
 
Ffurflen Ymateb i Ymgynghoriad NMC  
 
Ar gyfer ymatebion gan grwpiau neu sefydliadau 
 
Defnyddio'r ddogfen hon  
 
Dylai'r ddogfen hon gael ei defnyddio er mwyn helpu sefydliadau a grwpiau i drafod y 
cwestiynau a'r ymatebion cyn eu nodi ar y ffurflen ymateb ar-lein.  
 
Dylid ei defnyddio ochr yn ochr â'r ddogfennaeth ategol:  

- Cod Ymddygiad diwygiedig drafft;  
- Disgrifiadau o wahanol elfennau o'r broses.  

 
Rhoddir manylion drwy gydol y ddogfen ynghylch pa ddogfennau sy'n berthnasol i ba 
gwestiynau.  
 
Dylech gyflwyno eich ymatebion ar-lein. 
 
A. Adrannau cyflwyniadol  
 
Sut i roi eich sylwadau  
 
Mae'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) yn cynnal ymgynghoriad ar fodel ailddilysu 
newydd ar gyfer nyrsys a bydwragedd.  
 
Ailddilysu yw'r broses reolaidd pan fo angen i nyrsys a bydwragedd cofrestredig ddangos i'r 
NMC eu bod yn parhau i fod yn addas i ymarfer. Nod y broses ailddilysu yw hyrwyddo mwy 
o broffesiynoldeb ymhlith nyrsys a bydwragedd a gwella ansawdd y gofal a roddir i gleifion 
drwy annog unigolion i fyfyrio ar y Cod Ymddygiad (y Cod) - sylfaen ymarfer nyrsio a 
bydwragedd da.  
 
Ochr yn ochr â hyn, bydd yr NMC hefyd yn diwygio'r Cod ar gyfer nyrsys a bydwragedd.  
Mae'r NMC yn ymrwymedig i weithredu model ailddilysu ar gyfer pob nyrs a bydwraig yn y 
Deyrnas Unedig (DU) o fis Rhagfyr 2015.  
 
Gellir dod o hyd i'r manylion llawn ar wefan NMC  [HYPERLINK TO: http://www.nmc-
uk.org/Get involved/Consultations/Consultation-on-revalidation-and-the-revised-Code/], 
gan gynnwys y Cod diwygiedig drafft.   
 
Eich ymateb i'r ymgynghoriad  
 
Fel rhan o'r ymgynghoriad hwn, rydym yn gofyn i nyrsys a bydwragedd cofrestredig yn y DU, 
myfyrwyr, cyflogwyr, rheolwyr, addysgwyr, cyrff proffesiynol, undebau llafur, rheoleiddwyr 
eraill, y llywodraeth, defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr, aelodau o'r cyhoeddus ac 
unrhyw bartïon eraill â diddordeb i roi eu sylwadau i ni drwy gwblhau'r ffurflen ymateb hon.  
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Wrth lunio'r fersiwn derfynol o'r Cod a model ailddilysu NMC, bydd yr NMC yn ystyried yr 
ymatebion ochr yn ochr ag amrywiaeth eang o wybodaeth arall fel: data monitro o brosesau 
rheoleiddio; gwybodaeth gan sefydliadau perthnasol eraill; ac argymhellion o adroddiadau 
allweddol, fel adroddiad Francis ac adolygiad Keogh.  
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Ar ddiwedd pob adran o'r ffurflen ymateb darperir blwch testun er mwyn i chi roi unrhyw 
sylwadau yr hoffech eu cynnwys. Mae gennym ddiddordeb yn yr ymatebion cyffredinol i'r 
cwestiynau blwch ticio ac yn y cwestiynau testun rhydd. Os nad oes gennych unrhyw 
sylwadau, gadewch y cwestiynau testun rhydd hyn yn wag.  Rydym wedi gofyn i Ipsos MORI 
gynnal dadansoddiad o'r ffurflenni ymateb ar ein rhan.  Prif nod yr ymgynghoriad 12 
wythnos hwn yw casglu adborth ar y Cod diwygiedig drafft a'r model ailddilysu arfaethedig. 
Bydd y canfyddiadau yn helpu'r NMC i fireinio'r model ailddilysu arfaethedig, a'i fwydo i 
mewn i'r Cod diwygiedig a'r canllawiau ailddilysu ategol.  
 
Fel rhan o'r ymgynghoriad hwn, byddwn hefyd yn cynnal rhaglen o ymchwil ansoddol ar 
wahân gydag unigolion o amrywiaeth o grwpiau gwahanol er mwyn trafod agweddau ar y 
Cod diwygiedig drafft a'r model ailddilysu arfaethedig yn fanylach.  
 
Pwysig: Peidiwch â rhoi enwau unrhyw unigolion yn y blychau testun oni ofynnir i chi 
wneud hynny.  
 
A fyddech cystal ag ymateb erbyn 6pm ddydd Llun 11eg Awst 2014.  
 
Dyluniwyd y ffurflen ymateb hon gan Ipsos MORI ar ran yr NMC.  
 
Cliciwch ar y botwm 'Nesaf' isod i ddechrau ymateb i'r ymgynghoriad.   
Diolch am eich help.  
 
Os hoffech gael ffurflen ymateb mewn fformat amgen, cysylltwch â revalidation@nmc-
uk.org.   
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â: NMCConsultation@ipsos-mori.com. 
 
Y dyddiad cau yw 6pm ddydd Llun 11eg Awst 2014. Sicrhewch fod eich ymateb yn ein 
cyrraedd erbyn y dyddiad hwn.  
 
[ID number and unique link sections in online version]  
 
Cyfrinachedd a Diogelu Data  
 
Gall y wybodaeth a roddir gennych mewn ymateb i'r ymgynghoriad hwn, gan gynnwys 
gwybodaeth bersonol, gael ei chyhoeddi neu ei datgelu yn unol â'r cyfundrefnau mynediad 
at wybodaeth, yn bennaf Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA), Deddf Diogelu Data 1998 
(DPA) a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (EIR).  
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Bydd yr NMC ac Ipsos MORI yn prosesu eich data personol yn unol â Deddf Diogelu Data 
1998.    
I gael rhagor o wybodaeth am y Ddeddf Diogelu Data, ewch i https://www.gov.uk/data-
protection/the-data-protection-act   
 
I gael rhagor o wybodaeth am geisiadau rhyddid gwybodaeth, ewch i: 
https://www.gov.uk/make-a-freedom-of-information-request/the-freedom-of-information-
act  
 
Mae hyn yn golygu bod modd gwneud cais am y wybodaeth a gasglwyd o'r ymgynghoriad 
hwn fel rhan o'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Gall yr NMC/Ipsos MORI ystyried datgelu'r 
wybodaeth hon, os yw'n berthnasol.  
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B: DEMOGRAFFEG GRWPIAU A SEFYDLIADAU:  
 
B1. Ydych chi'n ymateb fel unigolyn neu ar ran grŵp neu sefydliad?  

1. Fel unigolyn  
2. Ar ran grŵp neu sefydliad  

 
 
Ymatebwch i'r ymgynghoriad o safbwynt eich grŵp neu sefydliad  
 
B2. Gall sylwadau a wneir gan grŵp neu sefydliad neu ar ei ran gael eu cyhoeddi'n llawn neu 
eu crynhoi mewn modd priodoledig.  
 
Os hoffech i'ch ymateb gael ei drin yn ddienw (h.y. ni chaiff ei briodoli i'r grŵp neu'r sefydliad) 
ticiwch y blwch  
 
Ac ysgrifennwch eich rhesymau yn y blwch isod  
 
B3. Pa gategori o grŵp neu sefydliad rydych yn ei gynrychioli  
 
Dewiswch bob un sy'n gymwys   
Adran o'r llywodraeth  
Corff cyhoeddus anadrannol  
Awdurdod Lleol  
Corff rheoleiddio  
Sefydliad proffesiynol neu undeb llafur  
Cyflogwr nyrsys neu fydwragedd yn y GIG  
Cyflogwr nyrsys neu fydwragedd, neu asiantaeth ar gyfer nyrsys neu fydwragedd, yn y sector 
annibynnol  
Cyflogwr nyrsys neu fydwragedd arall  
Darparwr addysg  
Sefydliad defnyddwyr neu gleifion  
Arall (nodwch)  
Dewis peidio ag ateb  
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C: Y COD:  
 
Y Cod yw cyhoeddiad allweddol y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) sy'n ategu ei swyddogaethau 
rheoleiddio a'r broses ailddilysu. Caiff addasrwydd nyrsys a bydwragedd i ymarfer ei fesur yn erbyn 
gofynion y Cod. O fis Rhagfyr 2015, caiff pob nyrs a bydwraig ei hailddilysu  (GWELER ISOD) yn erbyn 
gofynion y Cod. Gellir dod o hyd i'r gofynion hyn ar dudalennau 8 - 20 o'r Cod.  
 
ailddilysu  
Ailddilysu yw'r broses reolaidd pan fo angen i nyrsys a bydwragedd cofrestredig ddangos i'r NMC eu 
bod yn parhau i fod yn addas i ymarfer. Nod y broses ailddilysu yw hyrwyddo mwy o broffesiynoldeb 
ymhlith nyrsys a bydwragedd a gwella ansawdd y gofal a roddir i gleifion drwy annog unigolion i 
fyfyrio ar y Cod Ymddygiad - sylfaen ymarfer nyrsio a bydwreigiaeth da.  
 
Mae'r NMC wrthi'n diwygio'r Cod, a gaiff ei gyhoeddi ym mis Rhagfyr 2014. Hoffai'r NMC ymgynghori 
ar y Cod diwygiedig drafft a gynhyrchir ganddo. Cliciwch yma i weld y Cod diwygiedig drafft. [SEE 
ATTACHED DRAFT CODE]  
 
C1. Sut byddech chi'n graddio'r Cod diwygiedig drafft o ran pob un o'r canlynol?  
ONE ANSWER PER AREA  
 
a. Iaith a thôn  
Da iawn  
Eithaf da  
Ddim yn dda nac yn wael  
Eithaf gwael  
Gwael iawn  
Ddim yn gwybod  
 
b. Hawdd i'w ddarllen  
Da iawn  
Eithaf da  
Ddim yn dda nac yn wael  
Eithaf gwael  
Gwael iawn  
Ddim yn gwybod  
 
c. Hawdd i'w ddeall  
Da iawn  
Eithaf da  
Ddim yn dda nac yn wael  
Eithaf gwael  
Gwael iawn  
Ddim yn gwybod  
 
d. Hawdd i'w gymhwyso at wahanol rolau, lleoliadau a chwmpasau ymarfer  
Da iawn  
Eithaf da  
Ddim yn dda nac yn wael  
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Eithaf gwael  
Gwael iawn  
Ddim yn gwybod  
 
C2. Mae'r Cod diwygiedig drafft yn cynnwys nifer o ychwanegiadau neu newidiadau i'r Cod 
presennol a gyhoeddwyd yn 2008. Yn gyffredinol, i ba raddau rydych yn cytuno neu'n anghytuno ei 
bod yn briodol cynnwys pob un o'r canlynol…?  
 
a) Yr adran newydd ar ddisgwyliadau cleifion a'r cyhoedd (tudalennau 5 i 7 o'r Cod diwygiedig 
drafft)  
Cytuno'n gryf  
Yn dueddol o gytuno  
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  
Yn dueddol o anghytuno  
Anghytuno'n gryf  
Ddim yn gwybod  
 
b) Y paragraff newydd ar "Ddyletswydd Didwylledd" o ran atebolrwydd proffesiynol (paragraff 4 
o'r Cod diwygiedig drafft)  
Cytuno'n gryf  
Yn dueddol o gytuno  
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  
Yn dueddol o anghytuno  
Anghytuno'n gryf  
Ddim yn gwybod  
 
c) Y paragraffau newydd ar hanfodion gofal (paragraffau 25 i 27 o'r Cod diwygiedig drafft)  
Cytuno'n gryf  
Yn dueddol o gytuno  
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  
Yn dueddol o anghytuno  
Anghytuno'n gryf  
Ddim yn gwybod  
 
d) Yr adran ddiwygiedig ar gynnal ffiniau proffesiynol a rhywiol clir (paragraffau 40 i 43 o'r Cod 
diwygiedig drafft)  
Cytuno'n gryf  
Yn dueddol o gytuno  
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  
Yn dueddol o anghytuno  
Anghytuno'n gryf  
Ddim yn gwybod  
 
e) Y paragraffau newydd ar ragnodi a rheoli meddyginiaethau (paragraffau 59 i 62 o'r Cod 
diwygiedig drafft)  
Cytuno'n gryf  
Yn dueddol o gytuno  
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Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  
Yn dueddol o anghytuno  
Anghytuno'n gryf  
Ddim yn gwybod  
 
f) Y paragraffau diwygiedig ar godi pryderon (paragraffau 63 i 67 o'r Cod diwygiedig drafft)  
Cytuno'n gryf  
Yn dueddol o gytuno  
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  
Yn dueddol o anghytuno  
Anghytuno'n gryf  
Ddim yn gwybod  
 
g) Y paragraff newydd ar ba adeg y dylid cymryd camau brys (paragraff 71 o'r Cod diwygiedig drafft)  
Cytuno'n gryf  
Yn dueddol o gytuno  
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  
Yn dueddol o anghytuno  
Anghytuno'n gryf  
Ddim yn gwybod  
 
h) Y paragraff newydd ar rwydweithiau cymdeithasol (paragraff 114 o'r Cod diwygiedig drafft)  
Cytuno'n gryf  
Yn dueddol o gytuno  
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  
Yn dueddol o anghytuno  
Anghytuno'n gryf  
Ddim yn gwybod  
 
Roedd adroddiad Francis, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2013, yn cynnwys canfyddiadau'r 
ymchwiliad cyhoeddus i rôl cyrff comisiynu, goruchwylio a rheoleiddio wrth fonitro Ymddiriedolaeth 
Sefydledig GIG Canol Swydd Stafford rhwng mis Ionawr 2005 a mis Mawrth 2009. Roedd yr 
adroddiad yn cynnwys 290 o argymhellion yn cwmpasu amrywiaeth eang o faterion yn ymwneud â 
gofal a diogelwch cleifion yn y GIG yn Lloegr.  
 
Cliciwch yma os hoffech weld ymateb yr NMC i adroddiad Francis a dogfennaeth ategol arall. 
[http://www.nmc-uk.org/About-us/Our-response-to-the-Francis-Inquiry-Report/]  
 
Er i'r adroddiad ganolbwyntio'n bennaf ar y gofal nyrsio a ddarperir yn Lloegr, roedd iddo oblygiadau 
ehangach i nyrsio a bydwreigiaeth ledled y DU.  
Yn sgil cyhoeddi Adroddiad Francis, mae'r NMC yn ceisio mynd i'r afael â nifer o argymhellion sy'n 
gymwys i'r NMC ac i nyrsys a bydwragedd yn gyffredinol.   
Mae'r rhain yn cynnwys yn benodol:  

• Y galwad i godi ymwybyddiaeth o godau ymddygiad proffesiynol a sicrhau cydymffurfiaeth â 
hwy.  

•  Y galwad i wella'r trefniadau ar gyfer delio â chwynion ar draws y sbectrwm gofal iechyd.  
• Yr argymhellion sy'n ymwneud â gonestrwydd, uniondeb, diffuantrwydd, tryloywder a 

dyletswydd didwylledd broffesiynol.  
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C3. Yn eich barn chi, i ba raddau, os o gwbl, y mae'r Cod diwygiedig drafft yn mynd i'r afael â'r 
argymhellion a nodwyd yn adroddiad Francis mewn perthynas ag ymarfer nyrsio a bydwreigiaeth?  
ONE CODE  
Da iawn  
Eithaf da  
Ddim yn dda iawn  
Ddim yn dda o gwbl  
Ddim yn gwybod  
 
C4. Ym mha un o'r ffyrdd canlynol, os o gwbl, y byddai'n well gennych weld y Cod diwygiedig pan 
gaiff ei gyhoeddi?  
ONE CODE  
a. Copi y gellir ei lawrlwytho a'i argraffu  
b. Fersiwn ar-lein  
c. Fersiwn maint poced y gallwch ei hargraffu eich hun  
d. Apps ar gyfer ffonau deallus a llechi  
e. Dim un o'r rhain  
f. Ddim yn gwybod  
 
C5. Rhowch unrhyw sylwadau pellach sydd gennych ar y Cod diwygiedig drafft, er enghraifft 
unrhyw welliannau neu awgrymiadau y gallai fod gennych. RHOWCH GRYNODEB O'CH PRIF 
SYLWADAU YN Y BLWCH ISOD.  
 
Mae gweddill yr ymgynghoriad yn canolbwyntio ar y model ailddilysu arfaethedig. I ddysgu mwy am 
y model ailddilysu arfaethedig, cliciwch yma [SEE REVALIDATION MODEL PDF]  
 
D. CAEL CADARNHAD:  
Er mwyn iddynt gael eu hailddilysu, bydd angen i nyrsys a bydwragedd gael cadarnhad gan drydydd 
parti eu bod yn addas i ymarfer. Darllenwch y wybodaeth ynghylch sut mae'r NMC yn cynnig y bydd 
hyn yn gweithio drwy glicio yma, cyn symud ymlaen i ateb y cwestiynau hyn. [SEE Getting 
Confirmation PDF]  
 
D1. I ba raddau rydych yn cytuno neu'n anghytuno â'r model arfaethedig ar gyfer pwy y dylai 
ddarparu cadarnhad ar gyfer nyrs neu fydwraig?  
ONE CODE  
Cytuno'n gryf  
Yn dueddol o gytuno  
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  
Yn dueddol o anghytuno  
Anghytuno'n gryf  
Ddim yn gwybod  
 
Darllenwch y wybodaeth ynghylch sut mae'r NMC yn cynnig y bydd cadarnhad gan drydydd parti yn 
gweithio gyda'r systemau arfarnu cyfredol, drwy glicio yma. [SEE Confirmation and Appraisals PDF]  
 
D2. Yn seiliedig ar eich dealltwriaeth o'r sawl a fydd yn darparu cadarnhad trydydd parti a sut y 
bydd yn gweithio gydag arfarniadau, rhowch unrhyw sylwadau sydd gennych ar y model ailddilysu 
arfaethedig, er enghraifft unrhyw welliannau neu awgrymiadau a allai fod gennych. RHOWCH 
GRYNODEB O'CH PRIF SYLWADAU YN Y BLWCH ISOD.  
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E. DEFNYDDIO ADBORTH:  
 
Darllenwch y wybodaeth ynghylch sut mae'r NMC yn cynnig y caiff adborth ei ddefnyddio yn y model 
ailddilysu drwy glicio yma, cyn symud ymlaen i ateb y cwestiynau hyn. [SEE Feedback PDF]  
 
E1. Fel rhan o'r model ailddilysu arfaethedig, bydd angen i nyrs neu fydwraig roi tystiolaeth i'r 
NMC ei bod wedi myfyrio ar yr adborth a dderbyniwyd ganddynt, yn hytrach na darparu'r adborth 
ei hun i'r NMC. I ba raddau rydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r ymagwedd hon?  
 
ONE CODE  
Cytuno'n gryf  
Yn dueddol o gytuno  
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  
Yn dueddol o anghytuno  
Anghytuno'n gryf  
Ddim yn gwybod  
 
E2. Fel rhan o'r model ailddilysu arfaethedig, bydd angen i nyrs neu fydwraig ddarparu o leiaf bum 
cyfrif myfyriol dros gyfnod o dair blynedd. Yn eich barn chi, a yw hyn yn ormod o gyfrifon myfyriol, 
ddim yn ddigon o gyfrifon myfyriol  neu tua'r nifer gywir o gyfrifon myfyriol?  
ONE CODE  
Gormod o gyfrifon myfyriol/Ddim digon o gyfrifon myfyriol/Tua'r nifer gywir o gyfrifon myfyriol/Ddim 
yn gwybod  
 
Cyfrifon Myfyriol: 
Pan fydd y nyrs neu'r fydwraig wedi derbyn adborth, dylent fyfyrio ar y canlynol: 

• Os yw'r adborth yn briodol iddi a'i hymarfer 
• Pa rannau o'i hymarfer sydd wedi'u cadarnhau neu a allai gael eu gwella 
• Sut mae'n rhoi unrhyw welliannau ar waith 
• Pa ganlyniadau ymarferol a gafwyd a sut mae'r rhain yn ymwneud â'r Cod 

 
Bydd yr NMC yn datblygu templed ar gyfer darparu cyfrifon myfyriol. 
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E3. Fel rhan o'r model ailddilysu arfaethedig, bydd angen i'r unigolyn sy'n darparu cadarnhad 
drafod unrhyw adborth y mae'r nyrs neu'r fydwraig wedi'i dderbyn gyda hwy. I ba raddau rydych 
chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r ymagwedd hon?  
ONE CODE  
Cytuno'n gryf  
Yn dueddol o gytuno  
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  
Yn dueddol o anghytuno  
Anghytuno'n gryf  
Ddim yn gwybod  
 
E4. Rhowch unrhyw sylwadau pellach sydd gennych ynglŷn â defnyddio adborth, er enghraifft 
unrhyw welliannau neu awgrymiadau a allai fod gennych. RHOWCH GRYNODEB O'CH PRIF 
SYLWADAU YN Y BLWCH ISOD.  
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F. DATGAN DATBLYGIAD PROFFESIYNOL PARHAUS:  
 
Darllenwch y wybodaeth ynghylch y Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) y mae'r NMC yn cynnig y 
bydd ei angen ar gyfer ailddilysu drwy glicio yma, cyn symud ymlaen i ateb y cwestiynau hyn. [SEE 
Continuing Professional Development PDF]  
 
F1. Er mwyn ailddilysu, bydd angen i nyrs neu fydwraig gwblhau 40 awr o DPP dros gyfnod o dair 
blynedd.  
 
Ydy'r gofyniad hwn ar gyfer DPP yn ormod, ddim yn ddigon neu tua'r nifer gywir o oriau yn eich 
barn chi?  
ONE CODE  
Gormod o oriau  
Ddim digon o oriau  
Tua'r nifer gywir o oriau  
Ddim yn gwybod  
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F2. Fel rhan o'r model ailddilysu arfaethedig, bydd angen i o leiaf 20 awr o'r 40 awr o DPP sydd ei 
angen fod yn "gyfranogol". Golyga hyn y bydd angen i o leiaf 20 awr gynnwys rhyngweithio ag 
eraill, er enghraifft: cael eu mentora yn ystod cyrsiau hyfforddiant ymarfer a chyrsiau hyfforddiant 
grŵp .  
Mae dysgu anghyfranogol yn cynnwys gweithgareddau dysgu a gyflawnir ar eich pen eich hun, er 
enghraifft: darllen ac adolygu cyhoeddiadau perthnasol ac ymchwilio ar y rhyngrwyd.  
 
Yn gyffredinol, i ba raddau rydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y dylid cynnwys elfen gyfranogol i 
DPP?  
ONE CODE  
Cytuno'n gryf  
Yn dueddol o gytuno  
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  
Yn dueddol o anghytuno  
Anghytuno'n gryf  
Ddim yn gwybod  
 
F3. Yn eich barn chi, a yw'r gofyniad i sicrhau bod o leiaf 20 awr o'r 40 awr sy'n ofynnol yn 
weithgarwch cyfranogol yn ormod, ddim yn ddigon neu tua'r nifer gywir o oriau?  
ONE CODE  
Gormod o oriau  
Ddim digon o oriau  
Tua'r nifer gywir o oriau  
Ddim yn gwybod  
 
F4. Mae'r model ailddilysu arfaethedig yn nodi bod angen i'r holl DPP a wneir fod yn uniongyrchol 
gysylltiedig â'r Cod a chwmpas ymarfer y nyrs neu'r fydwraig.  
I ba raddau rydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r gofyniad hwn?  
ONE CODE  
Cytuno'n gryf  
Yn dueddol o gytuno  
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  
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Yn dueddol o anghytuno  
Anghytuno'n gryf  
Ddim yn gwybod  
 
F5. Yn gyffredinol, i ba raddau rydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y bydd y model ailddilysu 
arfaethedig yn helpu i sicrhau bod DPP a wneir gan nyrs neu fydwraig o'r safon gywir i roi sicrwydd 
ei bod yn parhau'n addas i ymarfer?  
ONE CODE  
Cytuno'n gryf  
Yn dueddol o gytuno  
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  
Yn dueddol o anghytuno  
Anghytuno'n gryf  
Ddim yn gwybod  
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F6. Rhowch unrhyw sylwadau pellach sydd gennych ar y gofynion arfaethedig ym maes Datblygiad 
Proffesiynol Parhaus, er enghraifft unrhyw welliannau neu awgrymiadau a allai fod gennych. 
RHOWCH GRYNODEB O'CH PRIF SYLWADAU YN Y BLWCH ISOD.  
 
G. ORIAU YMARFER  
Fel rhan o'r model ailddilysu arfaethedig, bydd angen i nyrs neu fydwraig, er mwyn iddi ailddilysu, 
gwblhau nifer benodol o oriau o ymarfer:  

• bydd yn ofynnol i unigolyn sy'n nyrs neu'n fydwraig, ymgymryd â 450 o oriau o ymarfer dros 
gyfnod o dair blynedd.  

• bydd yn ofynnol i unigolyn sy'n nyrs ac yn fydwraig, ymgymryd â 900 o oriau o ymarfer dros 
gyfnod o dair blynedd.  

 
Mae'r rhan o'r gofrestr sy'n ymwneud â Nyrsio Iechyd y Cyhoedd Cymunedol Arbenigol (SCPHN) yn 
cynnwys nyrsys a bydwragedd cofrestredig sy'n gweithio mewn rolau iechyd y cyhoedd, sydd wedi 
ymgymryd â chyrsiau SCPHN a gymeradwyir gan yr NMC sy'n cynnwys y deg cymhwysedd 
cydnabyddedig ym maes iechyd y cyhoedd.  
Fel rhan o'r model ailddilysu arfaethedig, os yw unigolyn yn nyrs neu'n fydwraig ac yn SCPHN, bydd 
ei ymarfer fel SCPHN yn cyfrif tuag at yr oriau hynny sydd eu hangen i gadw cofrestriad yr unigolyn 
hwnnw fel nyrs neu fydwraig hefyd.  
 
G1. I ba raddau rydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r model arfaethedig y dylai oriau ymarfer 
SCPHN gyfrif tuag at y rhai sydd eu hangen i ailddilysu fel nyrs neu fydwraig?  
ONE CODE  
Cytuno'n gryf  
Yn dueddol o gytuno  
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno  
Yn dueddol o anghytuno  
Anghytuno'n gryf  
Ddim yn gwybod  
 
G2. Rhowch unrhyw sylwadau pellach sydd gennych ar yr oriau ymarfer arfaethedig.  RHOWCH 
GRYNODEB O'CH PRIF SYLWADAU YN Y BLWCH ISOD.  
 
H. MANYLION GRWPIAU A SEFYDLIADAU:  
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Manylion eich grŵp neu'ch sefydliad - nodwch gymaint o fanylion â phosibl.  
 
Er enghraifft, os ydych yn ymateb ar ran grŵp neu sefydliad, nodwch enw'r grŵp neu'r sefydliad. 
Gall sylwadau a wneir gan grŵp neu sefydliad neu ar ei ran gael eu cyhoeddi'n llawn neu eu 
crynhoi mewn modd priodoledig. Dylech gofio hefyd y gall y ffurflen ymateb a'r wybodaeth a 
roddir gennych gael eu cyhoeddi neu eu rhyddhau i bartïon eraill neu eu datgelu o dan gyfundrefnau 
megis Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA), Deddf Diogelu Data 1998 (DPA) a Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.  
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H1. Beth yw eich enw a'ch rôl, ac enw a chyfeiriad y grŵp neu'r sefydliad rydych yn cyflwyno'r 
ymateb hwn ar ei ran? Gall enw a manylion y sefydliad neu'r grŵp gael eu cyhoeddi neu gallant 
ymddangos yn yr adroddiad terfynol  
 
Eich Enw: 
Rôl: 
Enw'r grŵp neu'r sefydliad: 
Cyfeiriad y grŵp neu'r sefydliad: 
Cod post: 
 
H2. Nodwch pwy mae'r grŵp neu'r sefydliad yn ei gynrychioli a, lle y bo'n briodol, sut y 
gwnaethoch gasglu safbwyntiau aelodau:  
 
H3. Gan gynnwys chi eich hun, nodwch gyfanswm nifer yr aelodau yn eich grŵp neu sefydliad.  
 
H4. Nodwch ym mhle mae eich grŵp neu sefydliad yn gweithredu'n bennaf:  
ONE CODE  
Ledled y DU  
Lloegr  
Gogledd Iwerddon  
Yr Alban  
Cymru  
Arall (Nodwch)  
Dewis peidio ag ateb  
 
I: CYFLWYNO AC AILGYSYLLTU  
 
Diolch am gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn. PWYSIG: ER MWYN CYFLWYNO EICH YMATEB, 
CLICIWCH AR 'NESAF' ISOD AC YNA CLICIWCH AR Y BOTWM 'CYFLWYNO' AR Y DUDALEN 
GANLYNOL  
_________________________________________________________________________  
 
Gwaith ymchwil NMC yn y dyfodol: cwestiwn ynglŷn â chysylltu  
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Ac yn olaf - ac yn gwbl ar wahân i'r ymgynghoriad hwn - efallai y bydd y Cyngor Nyrsio a 
Bydwreigiaeth (NMC), Ipsos MORI neu asiantaeth arall sy'n gweithio ar ran y Cyngor Nyrsio a 
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Bydwreigiaeth yn awyddus i gysylltu â rhai pobl sydd wedi ymateb i'r ymgynghoriad i'w gwahodd i 
gymryd rhan mewn unrhyw astudiaethau ymchwil a all gael eu cynnal yn ystod y ddwy flynedd nesaf.   
 
Os byddech yn fodlon i ni gysylltu â chi at ddiben astudiaethau ymchwil, bydd angen i chi nodi eich 
enw a'ch cyfeiriad e-bost isod. Caiff yr holl fanylion a roddir eu trin yn gwbl gyfrinachol. Dim ond am 
ddwy flynedd y cânt eu cadw a dim ond er mwyn anfon gwahoddiadau atoch i gymryd rhan mewn 
gwaith ymchwil y cânt eu defnyddio. Ni fyddai eich manylion cyswllt nac unrhyw ymatebion penodol 
a roddir gennych i'r gwaith ymchwil eu cysylltu'n ôl ag unrhyw ymatebion a roddwyd gennych i'r 
ymgynghoriad hwn nac unrhyw wybodaeth arall y gallech fod wedi'i rhoi i'r NMC.  
 
Os byddech yn fodlon i ni gysylltu â chi at ddiben yr astudiaethau ymchwil hyn, dewiswch 'Byddwn' a 
nodwch eich manylion isod. Fel arall, cliciwch ar 'Nesaf' isod.  
 
YES: Name:  
        Contact email address  
 
Os nad ydych wedi dewis cymryd rhan yn astudiaethau ymchwil NMC yn y dyfodol, ni fyddwch wedi 
rhoi eich manylion cyswllt uchod. Felly, ni fydd unrhyw geisiadau i gymryd rhan yng ngwaith ymchwil 
NMC yn y dyfodol yn gysylltiedig â'ch cyfranogiad yn yr ymgynghoriad hwn.  
 
Tudalen Gyflwyno  
 
Rydych wedi cyrraedd diwedd y ffurflen ymateb. Os hoffech wneud unrhyw newidiadau i'r atebion a 
roddwyd gennych, defnyddiwch y botwm nôl i symud yn ôl drwy'r cwestiynau. Unwaith y byddwch 
wedi gwneud eich newidiadau, dychwelwch i'r dudalen hon a chliciwch ar y botwm cyflwyno.  
 
Eich rhif adnabod personol ar gyfer y ffurflen a gyflwynwyd gennych yw:  
 
Os ydych wedi cyflwyno eich ymateb a'ch bod yn awyddus i wneud newidiadau, cysylltwch ag Ipsos 
MORI drwy anfon e-bost i: NMCconsultation@ipsos-mori.com  
 
Dylech gynnwys eich rhif adnabod personol a nodwyd uchod yn y neges e-bost, er mwyn i ni allu eich 
adnabod a chysylltu eich sylwadau ychwanegol â'ch ymateb.  
 

Sicrhewch fod eich ymateb yn ein cyrraedd erbyn dyddiad cau'r 
ymgynghoriad: 

 
6pm ddydd Llun 11eg

 Awst 2014. 
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