’n newid yn 
gyflym, yn hollbwysig i’n rôl o ddiogelu’r cyhoedd.

Ym mis Mawrth 2016, cymeradwyodd y Cyngor ein cynllun strategol addysg.  Mae hwn yn nodi 
ein cynlluniau ar gyfer addysg dros y bedair blynedd nesaf.  Athro Bonesig Jill Macleod Clark 
yw’r cynghorydd arweiniol ar gyfer prosiect nyrsys y dyfodol ac mae’n gweithgarwch ymgysylltu 
sylweddol gyda rhanddeiliaid allweddol ar draws y DU wedi cyfrannu at y safonau medrusrwydd 
drafft newydd ar gyfer nyrsys cofrestredig.

Rydym wedi datblygu fframwaith addysg drafft newydd sy’n cynnwys safonau drafft ar gyfer 
addysg a hyfforddiant nyrsio a bydwreigiaeth a’r gofynion drafft ar gyfer dysgu ac asesu.  Yn 
ogystal, rydym wedi datblygu gofynion rhaglen drafft newydd ar gyfer rhaglenni nyrsio cyn-
gofrestru, gofynion drafft ar gyfer rhaglenni rhagnodi nyrsio a bydwreigiaeth, a’r cam arfaethedig 
o fabwysiadu fframwaith cymhwysedd sengl y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol i ragnodwyr.

Cyflwyniad

http://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/annual_reports_and_accounts/strategy-2015-2020.pdf
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Cynhaliom ymgynghoriad rhwng mis Mehefin a mis Medi 2017 am y safonau drafft hyn a’r 
newidiadau yr oeddem yn eu cynnig o ran y ffordd y caiff nyrsys a bydwragedd eu haddysgu.  
Cynhaliom nifer fawr o ddigwyddiadau ymgynghori ar draws pedair gwlad y DU er mwyn cefnogi 
a chodi ymwybyddiaeth o’r gwaith hwn.  Gwrandawom ar safbwyntiau dros 1000 o bobl o nifer o 
sefydliadau a gwblhaodd yr ymgynghoriad ac a fynychodd y digwyddiadau ymgysylltu hyn.  Bydd 
yr adborth hwn yn cyfrannu at y gwaith o fireinio’r safonau hyn.  Mae cwmni ymchwil annibynnol 
yn dadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol, a byddwn yn adrodd yn ôl am 
yr adborth o’r ymgynghoriad ac yn gofyn i’n Cyngor gymeradwyo’r safonau newydd yn ystod y 
gwanwyn 2018.

Yn ogystal, rydym wedi cychwyn ar y gwaith o ddrafftio’r safonau medrusrwydd ar gyfer 
bydwragedd cofrestredig yn y dyfodol, gyda’r nod o gynnal ymgynghoriad cyhoeddus amdanynt yn 
2019.  Athro Mary Renfrew yw cynghorydd arweiniol y gwaith hwn.

Fel rhan o’r rhaglen addysg , rydym yn adolygu ein model SA ar gyfer addysg hefyd.  Gan ein bod yn 
datblygu safonau addysg newydd, bydd y ffordd y darparir ein safonau yn newid.  Felly, mae angen 
i ni sicrhau bod y ffordd yr ydym yn SA addysg nyrsio a bydwreigiaeth yn parhau i fod yn addas i’r 
diben ac yn cynnig sicrwydd bod pobl sy’n gwneud cais i ymuno â’n cofrestr yn cael yr addysg a’r 
hyfforddiant y mae angen iddynt ei gael er mwyn bodloni ein safonau.

Mae KPMG wedi cwblhau adolygiad annibynnol o’n swyddogaeth sicrhau ansawdd.  O’r adolygiad 
hwn, rydym wedi datblygu dewisiadau ac argymhellion am y model yn y dyfodol, a chyflwynir y rhain 
i’r Cyngor.  Byddwn yn cyfathrebu â’r holl randdeiliaid am y newidiadau a’r amserlenni arfaethedig 
yn 2018.

Datblygu dulliau SA
Fel rhan o waith gwella parhaus, rydym yn cyflwyno nifer o fesurau er mwyn cryfhau’r 
swyddogaeth SA wrth ddiogelu’r cyhoedd.  Mae gwella’r adnoddau a’r canllawiau sydd ar gael yn 
gyhoeddus ar y wefan, symleiddio a rhesymoli’r prosesau y bydd SACau yn eu cynnal a gwella’n 
gallu sefydliadol i gasglu a rhannu gwybodaeth ystyrlon am risg yn dod yn gyntaf ymhlith y rhain.  
Bydd y rhain a mesurau eraill yn ein galluogi i gyflawni ein nod strategol o fod yn rheolydd dynamig 
sy’n arwain y ffordd wrth gyflawni ei swyddogaethau statudol.

Eleni, rydym wedi parhau i wella’n swyddogaeth risg a gwybodaeth, gan gydweithio’n agos â 
rheolyddion system a phroffesiynol eraill a’n gwasanaeth cyswllt cyflogwyr.  Mae hyn yn rhan 
o’n huchelgais i roi mwy o bwyslais ar y gwaith o ddadansoddi data a gwybodaeth yn ein gwaith 
sicrhau ansawdd.

Newidiadau i’r tirlun addysg iechyd a gofal proffesiynol
Daeth cyhoeddiad y Llywodraeth a wnaethpwyd ym mis Tachwedd 2015 ynghylch y ffaith na fyddai 
bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth cyn-gofrestru yn Lloegr yn parhau, i 
rym ym mis Medi 2017, gan godi’r cap ar leoedd hyfforddiant i fyfyrwyr.  Mae’r tair llywodraeth 
ddatganoledig arall yn y DU yn parhau i ddarparu bwrsariaethau, gan greu gwahaniaethau o ran y 
cyllid ar gyfer addysg nyrsio a bydwreigiaeth ar draws y DU.

Dros y blynyddoedd blaenorol, rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y sefydliadau addysg sy’n dymuno 
bod yn ddarparwyr cymeradwy neu y maent yn dymuno cynnal rhaglenni nyrsio a bydwreigiaeth 
cyn-gofrestru cymeradwy am y tro cyntaf.  Rydym wedi gweld y duedd hon yn parhau wrth i 
sefydliadau pellach sicrhau statws SAC a chychwyn ar y broses o fod yn SAC.

Rydym yn monitro’r holl newidiadau a’r tueddiadau yn ofalus ac yn parhau i wella ein fframwaith SA 
presennol wrth i ni gynnal adolygiad llawn o’n safonau addysg a model SA er mwyn lleihau unrhyw 
risgiau i ddysgu myfyrwyr gymaint ag y bo modd.

http://www.nmc.org.uk/education/education-consultation/
http://www.nmc.org.uk/education/programme-of-change-for-education/
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Llwybrau cofrestru newydd
Yn dilyn ymgynghoriad Health Education England (HEE) yn 2016 ynghylch cyflwyno rôl cydymaith 
nyrsio newydd, cytunom i gais yr Adran Iechyd ym mis Ionawr 2017 i fod yn rheolydd y rôl newydd 
hwn.  

Rydym yn cydweithio’n agos â HEE er mwyn datblygu’r gofynion a’r model er mwyn rheoleiddio’r 
rôl ychwanegol hwn sy’n bodoli yn Lloegr yn unig.  Byddwn yn pennu’r safonau ar gyfer addysg a 
hyfforddiant cymdeithion nyrsio ac yn y dyfodol, byddwn yn cymeradwyo rhaglenni cymdeithion 
nyrsio.  Rydym yn cyfathrebu gyda rhanddeiliaid er mwyn sicrhau bod modd i’r broses o’i gyflwyno 
fod yn llwyddiant.

Ar ôl cyflwyno cyrsiau prentisiaeth gradd nyrsio mewn sefydliadau sy’n cael eu cymeradwyo 
gan CNB,  mae’r carfannau bach cyntaf wedi cychwyn ar ddwy raglen a gymeradwywyd yn unol 
â’n safonau.  Rhagwelwn y bydd mwy o SACau yn dechrau ceisio cymeradwyaeth er mwyn cynnig 
llwybrau prentisiaeth gradd nyrsio dros y flwyddyn i ddod. 

Cyflwynodd GIG Lloegr fenter bellach i gynorthwyo myfyrwyr ôl-raddedig ym maes nyrsio iechyd 
meddwl ac anableddau dysgu a gyrfaoedd yn y dyfodol ym mis Mawrth 2017 fel rhan o’r Blaen-
gynllun Pum Mlynedd.  Mae tri SAC wedi cychwyn rhaglenni ôl-raddedig er mwyn cefnogi’r fenter 
hon.

Goruchwylio ein gwaith
Mae’r Awdurdod Safonau Proffesiynol (PSA) ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn goruchwylio 
ein sefydliad ac mae’n archwilio nifer o’n meysydd gwaith bob blwyddyn. Cynhwyswyd SA addysg 
yn adolygiad perfformiad blynyddol 2015/16 PSA ohonom a llwyddom i fodloni’r bedair safon 
yn y maes perthnasol sef addysg a hyfforddiant. Roedd yr adolygiad hwn, a gyhoeddwyd ym 
mis Rhagfyr 2016,  yn dilyn cadarnhad a roddwyd yn adroddiad 2014-2015 bod yr holl safonau 
rheoleiddio da ar gyfer addysg wedi cael eu bodloni. 

http://www.nmc.org.uk/news/news-and-updates/nmc-agrees-to-regulate-new-nursing-associate-role/
http://www.nmc.org.uk/news/news-and-updates/nmc-agrees-to-regulate-new-nursing-associate-role/
http://www.nmc.org.uk/education/what-we-expect-of-educational-institutions/nursing-degree-apprenticeship/
http://www.professionalstandards.org.uk/docs/default-source/publications/performance-reviews/nmc-annual-review-of-performance-2015-16.pdf
http://www.professionalstandards.org.uk/docs/default-source/publications/performance-reviews/nmc-annual-review-of-performance-2015-16.pdf
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Rhan un: Sicrhau 
ansawdd addysg nyrsio 
a bydwreigiaeth
Mae’n rôl ym myd addysg yn rhan bwysig iawn o’r ffordd yr ydym yn cyflawni ein hamcan cyffredinol 
o ddiogelu’r cyhoedd.  Mae’n gweithgarwch SA addysg yn cynnwys pum gweithgarwch allweddol.

• Cymeradwyo sefydliadau addysg. Rhaid i sefydliad addysg uwch sy’n dymuno rhedeg rhaglen 
sydd wedi cael ei chymeradwyo gan CNB sicrhau statws SAC cyn ceisio cymeradwyaeth 
ar gyfer ei raglenni addysg.  Ar ôl i ni ddyfarnu statws SAC, gall sefydliadau gofyn am 
gymeradwyaeth ar gyfer rhaglenni.

• Cymeradwyo rhaglenni, gan gynnwys cymeradwyaeth gychwynnol, ail-gymeradwyo a 
chymeradwyo addasiadau i raglenni. Mae’r broses yn cynnwys dau brif gam, sef cyflwyno 
dogfennaeth i’w chraffu a digwyddiad cymeradwyo ar y cyd rhwng y sefydliad addysg uwch/
CNB, pan fydd adolygwyr SA yn trafod y dystiolaeth ac yn siarad ag amrediad o staff, myfyrwyr 
a defnyddwyr gwasanaeth SAC.  Mae cymeradwyaeth ar gyfer rhaglen yn para chwe blynedd, 
neu nes byddwn yn diwygio’r safonau addysg perthnasol.

• Adrodd yn flynyddol am weithgarwch hunanasesu.  Bob blwyddyn, mae gofyn i SACau gwblhau 
hunanasesiad blynyddol a hunan-ddatganiad ynghylch eu gallu presennol i fodloni ein safonau.  
Mae’r hunanasesiad hwn yn ddull cymesur a gwerthusol sy’n cynnwys trosolwg o’r risgiau 
presennol, y camau sydd mewn grym er mwyn eu rheoli, ac ymatebion gwerthusol i themâu 
adrodd blynyddol.

• Monitro SACau dethol. Bob blwyddyn, byddwn yn dewis sampl o SACau er mwyn cynnal 
ymweliadau monitro â nhw.  Mae hyn yn galluogi timau adolygu SA i gyfarfod myfyrwyr, 
addysgwyr a defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr wyneb yn wyneb.  Byddwn yn gwneud hyn trwy 
ganolbwyntio ar bum maes risg allweddol er mwyn pennu a oes trefniadau rheoli digonol mewn 
grym:  adnoddau, derbyn a dilyniant, dysgu trwy arfer, addasrwydd i wneud gwaith, a sicrhau 
ansawdd.

• Ymateb i bryderon, adrodd fel eithriad ac adolygu eithriadol. Mae hyn yn ein galluogi i ymateb 
i ddigwyddiadau niweidiol difrifol neu bryderon ynghylch SAC neu leoliadau arfer mewn ffordd 
amserol a chymesur.
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Cymeradwyo sefydliadau addysg

Ar hyn o bryd, ceir 80 SAC ar draws y DU.  Yn ystod y cyfnod rhwng 1 Medi 2016 a 31 Awst 2017, 
llwyddodd un sefydliad addysg uwch newydd i sicrhau statws SAC, sef Prifysgol Dwyrain Llundain.  
Mae sawl sefydliad arall wedi mynegi diddordeb mewn sicrhau statws SAC, gan nodi y byddant yn 
ei geisio yn ystod y flwyddyn academaidd i ddod.

Adeg ysgrifennu hwn, mae 77 SAC wedi cael eu cymeradwyo i redeg rhaglenni nyrsio cyn-gofrestru 
ac mae 52 SAC wedi cael eu cymeradwyo i redeg rhaglenni bydwreigiaeth cyn-gofrestru.  Yn ystod 
y flwyddyn hon, cymeradwywyd pedwar SAC ychwanegol (Prifysgol BPP, Prifysgol Swydd Gaerloyw, 
Prifysgol Dwyrain Llundain a Phrifysgol yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd) i ddarparu addysg nyrsio 
cyn-gofrestru am y tro cyntaf.  Yn ogystal, rydym yn bwrw ymlaen gyda nifer o geisiadau newydd 
i gyflwyno darpariaeth nyrsio cyn-gofrestru, yn ogystal â’r rhai hynny sy’n ymwneud â llwybrau 
rhaglen amgen er mwyn sicrhau cofrestriad nyrsio.

Rydym wedi diweddaru ein proses ar gyfer sefydliadau sy’n dymuno bod yn SAC, ac rydym yn 
parhau i fonitro ei heffeithiolrwydd.  Rydym wedi trefnu bod canllawiau ychwanegol ar gael ar ein 
gwefan, gan gynnwys siart llif cymeradwyo rhaglen a statws SAC, a groesawyd gan ymgeiswyr 
newydd.  Mae atodiad un yn cynnwys rhestr o’r holl SACau, sy’n nodi darparwyr newydd a’r SACau 
hynny a fonitrwyd eleni.

Cymeradwyo rhaglenni addysg

Yn ystod digwyddiadau cymeradwyo rhaglenni, byddwn yn pennu amodau cymeradwyo ar y cyd â’r 
brifysgol pan fyddwn yn darganfod diffyg cydymffurfiaeth â’n safonau ni a’u gofynion SA mewnol 
nhw ar gyfer addysg, ac os na roddir sylw boddhaol i hyn, caiff y rhaglen ei hatal rhag rhedeg.  Yn 
ogystal, rydym yn cynnig argymhellion o natur gynghorol ac yn rhoi gwybodaeth i’r rhaglen ynghylch 
sut i gryfhau cydymffurfiaeth â’n safonau.  Pan fydd yr adolygwr yn fodlon y bodlonwyd y safonau 
gofynnol, argymhellir y dylid cymeradwyo’r rhaglen.

Eleni, cymeradwyom neu ail-gymeradwyom 105 o raglenni, gan ddwyn cyfanswm ein rhaglenni 
cymeradwy i 923.  O blith y rhaglenni newydd hyn a gymeradwywyd, roedd gofyn i 22 ohonynt 
fodloni amodau cyn y byddai modd eu cymeradwyo’n ffurfiol, rhoddwyd argymhellion i 22 
ohonynt er mwyn cryfhau eu rhaglenni, ac roedd 53 ohonynt yn destun amodau ac argymhellion.  
Cymeradwywyd saith heb amodau nac argymhellion.  Gwrthodwyd cymeradwyo un rhaglen.  Roedd 
mwyafrif yr amodau a neilltuwyd yn cael eu priodoli i raglenni nyrsio cyn-gofrestru yn bennaf, sef 
cyfran fwyaf y rhaglenni a adolygwyd hefyd.  Ym mis Ebrill 2017, terfynom y broses o gymeradwyo 
paratoi goruchwylwyr rhaglenni bydwragedd o ganlyniad i’r newidiadau i’r Gorchymyn mewn 
perthynas â goruchwyliaeth reoliadol bydwreigiaeth.

Gan ymateb i’r diwygiad a gynlluniwyd i safonau addysg penodol fel rhan o’r rhaglen newid addysg, 
ac er mwyn lleihau’r faich ar SACau gymaint ag y bo modd yn ystod cyfnod o newid, rhoesom 
estyniadau i’r holl raglenni nyrsio a bydwreigiaeth cyn-gofrestru a’r rhaglenni rhagnodi pan 
ofynnwyd i ni wneud hynny.  Os na fyddem wedi gwneud hyn, byddai wedi bod gofyn ail-gymeradwyo 
nifer yn fwy o raglenni, gan arwain at wario adnoddau y byddai’n rhaid ei ailadrodd pan fyddai’r 
safonau diwygiedig yn cael eu cyflwyno.

https://www.nmc.org.uk/education/what-we-expect-of-educational-institutions/applying-for-approval/
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Fel yr adroddwyd y llynedd, ar ôl i ni gyflwyno mesurau pellach er mwyn sicrhau bod SACau wedi 
paratoi’n ddigonol yn ystod eu digwyddiad cymeradwyo er mwyn bodloni’r holl safonau addysg 
gofynnol, a set o amserlenni byrraf rhwng dyddiad y digwyddiad cymeradwyo a dyddiad cychwyn 
y rhaglen, rydym wedi gweld gostyngiad yn nifer yr achosion o wrthod cymeradwyaeth a nifer 
gyffredinol yr amodau a bennwyd.  Mae hyn wedi cael effaith gadarnhaol ac mae wedi lleihau ein 
costau SA.

Cyflwynom fwy o welliannau gweithredol eleni.  Disgwyliwn y bydd mantais lawn y newidiadau yn dod 
i’r amlwg yn ystod blwyddyn academaidd 2017-2018.  Mae’r rhain yn cynnwys:
• canllawiau mwy penodol
• datganiad ynghylch y wybodaeth ofynnol yn y ffurflenni cais am ddigwyddiad a gyflwynir gan 

SACau trwy’r porth ar-lein (cynhelir hwn gan ein darparwyr gwasanaethau SA allanol), a
• mwy o bwyslais yn ystod hyfforddiant i adolygwyr ar nodi risgiau a chynorthwyo i’w datrys.

Cyflwynom fesurau pellach i wella profiad SACau sy’n ymwneud â gweithgarwch SA, gan gynnwys 
diweddaru’r ffurflenni adborth y byddwn yn eu rhoi i SACau yn dilyn gweithgarwch SA.  Yn ogystal, 
rydym wedi cynyddu lefel a dyfnder y deunydd hyfforddiant sydd ar gael ar-lein, gan gynnwys 
paratoi nifer o fideos byr sy’n cynorthwyo SACau i ddefnyddio ein porth ar-lein.  Mae SACau wedi 
gwerthfawrogi’r adnoddau ychwanegol hyn.

Llwybrau amgen ar gyfer rhaglenni addysg nyrsio cyn-gofrestru

Gan ddilyn yr hyn a ddigwyddodd yn 2015-2016, rydym wedi parhau i weld cynnydd cyson o ran 
SACau sy’n ceisio cymeradwyaeth ar gyfer gwahanol lwybrau i addysg nyrsio cyn-gofrestru wrth i 
ddarparwyr ymateb i newidiadau i’r cyllid a’r trefniadau comisiynu, dulliau gweithredu lleol er mwyn 
bodloni anghenion y gweithlu, a’r cam o geisio ehangu mynediad i fyfyrwyr.  Mae hyn yn cynnwys: 
• Modelau dysgu sy’n seiliedig ar waith.  Bydd SACau yn gweithio gydag un sefydliad cyflogwr 

neu fwy, gan nodi unigolion i ymgymryd â rhaglen astudio.  Bydd y myfyrwyr yn treulio cyfran o’u 
hamser yn gweithio ar gyfer y sefydliad sy’n cyflogi hefyd.  Mae’r oriau gwaith hyn y tu allan i’w 
horiau theori a dysgu trwy arfer.

• Yn Lloegr yn ystod y flwyddyn adrodd, cyflwynwyd llwybr prentisiaeth gradd nyrsio, sy’n 
galluogi pobl i hyfforddi i fod yn nyrs gofrestredig graddedig trwy gyfrwng llwybr prentis.

• Manteisio i’r eithaf ar achredu dysgu blaenorol.  Defnyddir hwn gan gynorthwywyr gofal iechyd 
sy’n meddu ar CGC lefel 3 neu ymarferwyr cyswllt sy’n meddu ar radd sylfaen fel arfer.  Caiff 
eu dysgu blaenorol ei fapio yn erbyn ein safonau ni hyd at uchafswm o 50 y cant o’r rhaglen 
gyffredinol.  Nid ydynt yn parhau i weithio fel cynorthwywyr gofal iechyd, ac fel arfer, byddant 
yn astudio dan drefniant amser llawn trwy gydol y 18 mis.

• Model heb ei gomisiynu.  SACau yn datblygu rhaglenni nyrsio cyn-gofrestru ar gyfer myfyrwyr 
heb eu comisiynu ac a ariannir yn breifat.

• Rhaglen nyrsys ôl-raddedig ar gyfer iechyd meddwl ac anableddau dysgu (Lloegr yn unig).  
Mae hon yn fenter a ddatblygwyd gan GIG Lloegr a HEE er mwyn cynorthwyo graddedigion sydd 
wedi sicrhau cyflawniad uchel i gofrestru cyn pen dwy flynedd, gan annog eu potensial i arwain. 
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Astudiaethau achos - 1

Prentisiaethau gradd nyrsio
Yn dilyn y cyhoeddiad cychwynnol yn 2015 gan yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau 
(BIS) ac yn ddiweddarach gan yr Adran Addysg (DfE) am gynlluniau i ddatblygu safon 
prentisiaeth uwch ar gyfer nyrsio cofrestredig fel rhan o’u hymrwymiad i gefnogi 
prentisiaethau uwch yn Lloegr, rydym wedi cydweithio’n helaeth gyda HEE, Skills 
for Health, a’r Sefydliad Prentisiaethau (IoA) i hwyluso’r broses o gyflwyno llwybrau 
prentisiaeth gradd nyrsio mewn sefydliadau wedi’u cymeradwyo gan CNB. 

Mae’r brentisiaeth gradd nyrsio yn ddewis amgen i gyrsiau gradd traddodiadol 
ac mae’n galluogi pobl i hyfforddi i fod yn nyrs gofrestredig graddedig trwy ddilyn 
llwybr prentis a arweinir gan gyflogwr.  Yn dilyn proses ymgeisio drylwyr, caiff 
prentisiaid eu rhyddhau gan eu cyflogwr i astudio mewn sefydliad addysg uwch 
ac i hyfforddi mewn amrediad o leoliadau lleoliad arfer.  Bydd yr holl fyfyrwyr ar y 
rhaglenni hyn yn cael lle ar raglen nyrsio wedi’i chymeradwyo gan CNB a bydd gofyn 
iddynt sicrhau’r un safonau â’r holl fyfyrwyr nyrsio eraill.  Telir cost y brentisiaeth 
gan gyflogwyr, wrth iddynt fanteisio ar yr ardoll prentisiaeth newydd a gyflwynwyd 
ym mis Ebrill 2017.  Mae modd i gyflogwyr fanteisio ar gyllid a dalwyd i’r ardoll er 
mwyn ei wario ar hyfforddiant prentisiaeth.

Er y bu cryn ddiddordeb ar y dechrau mewn datblygu llwybrau prentis ar gyfer 
nyrsio cyn-gofrestru, dim ond dau SAC aeth ymlaen i geisio cymeradwyaeth, a 
chymeradwywyd y ddau ohonynt yn ystod blwyddyn adrodd 2016-2017, yn unol â’n 
safonau i gynnig llwybr prentisiaeth gradd nyrsio.

Bellach, mae Prifysgol Anglia Ruskin (oedolion, plant ac iechyd meddwl) a’r 
Brifysgol Agored (oedolion ac iechyd meddwl) wedi cael eu cymeradwyo i ddarparu 
prentisiaethau gradd nyrsio.  Cychwynnodd y carfannau cyntaf ar y llwybrau 
cymeradwy hyn ym mis Medi 2017.  Mae’r datblygiad hwn yn cynyddu’r llwybrau 
sydd ar gael yn Anglia Ruskin, y mae eisoes wedi sicrhau cymeradwyaeth i gynnig 
rhaglenni nyrsio cyn-gofrestru israddedig ac ôl-raddedig, gan gynnwys llwybr dysgu 
sy’n seiliedig ar waith gyda chyflogwyr penodol.

Mae’r Brifysgol Agored mewn sefyllfa dda i gymryd rhan yn y llwybr prentisiaeth 
gradd nyrsio gan ei bod eisoes wedi sicrhau cymeradwyaeth i gynnal llwybr lle y bydd 
myfyrwyr yn weithwyr cymorth gofal iechyd mewn rhaglen rhan-amser sy’n seiliedig 
ar waith.  Yn y rhaglen hon, bydd y myfyriwr yn gweithio tuag at sicrhau cofrestriad 
a hefyd, byddant yn cyflawni eu rôl fel gweithiwr cymorth pan na fyddant ar  
y rhaglen.

Bydd gwaith monitro parhaus o’r rhaglenni hyn yn parhau er mwyn cynnig sicrwydd 
ynghylch eu hansawdd wrth i garfannau pellach ymuno â byd addysg.  Mae sawl SAC 
arall wedi mynegi diddordeb mewn cynnig llwybr prentisiaeth gradd nyrsio ac rydym 
yn rhagweld y bydd sefydliadau pellach yn cael eu cymeradwyo yn ystod y flwyddyn  
i ddod.

http://www.nmc.org.uk/education/what-we-expect-of-educational-institutions/nursing-degree-apprenticeship/
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Hunanasesiad SAC

Byddwn yn asesu’r hunan-adroddiadau blynyddol y bydd SACau yn eu cwblhau yn erbyn meini 
prawf sefydledig a byddwn yn gofyn i SACau ailgyflwyno’u hadroddiad gan ddarparu gwybodaeth 
werthusol fanylach pan nas bodlonwyd y meini prawf.  Yn 2016-2017, gofynnwyd i 15 SAC ail-
gyflwyno’u hadroddiad hunanasesu.  O blith y rhain, dewiswyd tri SAC i’w monitro yn ystod 
2016-2017 a chanfuwyd nad oedd dau ohonynt yn cydymffurfio mewn un safon neu fwy.  Mae 
hunanasesu yn cynnig sicrwydd bod ein safonau yn parhau i gael eu bodloni ac mae’n rhoi 
gwybodaeth werthfawr i ni fel rhan o’n dull dewis ar gyfer SA wedi’i seilio ar risg ac wedi’i dargedu 
bob blwyddyn.

Fel rhan o’n hymrwymiad i sicrhau gwelliant parhaus ac er mwyn ymateb i adborth, cynhaliom 
weithdy hunanasesu ym mis Ebrill 2017 a fynychwyd gan gynrychiolwyr SACau o’r bedair gwlad, yn 
ogystal â rhanddeiliaid addysg allweddol eraill, gan gynnwys y Cyngor Deoniaid Iechyd.  Yn ystod 
y sesiwn hon, archwiliom nifer o bwyntiau ynghylch gwella’r dull o hunanasesu.  Gan ymateb i hyn, 
rydym wedi gwneud nifer o newidiadau i’n proses hunanasesu ar gyfer 2017-2018.  Rydym wedi 
hysbysu SACau o’r newidiadau trwy gyfrwng gweithgarwch ymgysylltu parhaus a thrwy ddatblygu 
adnoddau ar-lein.

Risgiau allweddol – dadansoddi hunanasesu
Roedd 77 SAC wedi cwblhau’r hunanasesiad yn ystod y flwyddyn adrodd hon.  Adeg cwblhau hwn, 
roedd y 77 hyn yn cynrychioli’r holl SACau yr oedd ganddynt fyfyrwyr ar raglenni cymeradwy.

Roedd y prif risgiau a nodwyd trwy gyfrwng hunanasesu ym meysydd dysgu trwy arfer ac 
adnoddau yn bennaf.  Nodwyd risgiau ychwanegol ym maes sicrhau ansawdd.  Mynegwyd pryder 
cyffredinol pellach mewn perthynas â’r newidiadau cyllido ar gyfer addysg nyrsio a bydwreigiaeth 
yn Lloegr.  Yn ogystal, cyfeiriwyd at fodelau darparu rhaglen newydd fel meysydd y gallent fod yn 
peri pryder, yn bennaf o ganlyniad i straen pellach posibl ar gapasiti lleoliadau sy’n bodoli eisoes.

Astudiaethau achos - 2

Rhaglen nyrsio ôl-raddedig newydd a fydd yn cynnig llwybr carlam i’r rhai sy’n 
sicrhau cyflawniad uchel
Ym mis Mawrth 2017, cyhoeddodd Athro Jane Cummings, Prif Swyddog Nyrsio Lloegr, 
y bydda rhaglen carlam newydd yn cael ei chyflwyno er mwyn denu graddedigion 
yn Lloegr sy’n sicrhau cyflawniad uchel i ddilyn gyrfa ym maes nyrsio.  Mae’r fenter 
yn rhan o ymateb GIG Lloegr i’r Blaen-gynllun Pum Mlynedd a’r bwriad yw y bydd yn 
helpu i roi sylw i gapasiti o fewn y gweithlu a chynorthwyo datblygiad arweinwyr 
nyrsio y dyfodol mewn meysydd allweddol, gan dargedu iechyd meddwl ac anableddau 
dysgu yn y lle cyntaf.  Nod y fenter yw cynorthwyo graddedigion i symud ymlaen yn 
gyflym yn eu gyrfaoedd, gan gyflawni swyddi arwain o fewn pum i saith mlynedd.

Mae tri SAC (Prifysgol Edge Hill, Prifysgol Swydd Hertford a Choleg Kings Llundain) 
yn cymryd rhan yn y peilot a chychwynnodd carfan gyntaf y 40 o fyfyrwyr a 
ddewiswyd ym mis Medi 2017.  Roedd gan y tri SAC raglenni nyrsio ôl-raddedig yr 
oeddent eisoes wedi cael eu cymeradwyo.
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Roedd y risgiau mwyaf cyffredin mewn perthynas â dysgu a nodwyd trwy gyfrwng adroddiadau 
hunanasesu SACau yn ymwneud ag ansawdd yr amgylchedd dysgu (adroddwyd gan 41 o’r 77 
SAC), capasiti annigonol lleoliadau i gynnal niferoedd (33), ad-drefnu gwasanaeth (18), a diffyg 
mentoriaid cymwys i reoli niferoedd myfyrwyr (11).  Mynegwyd y rhan fwyaf o’r pryderon hyn gan 
SACau yng Nghymru a Lloegr, ac adroddodd pob un ohonynt bod ganddynt gynlluniau gweithredu 
mewn grym i leihau’r risgiau i brofiad dysgu trwy arfer myfyrwyr gymaint ag y bo modd.

Mae’r pwysau parhaus hyn ar amgylchiadau lleoliadau arfer yn golygu bod dysgu trwy arfer yn 
parhau i fod yn un o’n prif feysydd risg.  Rydym yn parhau i fonitro hyn yn ofalus ac yn ceisio rhoi 
sylw i rywfaint o’r pwysau hwn trwy ddiwygio a datblygu’r fframwaith addysg fel rhan o’r rhaglen 
newid addysg.

Nododd yr hunanasesiadau faterion ychwanegol ynghylch adnoddau, wrth i 35 y cant o SACau 
(27 o 77) adrodd bod newidiadau i staff addysgu o ganlyniad i bwysau ariannol yn golygu bod 
angen gwneud gwaith ailstrwythuro sefydliadol, ynghyd ag effaith ehangach ymddeoliadau a 
diswyddiadau gwirfoddol.  Nodwyd bod meysydd nyrsio penodol yn arbennig o debygol o ddioddef 
prinder athrawon, yn enwedig ym maes plant ac anableddau dysgu, ond roedd modd i’r rhan fwyaf 
o SACau nodi manylion y camau sy’n cael eu cymryd i leihau’r risgiau gymaint ag y bo modd.

Fel rhan o’u hadroddiad hunanasesu, roedd y 77 SAC wedi darparu hunan-ddatganiad yn nodi bod 
darpariaeth eu rhaglen gymeradwy gyfredol yn bodloni ein safonau ar gyfer addysg a bod yr holl 
risgiau allweddol yn cael eu rheoli.  Er gwaethaf hyn, roedd pump SAC o blith yr 17 a ddewiswyd 
i’w monitro (29 y cant) wedi methu bodloni un safon neu fwy yn ystod eu hymweliad monitro.  Mae 
hwn yn parhau i fod yn faes y rhoddir sylw iddo wrth SA a byddwn yn parhau i fonitro a gweithredu 
ynghylch achosion lle y bydd SACau yn methu hunanasesu cydymffurfiaeth â’n safonau mewn 
ffordd fanwl.

Monitro SAC

Dewisom 17 SAC (21 y cant o’r cyfanswm) i’w monitro rhwng mis Tachwedd 2016 a mis Ebrill 2017.  
Mae’r adroddiadau monitro a gwblhawyd ar gyfer pob ymweliad, ynghyd â chynllun gweithredu 
cyflawn (pan fo hynny’n briodol) ar gael yn gyhoeddus ar ein gwefan. 

Rydym wedi parhau i ddatblygu a chanolbwyntio’r hyfforddiant i adolygwyr SA ar feysydd monitro 
penodol.  Mae hyn yn ymateb i’r adborth a gafwyd gan adolygwyr, canfyddiadau cylchoedd monitro 
blaenorol ac yng ngoleuni gwerthusiadau SAC. Mae hyn wedi cryfhau gallu adolygwyr ymhellach 
i gyflawni eu rôl yn unol â’n prosesau a gyhoeddwyd.  Mae adolygwyr lleyg wedi bod wrth eu 
gwaith ers pedair blynedd erbyn hyn ac maent yn aelodau sefydledig o’r tîm adolygu SA.  Mae 
rhanddeiliaid wedi croesawu eu mewnbwn a chydnabyddir ei fod wedi gwneud cyfraniad sylweddol 
i’n dull SA.  Maent yn cyd-fynd ag adolygwyr nyrsys a bydwragedd, gan geisio cyfleoedd i ddeall 
a chynnwys safbwyntiau defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn barhaus, a chan gynnig her 
feirniadol o bersbectif rhywun nad ydynt yn gofrestrai.

Rydym yn parhau i gryfhau’r trefniadau i ddatblygu a monitro cynlluniau gweithredu sy’n ofynnol 
lle na chaiff risgiau allweddol eu rheoli.  Byddwn yn gwneud hyn trwy sicrhau bod dogfennaeth 
ategol ar gael trwy’r llawlyfr SA, sy’n nodi manylion mecanweithiau adrodd safonol a chanllawiau 
ychwanegol ar gyfer SACau, ac maent wedi cynyddu’r ffocws ar y maes hwn fel rhan o 
hyfforddiant a datblygiad adolygwyr SA.  Yn ogystal, rydym wedi cyflwyno datblygiadau pellach i’r 
porth ar-lein er mwyn gwella amlygrwydd a llwybr archwilio cynlluniau gweithredu, a’r dulliau lle’r 
ymatebir iddynt a’u cwblhau.  Bydd hyn yn sicrhau bod rhanddeiliaid allweddol yn cael eu hysbysu’n 
llawn a’u bod yn cael eu cynnwys ar adegau allweddol wrth ddiweddaru a phenderfynu.

http://www.nmc.org.uk/education/quality-assurance-of-education/monitoring-results/
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Risgiau allweddol – dadansoddi canlyniadau monitro
Ar sail canlyniadau ein gweithgarwch monitro yn ystod y flwyddyn adrodd hon, bu gwelliant yn nifer 
y SACau sy’n sicrhau canlyniad ‘bodlonwyd y safon’ yn yr holl themâu risg yn 2016-2017 ¬¬– chwech 
o’r 17 SAC (35 y cant) o’i gymharu â pedwar o’r 16 SAC (25 y cant) yn 2015-2016. 

Roedd pump (29 y cant) o’r 17 SAC wedi sicrhau canlyniad ‘nis bodlonwyd y safon’ mewn o leiaf 
un o’r pum thema risg allweddol, sy’n welliant sylweddol o’i gymharu â 12 (75 y cant) o’r 16 SAC yn 
2015-2016. 

Roedd gofyn i 10 (59 y cant) SAC wneud gwelliannau i drefniadau rheoli risg a gwella sicrwydd ar 
gyfer diogelu’r cyhoedd ar draws yr holl themâu risg, sy’n cyd-fynd â’r canfyddiadau yn 2015-2016.  
Roedd pedwar o’r 10 SAC hyn wedi cael o leiaf un ‘safon heb ei bodloni’ hefyd.
 
Yn ystod y flwyddyn adrodd hon, roedd mwyafrif y pryderon a nodwyd yn ystod gwaith monitro 
wedi gostwng mewn dau faes risg allweddol:  dysgu trwy arfer, a derbyn a dilyniant. 

Yn yr un modd â blynyddoedd blaenorol, gwelwyd dysgu trwy arfer yn dod i’r amlwg fel y maes 
mwyaf arwyddocaol a oedd yn peri pryder wrth i ni sicrhau ansawdd addysg yn 2016-2017.  Mae’r 
materion a nodwyd yn cynnwys: 
• lleihad mewn capasiti lleoliadau
• ansawdd amgylcheddau dysgu trwy arfer a’u haddasrwydd i fyfyrwyr
• mentoriaid nad oeddent wedi llwyddo i gynnal eu gofynion datblygu proffesiynol parhaus, a
• methiant i reoli materion llywodraethu sy’n ymwneud ag amgylcheddau dysgu trwy arfer mewn 

ffordd ddigonol.

Roedd pryderon ynghylch derbyn a dilyniant wedi cael eu mynegi’n llai aml, fodd bynnag, roedd 
ganddynt y potensial i gael effaith sylweddol ar ddiogelwch y cyhoedd, gan gynnwys: 
• diffyg cydymffurfiaeth â gofynion ar gyfer datganiadau iechyd myfyrwyr wrth bwyntiau 

dilyniant, a’r
• defnydd o achredu dysgu blaenorol mewn ffordd nad yw’n cydymffurfio, er mwyn cynnig lle i 

fyfyrwyr ar raglen.

Roedd addasrwydd i wneud gwaith ac adnoddau yn feysydd ychwanegol a oedd yn peri pryder, 
a chanfuwyd nad oedd dulliau graddio arfer yn cydymffurfio mewn un SAC.  Roedd SACau eraill 
wedi hunan-adrodd bod y pwysau ar raglenni cymorth staff yn nodedig o ganlyniad i weithgarwch 
ailstrwythuro ysgolion a gwasanaethau, ynghyd ag ymddeoliadau mewn gweithlu sy’n heneiddio 
o fewn meysydd arfer penodol.  Nodwyd bod niferoedd cynyddol o fyfyrwyr sy’n mynegi ac sy’n 
uwchgyfeirio pryderon yn risg hefyd dan thema sicrhau ansawdd, fodd bynnag, rhoddwyd sicrwydd 
bod y polisïau ar gyfer hyn yn gadarn a bod myfyrwyr yn cael eu cynorthwyo mewn ffordd dda wrth 
wneud hynny.
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Dysgu trwy arfer
Roedd saith (41 y cant) o’r SACau a fonitrwyd yn 2016-2017 wedi cynnig sicrwydd y bodlonwyd 
y thema risg.  Er bod hyn yn cynrychioli gwelliant o’i gymharu â’r 30 y cant ar gyfer y flwyddyn 
flaenorol, roedd hyn yn gadael pedwar SAC (24 y cant) o hyd, nad oeddent yn gallu bodloni’r thema 
risg, ac o ganlyniad, hwn yw’r pwynt diffyg cydymffurfiaeth unigol mwyaf.  Roedd y prif feysydd a 
nodwyd fel a ganlyn:
• cofrestrau mentoriaid sydd wedi dyddio ac sy’n anghywir (tri o’r pedwar ‘heb fodloni’ 

canlyniadau)
• mecanweithiau annigonol er mwyn ymateb i adolygiadau rheolydd systemau lle y nodwyd 

pryderon, 
• adrodd gweithredoedd lleol trwy eithriad er mwyn bodloni pryderon i ni.

Roedd y chwe SAC sy’n weddill wedi cael sgôr ‘angen sicrhau gwelliant’ ar gyfer y maes risg hwn.  
Roedd angen i bob un ohonynt gryfhau amseroldeb eu gweithgarwch adrodd rheoliadol trwy 
eithriad, ac ymwybyddiaeth o’r gofynion gan yr holl randdeiliaid.  Roedd sicrhau bod modd i bob 
myfyriwr a mentor fanteisio ar gymorth academaidd a chryfhau cyswllt defnyddwyr gwasanaeth 
yn feysydd pellach y nodwyd bod angen eu datblygu.

Roedd gofyn i bob SAC nad oedd yn cydymffurfio gymryd camau amserol i roi sicrwydd ynghylch 
y cymorth ar gyfer dysgu ac asesu ar ffurf cynllun gweithredu a fyddai’n cynnwys amserlen 
gytunedig, y gwnaethom fonitro ei chwblhau.  Pennwyd y camau gweithredu gofynnol a’r 
amserlenni er mwyn eu cwblhau ar y cyd â’r SACau yn unol â lefel y risg a nodwyd.  Adeg ysgrifennu 
hwn, roedd pob SAC wedi cwblhau eu cynlluniau gweithredu.

Roedd camau a gymrwyd gan SACau ‘nad oeddent wedi bodloni’ canlyniad yn y maes hwn yn 
cynnwys ail-neilltuo myfyrwyr i fentoriaid sydd wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf a/neu 
ddiweddaru mentoriaid neu gofrestrau, gwella systemau ar gyfer monitro adroddiadau rheolydd 
system ar gyfer darparwyr lleoliadau arfer, a sicrhau adrodd amserol trwy eithriad i CNB pan 
godir materion.
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Derbyn a dilyniant
Mae derbyn a dilyniant yn parhau i fod yn faes lle y gwelwyd materion trwy’r gwaith monitro.

Roedd dau (12 y cant) o’r SACau a fonitrwyd wedi methu bodloni’r thema risg allweddol hon, 
ond mae hyn yn welliant sylweddol o’i gymharu â’r swm o bron i 25 y cant yn 2015-2016.  Mewn 
un achos, nid oedd gan y SAC y mecanweithiau mewn grym i sicrhau bod myfyrwyr yn cwblhau 
datganiadau iechyd wrth bob pwynt dilyniant yn ôl y gofyn.  Mewn SAC arall, roedd achredu dysgu 
blaenorol yn cael ei weithredu mewn ffordd nad oedd yn sicrhau cydymffurfiaeth er mwyn derbyn 
myfyrwyr ar raglen nyrsio cyn-gofrestru.  Nodom fethiannau pellach yn y dull tuag at ddiogelu 
myfyrwyr dan 18 oed sy’n mynd i leoliadau arfer, a diffyg cydymffurfiaeth â’r rheol 12-wythnos ar 
gyfer dilyniant myfyriwr.  Ym mhob un o’r meysydd hyn, pennwyd cynlluniau gweithredu ar gyfer y 
SAC ac mae pob un ohonynt wedi cael eu cwblhau gyda sicrwydd y rhoddwyd sylw i bob maes.

Yn ogystal, roedd gofyn i bedwar SAC wneud gwelliannau a oedd yn ymwneud â sicrhau bod 
hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael ei fonitro a’i gofnodi ar gyfer y rhai sy’n 
ymwneud â datblygu a darparu’r rhaglen, ac wrth sicrhau cysondeb mewn dulliau cyfweld a dethol.

Roedd gofyn i SACau nad oeddent yn sicrhau cydymffurfiaeth lunio a chwblhau cynllun 
gweithredu, ac adeg ysgrifennu hwn, roedd pob un ohonynt wedi cwblhau eu cynlluniau gweithredu.  
Byddwn yn rhoi sylw dilynol i’r gwelliannau y nodwyd bod gofyn eu gwneud trwy’r cylch hunanasesu 
blynyddol nesaf.

Meysydd risg allweddol eraill
Nid oedd thema risg allweddol pellach, sef addasrwydd i wneud gwaith, wedi cael ei fodloni gan 
un SAC trwy gyfrwng y gwaith monitro eleni.  Roedd hyn yn ymwneud â methu bodloni’r gofyniad 
i raddio asesiadau arfer bydwreigiaeth mewn ffordd ffurfiol.  Trwy gyfrwng adolygiadau o 
adroddiadau arholwyr allanol a thystiolaeth gan gyflogwyr a mentoriaid, bu modd i’r tîm SA 
gadarnhau bod yr holl fyfyrwyr a oedd yn cwblhau’r rhaglen wedi cael eu paratoi mewn ffordd 
ddigonol, eu bod wedi bodloni’r holl safonau angenrheidiol a’u bod yn addas i wneud gwaith.

Arfer nodedig
Rydym yn adrodd am arfer nodedig hefyd, a ddiffinnir fel arfer addysg sy’n arloesol ac y mae’n 
werth ei ledaenu.  Mae adolygwyr SA yn adrodd am enghreifftiau o arfer o’r fath a nodir trwy 
gyfrwng gweithgarwch SA a gall SACau nodi meysydd y maent o’r farn eu bod yn werth eu 
hystyried trwy gyfrwng y broses hunan-adrodd flynyddol.

Fel rhan o’u hunanasesiad, holom SACau am feysydd o arfer nodedig.  Aethant ati i hunan-adrodd 
nifer o fentrau a oedd yn ymwneud â rhoi sylw i brinder capasiti lleoliadau arfer a chynyddu eu 
hargaeledd, trwy gael cyswllt mwy uniongyrchol gyda gofal sylfaenol a meithrin gwaith a wneir 
mewn partneriaeth ar draws safleoedd.  Nodwyd gweithgarwch arloesol o ran dulliau mentora 
ganddynt hefyd, gan gynnwys defnyddio model mentora dysgu ar y cyd mewn ymarfer (CLiP).

Nododd adolygwyr SA nifer o ddatblygiadau nodedig trwy waith monitro, sy’n ymwneud ag ehangu 
cyswllt defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, ehangu mynediad i adnoddau a chymorth anabledd i 
fyfyrwyr, a gweithio gydag elusennau er mwyn paratoi myfyrwyr am sefyllfaoedd gofal penodol.
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Rhan dau:  Ymateb i 
bryderon
Adrodd fel eithriad

Ers i ni gryfhau ein fframwaith SA a’n gofynion adrodd y tu allan i gylchoedd adrodd arferol, rydym 
wedi gweld lefel uwch o ran adrodd fel eithriad o flwyddyn i flwyddyn.  Am yr ail flwyddyn o’r bron, 
rydym wedi cofnodi cynnydd blynyddol o 50 y cant yn nifer yr adroddiadau fel eithriad a gafwyd (89 
at ei gilydd yn ystod y cyfnod hwn).  Mae’r rhan fwyaf o’r adroddiadau fel eithriad wedi ymwneud 
â materion mewn amgylcheddau arfer, gan gynnwys adroddiadau rheolydd system niweidiol ac 
uwchgyfeirio pryderon myfyrwyr, a’r hyn y maent yn ei wneud yn lleol am y pryderon hynny yn y 
tymor byr.  Pan fydd SACau yn adrodd mater neu bryder i ni, bydd gofyn i ni gael tystiolaeth o’r 
camau a gymrwyd, pan fo hynny’n briodol, er mwyn rheoli neu leihau unrhyw risgiau a nodwyd i’n 
safonau. 

Fel rhan o’n rôl fel rheolydd dynamig, rydym yn parhau i rannu gwybodaeth mewn ffordd 
ragweithiol pan fo hynny’n briodol, gyda’n rheolyddion system a phroffesiynol, gan gyfrannu at ein 
blaenoriaeth strategol o wneud defnydd effeithiol o ddata a gwybodaeth ar draws, a gyda’r uned 
gwybodaeth rheoliadol o fewn y gwasanaeth cyswllt cyflogwyr yn arbennig, a gyda chydweithwyr 
Addasrwydd i wneud Gwaith.

Adolygiad wedi’i dargedu

Ni chynhaliwyd unrhyw adolygiadau wedi’u targedu newydd yn ystod 2016-2017. Fodd bynnag, 
cynhaliwyd gweithrediad dilynol o’r adolygiad o un SAC o’r flwyddyn flaenorol ym mis Mawrth 2017, 
lle y canfuwyd y bodlonwyd yr holl safonau.  Mae adroddiad yr adolygiad hwn ar gael ar ein gwefan. 

Ym mis Mehefin 2017, gofynnom i bob SAC a gymeradwywyd i redeg rhaglenni bydwreigiaeth 
cyn-gofrestru i ddarparu gwybodaeth am eu haddysgu, eu dysgu a’u hasesu mewn perthynas â 
monitro ffetws a dehongli cyfradd curiad y galon ffetws.  Nid yw’r safonau cymhwysedd cyfredol 
ar gyfer bydwragedd cyn-gofrestru yn cynnwys digon o fanylion penodol ynghylch medrusrwydd 
yn y maes hwn.  Roedd yr ymatebion a gafwyd yn adlewyrchu dull amrywiol o ddarparu ac asesu’r 
materion hyn, a bydd y wybodaeth a’r dadansoddi yn cyfrannu at ac yn siapio datblygiad safonau 
medrusrwydd i fydwragedd cofrestredig yn y dyfodol.

http://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/qualityassurance/qamonitoringreports/2015-2016/qub-monitoring-report-2015-16.pdf
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Adolygiad eithriadol

Pan fyddwn yn nodi digwyddiadau niweidiol difrifol a phryderon ynghylch SAC neu leoliadau arfer, 
a phan fo mesurau risg lleol yn gyfyngedig, efallai y byddwn yn penderfynu cynnal adolygiad 
eithriadol heb ei drefnu.  Efallai y bydd angen y mesur hwn os ceir pryderon sy’n peri risg i 
weithgarwch diogelu’r cyhoedd, ac os bernir nad yw’r SAC yn ymwybodol o hyn neu nad yw’n gallu 
gweithredu mesur digonol er mwyn rheoli’r risg.

Ni chynhaliwyd unrhyw adolygiadau eithriadol newydd yn ystod blwyddyn academaidd 2016-
2017, fodd bynnag, cynhaliwyd ymweliad dilynol o’r ymweliad a gynhaliwyd â Phrifysgol Bangor yn 
ystod y flwyddyn flaenorol fel rhan o’r adolygiad ehangach o addysg yng Ngogledd Cymru, ym mis 
Chwefror 2017, lle y canfuwyd y bodlonwyd yr holl safonau.  Mae Prifysgol Bangor wedi cwblhau 
trefniant fesul cam o ailgyflwyno myfyrwyr bydwreigiaeth i leoliadau a dynnwyd yn ôl.  Mae modd 
gweld yr adroddiadau o’r adolygiad ar ein gwefan. 

http://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/midwiferyextraordinaryreviewreports/2017/bangor-extraordinary-follow-up-review.pdf
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Atodiad un:  Crynodeb o 
ddata SAC

Cyfanswm y SACau 80

Cyfanswm y rhaglenni cymeradwy 923

Nifer y SACau a gymeradwywyd i redeg 
rhaglenni nyrsio cyn-gofrestru

77

Nifer y SACau a gymeradwywyd i redeg 
rhaglenni bydwreigiaeth cyn-gofrestru

52

Nifer y sefydliadau addysg a gymeradwywyd i 
fod yn SAC yn ystod y flwyddyn adrodd

1

Nifer y rhaglenni a gymeradwywyd neu a ail-
gymeradwywyd yn ystod y flwyddyn adrodd

105

Nifer y SACau a gymeradwywyd i ddarparu 
rhaglenni nyrsio cyn-gofrestru am y tro 
cyntaf

4

Nifer y SACau a gymeradwywyd i ddarparu 
rhaglenni bydwreigiaeth cyn-gofrestru am y 
tro cyntaf

0
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Atodiad dau: 
canlyniadau 
cymeradwyo rhaglenni

Canlyniad Nifer

Roedd gofyn bodloni amodau cyn eu 
cymeradwyo

22

Roedd gofyn bodloni amodau cyn eu 
cymeradwyo gydag argymhellion ychwanegol

22

Cymeradwywyd gydag argymhellion 53

Cymeradwywyd heb argymhellion nac amodau 7

Gwrthodwyd cymeradwyaeth 1

Cyfanswm 105
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Atodiad tri: 
Canlyniadau monitro

Gradd a 
ddyfarnwyd

Nifer y darparwyr rhaglenni sy’n sicrhau pob lefel reolaeth 2016-
2017

Adnoddau Derbyn a 
dilyniant 

Dysgu trwy 
arfer 

Addasrwydd 
i wneud 
gwaith

Sicrhau 
ansawdd

Bodlonwyd 15 (88.2 y 
cant)

11 (64.7
y cant)

7 (41.2
y cant)

15 (88.2
y cant)

14 (82.4
y cant)

Mae gofyn 
sicrhau 
gwelliant

2 (11.8
y cant)

4 (23.5
y cant)

6 (35.3
y cant)

1 (5.9
y cant)

3 (17.6
y cant)

Nis bodlonwyd 0 2 (11.8
y cant)

4 (23.5
y cant)

1 (5.9
y cant)

0
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Atodiad pedwar:  SACau 
sydd newydd gael eu 
cymeradwyo a manylion 
monitro

Key

Mae’r SACau a 
amlygir mewn 
porffor wedi cael 
eu cymeradwyo o’r 
newydd yn 2016-2017.

Monitrwyd y SACau 
a amlygwyd yn las yn 
ystod 2016-2017 ac 
mae’r adroddiadau 
monitro ar gyfer pob 
ymweliad ar gael ar 
ein gwefan.
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