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Mae’r Safonau Rheoleiddio Da (y Safonau) yn disgrifio canlyniadau rheoleiddio da pob un o swyddogaethau rheoleiddiol y 
rheoleiddiwr, yn ogystal ag ar draws pob agwedd o’u gwaith rheoleiddio. Mae’r Safonau yn blaenoriaethu rôl graidd y rheolyddion 
yn: 

• Amddiffyn cleifion a lleihau niwed 

• Hyrwyddo safonau proffesiynol 

• Cynnal hyder yn y proffesiynau. 

Mae'r Safonau wedi eu hysbysu gan egwyddorion rheoleiddio da’r Awdurdod sy'n datgan y dylai rheolyddion weithredu mewn 
ffordd sydd: 

• Yn gymesur 

• Yn gyson 

• Yn dargedig 

• Yn dryloyw 

• Yn atebol ac 

• Yn hyblyg. 

Mae’r tabl isod yn sefydlu rhai o’r ffactorau yr ydym yn eu hystyried wrth asesu a yw rheolydd yn bodloni'r Safonau, yn ogystal â 
darparu enghreifftiau o dystiolaeth y gallai'r rheolyddion ddefnyddio i arddangos eu perfformiad yn erbyn pob Safon. Ni fwriedir i'r 
enghreifftiau fod yn hollgynhwysol, ac oherwydd bod y rheolyddion yn gweithredu o fewn cyd-destunau gwahanol, bydd 
perthnasedd y gwahanol fathau o dystiolaeth yn amrywio o un rheolydd i’r llall. Oherwydd hynny, nid ydym yn rhagnodi sut fydd all 
pob rheolydd arddangos eu bod yn bodloni pob Safon. 
 
Ceir rhagor o wybodaeth ar y Safonau a sut maent yn ein helpu i oruchwylio gwaith y rheolyddion iechyd a gofal ar y wefan ar 
www.professionalstandards.org.uk 
 

http://www.professionalstandards.org.uk/
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Safonau Cyffredinol 

 Ffactorau i’w hystyried Tystiolaeth bosibl 

Safon Un 
Mae’r rheolydd yn darparu 
gwybodaeth gywir, cwbl hygyrch 
ynghylch ei gofrestryddion, 
gofynion rheoleiddiol, arweiniad, 
prosesau a phenderfyniadau. 

• Mae’r rheoleiddiwr yn sicrhau ei fod yn darparu gwybodaeth 
hygyrch ynghylch ei weithgareddau rheoleiddiol i bawb sydd 
angen mynediad iddo 

• Mae’r rheoleiddiwr yn arddangos gwybodaeth am ei 
gofrestryddion yn glir a chywir, mewn ffordd sy'n ddefnyddiol 
i’r rhai sydd angen mynediad ato 

• mae’r rheoleiddiwr yn adolygu ei wybodaeth yn rheolaidd i 
sicrhau ei bod yn gyfredol a defnyddiol i’r rhai sy’n ei 
chyrchu 

 

 

• Gwybodaeth ar argaeledd a hygyrchedd gwybodaeth am 
weithgareddau rheoleiddiol dosbarthu’r cynllun i randdeiliaid, 
argaeledd mewn fformatau/ieithoedd eraill, ardystiad ymgyrch Plain 
English/Cymraeg Clir 

• Tystiolaeth y cesglir ac adolygir adborth gan ddefnyddwyr am 
hygyrchedd y gofrestr yn rheolaidd 

• Dogfennau a chanllaw i staff ar pa wybodaeth sydd ar gael yn 
gyhoeddus, a beth na ddylid ei ddatgelu, ac unrhyw bolisïau a 
chanllaw datgeliad 
 
 

 

 

Safon Dau 
Mae'r rheolydd yn glir ynghylch ei 
ddiben ac yn sicrhau y gweithredir 
ei bolisïau yn briodol ar draws ei 
holl swyddogaethau ac y 
gweithredir dysgu perthnasol o un 
maes mewn eraill. 

• Mae’r rheolydd yn mynegi ei ddiben yn glir, ac yn gallu 
arddangos fod ei holl weithgareddau yn cael eu cyflawni i 
gefnogi hyn 

• Gall y rheolydd arddangos sut y defnyddir deilliannau ei 
waith mewn un maes, os yn briodol, i hysbysu a gwella 
deilliannau mewn gweithgareddau eraill mae’n cyflawni 

 

 

• Cysylltiadau rhwng FTP a Chofrestru i sicrhau bod cofrestryddion yn 
dal wedi cofrestru'n briodol. 

• Esboniad o sut y diweddarir y gofrestr gyda gwybodaeth FTP 

• Mae gan y rheolydd gennad clir, ac mae’n mynegi sut mae hyn yn 
berthnasol i’w ddiben statudol fel y sefydlwyd yn ei ddeddfwriaeth 

• Tystiolaeth ar sut mae’r rheolydd yn mewnosod safonau neu 
brosesau newydd ar draws ei swyddogaethau 
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Safon Tri 
Mae'r rheolydd yn deall 
amrywiaeth poblogaeth y 
cofrestryddion a’i ddefnyddwyr 
gwasanaeth ac yn sicrhau nad yw 
ei brosesau yn cyflwyno rhwystrau 
gormodol neu’n creu unrhyw fath o 
anfantais arall i bobl gyda 
nodweddion gwarchodedig. 

• Mae holl brosesau a chanllawiau’r rheolydd yn 
ddangosadwy deg, ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd i 
sicrhau y gallant barhau i fod 

• Mae’r rheolydd yn deall ac yn cydymffurfio â’i gyfrifoldebau 
parthed cydraddoldeb ac amrywiaeth, a ble fo’n briodol yn 
adrodd ar ei weithgareddau yn y maes hwn 

• Manylion sut mae’r rheolydd yn sicrhau bod ei brosesau yn rhydd o 
duedd, yn cynnwys dulliau casglu data neu brosesau eraill sy'n 
sicrhau tegwch a gwrthrychedd 

• Gwybodaeth ar gael i ac wedi ei gasglu gan y rheolydd ynghylch 
cofrestryddion 

• Ymchwil neu weithgareddau eraill a gyflawnir gan y rheolydd i 
hysbysu ei hun am faterion perthnasol i amrywiaeth 

• Gweithredodd gan y rheolydd i ddelio â’r pryderon ynglŷn â’i brosesau 

 

Safon Pedwar 
Mae’r rheolydd yn adrodd ar ei 
berfformiad ac yn delio â 
phryderon a nodwyd amdano. 

• Mae gan y rheolydd broses dryloyw, hygyrch iawn ar gyfer 
codi pryderon am ei berfformiad gan unrhyw un sy'n 
ymgysylltu â’i waith 

• Mae’r rheolydd yn sicrhau’n rheolaidd y darperir gwybodaeth 
am ei berfformiad, a’i fod yn esbonio newidiadau i’r 
perfformiad hwnnw 

 
 

• Papurau a gwybodaeth i'r Cyngor am berfformiad y rheolydd 

• Manylion prosesau ar gyfer hysbysu’r cyngor am bryderon 

• Adroddiadau blynyddol a gwybodaeth arall sydd ar gael yn gyhoeddus 
yn arddangos tryloywder 

Safon Pump 
Mae’r rheolydd yn ymgynghori 
gydag a gweithio gyda chyflogwyr, 
rheolyddion a rhanddeiliaid eraill 
ar draws ei swyddogaethau i nodi 
a rheoli risgiau i’r cyhoedd parthed 
ei gofrestryddion. 

• Mae’r rheolydd yn deall yr amgylchedd mae’n gweithio 
ynddi, ac mae wedi datblygu perthnasau da gyda 
sefydliadau sy’n dylanwadu ar ei waith, neu weithgareddau’r 
rhai ar ei gofrestr 

• Mae’r rheolydd yn rhannu gwybodaeth gyda sefydliadau 
eraill er mwyn sicrhau y rheolir risgiau a gyflwynir gan y rhai 
ar ei gofrestr yn briodol 

• Mae’r rheolydd yn casglu a defnyddio gwybodaeth gan 

sefydliadau eraill i reoli unrhyw risgiau yn deillio o’r 

wybodaeth a gyflwynir gan y rhai ar ei gofrestr 
 

 

• Gwybodaeth ar adborth rhanddeiliaid am effeithiolrwydd y broses 
ymgysylltu o ran adolygiad/datblygiad safonau a chanllaw 
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Canllaw a safonau  

 Ffactorau i’w hystyried Tystiolaeth bosibl 

Safon Chwech 
Mae’r rheolydd yn cynnal safonau 
ymddygiad a chymhwyster 
cyfredol a gedwir dan adolygiad ac 
yn blaenoriaethu gofal a diogelwch 
ble mae’r claf a’r defnyddiwr 
gwasanaeth yn ganolog. 

• Mae gan y rheolydd broses ar gyfer sicrhau’r adolygir ac yr 
addasir safonau ble fo’n briodol yn seiliedig ar newidiadau i 
ymarfer a deddfwriaeth. 

• Mae’r rheolydd yn casglu adborth gan gofrestryddion a 
phartïon perthnasol eraill (fel cynrychiolwyr cleifion a 
defnyddwyr gwasanaeth) ynghylch y safonau a gall 
arddangos sut yr ystyrir yr adborth hwn 

• Gall y rheolydd arddangos sut mae’r safonau yn adlewyrchu 
gofal a diogelwch cleifion a defnyddwyr gwasanaeth 

• Gall y rheolydd arddangos sut mae'n sicrhau a gwerthuso 
hygyrchedd y safonau 

• Mae yna strategaeth werthuso glir ar gyfer y safonau 

• Mae yna broses glir ar gyfer datblygu, gweithredu a 
gwerthuso arweiniad pellach sy’n cael ei ryddhau i gefnogi'r 
safonau 

• Mae yna fframwaith llywodraethu a sicrwydd ansawdd clir ar 
gyfer datblygu safonau 

• Cysylltiadau i safonau presennol cymhwyster c ymddygiad, ac unrhyw 
ddeunydd ategol 

• Gwybodaeth am sut mae’r rheoleiddiwr yn adolygu effeithlonrwydd y 
safonau cymhwyster ac ymddygiad ac amlder trefniadau i gynnal 
adolygiadau o’r fath 

• Gwybodaeth ar sut y cesglir adborth yn ymwneud â’r safonau a sut y’i 
hystyrir wrth benderfynu pryd i ddiwygio eu cynnwys ac i benderfynu 
os dylid cyhoeddi arweiniad pellach 

• Manylion yr amser ers yr adolygiad safonau diwethaf, a gwybodaeth 
am sut y cyflawnwyd yr adolygiad 

• Unrhyw wybodaeth arall sy'n berthnasol i gyflawniad presennol y 
Safon hon 
 

Safon Saith 
Mae’r rheolydd yn darparu canllaw 
i helpu cofrestryddion weithredu’r 
safonau ac yn sicrhau bod ei 
ganllaw yn gyfredol, yn delio â 
meysydd ymarfer newydd ac sy'n 
datblygu, ac yn blaenoriaethu 
gofal a diogelwch ble mae’r claf a’r 
defnyddiwr gwasanaeth yn 
ganolog. 

Addysg a hyfforddiant  

 Ffactorau i’w hystyried Tystiolaeth bosibl 

Safon Wyth 
Mae’r rheolydd yn cynnal safonau 
addysg a hyfforddiant cyfredol a 
gedwir dan adolygiad, ac yn 
blaenoriaethu gofal a diogelwch 
ble mae’r claf a’r defnyddiwr 
gwasanaeth yn ganolog. 

• Gall y rheolydd arddangos sut mae ei safonau addysg a 
hyfforddiant yn cysylltu i’w safonau ar gyfer cofrestryddion, 
ac yn blaenoriaethu gofal ble mae’r claf a’r defnyddiwr 
gwasanaeth yn ganolog 

• Mae safonau addysg a hyfforddiant y rheolydd yn gofyn i’r 
safonau ar gyfer cofrestru gael eu cynnwys yn rhan o 
gwricwlwm y rhaglen 

• Mae safonau addysg a hyfforddiant y rheolydd yn darparu ar 
gyfer cynnwys cleifion, defnyddwyr gwasanaeth ac / neu 
ofalwr mewn rhaglenni addysg a hyfforddiant 

• Mae gan y rheolydd broses ar waith i adolygu ei safonau 
addysg a hyfforddiant yn achlysurol. Mae’n gweithredu 
unrhyw ddysgu a gasglwyd ynghylch ei swyddogaeth 

• Manylu/mapio sut mae’r safonau addysg yn cysylltu i'r safonau ar 
gyfer cofrestru 

• Unrhyw broses ffurfiol i adolygu’r safonau addysg a gwybodaeth am 
amlder a chanlyniad yr adolygiadau 

• Unrhyw werthusiad o effeithlonrwydd datblygu/proses y canllaw a 
safonau , yn arbennig parthed sylw a roddir i farnau rhanddeiliaid a 
deilliannau sicrwydd ansawdd 

• Canllaw a roddwyd i fyfyrwyr gydag anableddau i sicrhau nad ydynt 
yn wynebu rhwystrau diangen i yrfaoedd llwyddiannus mewn iechyd 

• Dogfennau canllaw ar gyfer darparwyr addysg a hyfforddiant, ac i 
fyfyrwyr/hyfforddeion, wedi eu cyhoeddi ar wefan y rheolydd 

• Unrhyw werthusiad o effeithiolrwydd y prosesau datblygu/adolygu 
safonau a chanllaw 



 
 

Safonau Rheoleiddio Da  
Ffactorau i’w hystyried a fframwaith tystiolaeth 

Mai 2018  

 

addysg, yn nodi unrhyw ddatblygiadau allanol perthnasol ac 
yn gwneud unrhyw adolygiadau neu ddiweddariadau 
angenrheidiol i'w safonau mewn modd amserol 

• Mae’r rheolydd yn talu sylw i unrhyw dueddiadau a dysgu o 
ddeilliannau FTP myfyrwyr ble fo'n briodol wrth adolygu ei 
safonau a chanllawiau 

• Mae’r rheolydd yn cyhoeddi neu’n darparu mewn ffordd arall 
arweiniad ar gyfer darparwyr addysg a hyfforddiant i'w helpu 
i ddeall a bodloni safonau’r rheolydd 

• Tystiolaeth o sut y defnyddir dysgu o achosion addasrwydd i ymarfer 
yn y broses addysg 

• Unrhyw wybodaeth arall sy'n berthnasol i gyflawniad presennol y 
Safon hon 

Safon Naw 
Mae gan y rheolydd fecanwaith 
cymesur a thryloyw ar gyfer 
sicrhau bod y darparwyr a 
rhaglenni addysgol mae’n eu 
goruchwylio yn darparu myfyrwyr a 
hyfforddeion sy'n bodloni gofynion 
y rheolyddion ar gyfer cofrestru, ac 
yn gweithredu ble mae ei 
weithgareddau sicrwydd yn nodi 
pryderon naill ai am hyfforddiant 
neu bryderon diogelwch cleifion 
ehangach. 

• Gall y rheolydd ddarparu tystiolaeth o’i weithgaredd sicrwydd 
ansawdd, unrhyw bryderon neu dueddiadau a nodir a’r 
gweithredu arnynt (e.e. ble mae cymeradwyaeth yn destun 
amodau) 

• Mae’r rheolydd yn rhannu unrhyw arfer da a nodwyd trwy ei 
broses sicrwydd ansawdd gyda darparwyr addas, a gall 
arddangos sut mae'n gweithio ar y cyd â nhw 

• Mae’r rheolydd yn adolygu/gwerthuso ei broses sicrwydd 
ansawdd yn achlysurol er mwyn sicrhau ei bod yn gweithio’n 
effeithiol 

• Mae’r rheolydd yn gweithredu unrhyw ddysgu am ei 
swyddogaeth addysg er mwyn gwella’r broses sicrwydd 
ansawdd yn barhaus 

• Gall y rheolydd arddangos ei fod yn darparu hyfforddiant ac 
arweiniad i’w baneli sicrwydd ansawdd 

• Mae’r rheolydd yn talu sylw i unrhyw dueddiadau a dysgu o 
ddeilliannau FTP myfyrwyr ble fo'n briodol fel tystiolaeth ar 
gyfer y broses sicrwydd ansawdd 

• Gall y rheolydd arddangos sut mae ei broses sicrwydd 
ansawdd ar gyfer addysg a hyfforddiant yn gymesur ac yn 
osgoi dyblygu diangen ar gyfer darparwyr addysg 

• Mae’r rheolydd yn dyrannu ei adnoddau i dargedu’r risgiau 
uchaf wrth gyflawni ei weithgareddau sicrwydd ansawdd 

• Mae paneli sicrwydd ansawdd y rheolydd yn cynnwys 
unigolyn nad yw’n gofrestrydd/ymwelydd lleyg 

• Gall y rheolydd arddangos sut mae ei broses sicrwydd 
ansawdd yn ffocysu ar gadarnhau fod darparwyr yn 
cynhyrchu myfyrwyr a hyfforddeion sy'n bodloni’r safonau ar 
gyfer cofrestru 

• Dogfennau disgrifiad/proses/arweiniad yn ymwneud â’r broses 
achredu 

• Dogfennau disgrifiad/proses/arweiniad yn ymwneud â’r broses 
archwilio/ymweld 

• Proses yn ymwneud â phenodi/hyfforddi/gwerthuso 
ymwelwyr/arolygwyr 

• Gwybodaeth ar sut y cesglir adborth gan sefydliadau addysgol, 
myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill, a sut y defnyddir yr adborth yma, 
ynghyd â thystiolaeth o sut y defnyddiwyd adborth yn ymarferol 

• Dolenni wedi eu cyhoeddi i adroddiadau i ganlyniadau'r broses 
sicrwydd ansawdd, ac unrhyw ddogfennaeth gysylltiedig 

• Gwybodaeth am sut yr aseswyd, deliwyd gydag a dilynwyd ar unrhyw 
bryderon a fynegwyd yn ystod archwiliadau neu trwy ofyn am ragor o 
wybodaeth gan y sefydliad 

• Proses/meini prawf ar gyfer penderfynu sut i asesu, delio gydag a 
mynd ar drywydd unrhyw bryderon. 

• Tystiolaeth o'r camau a gymerwyd parthed pryderon a godwyd am 
raglenni addysg/hyfforddiant na ddelir â nhw trwy ymweliadau 
archwilio/ceisiadau am wybodaeth gan y sefydliad perthnasol, yn 
cynnwys monitro unrhyw themâu 

• Unrhyw werthusiad o effeithiolrwydd llwyddiant darparwyr addysg wrth 
gynhyrchu myfyrwyr a hyfforddeion sy’n bodloni safonau cofrestru. 

• Cysylltiadau i wybodaeth ar wefan y rheolydd am sut i fynegi pryderon 

• Unrhyw wybodaeth arall sy'n berthnasol i gyflawniad presennol y 
Safon hon, yn cynnwys unrhyw dystiolaeth arall ar ddeilliannau 
gweithgaredd sicrwydd ansawdd y rheolydd a chamau a gymerwyd 
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• Mae’r rheolydd yn casglu a defnyddio adborth gan gyflogwyr 
am gymhwyster gweithwyr proffesiynol sydd newydd 
gofrestru 

• Gall y rheolydd ddarparu tystiolaeth o ddeilliannau ei 
weithgaredd sicrwydd ansawdd 

• Mae gan y rheolydd broses sydd ar gael i’r cyhoedd ar gyfer 
mynegi pryderon am ddarparwyr neu raglenni addysg 

• Gall y rheolydd ddarparu tystiolaeth o’r nifer o bryderon a 
dderbyniwyd am ddarparwyr neu raglenni addysg a sut y 
delio â’r pryderon hyn 

Cofrestriad  

 Ffactorau i’w hystyried Tystiolaeth bosibl 

Safon Deg 
Mae’r rheolydd yn cynnal ac yn 
cyhoeddi cofrestr gywir o'r rhai 
sy'n bodloni ei ofynion ar gyfer 
cofrestru yn cynnwys unrhyw 
gyfyngiadau ar eu hymarfer. 

• Gall y rheolydd arddangos fod ei safonau ar gyfer cofrestru 
yn briodol i’r cyd-destun a risgiau’r rhai mae’n eu rheoleiddio 

• Gweithredir y safonau cofrestru yn gyson, ac mae gan y 
rheolydd broses ar gyfer gwneud penderfyniadau parthed 
cofrestru sy'n ddangosadwy deg yn dryloyw i bawb, wedi ei 
weithredu'n gyfartal a’i ddogfennu’n glir 

• Mae yna wybodaeth glir ar gyfer pob ymgeisydd am 
gofrestriad (yn cynnwys amserlen ar gyfer cofrestru) ac 
mae’r wybodaeth hon yn bodloni anghenion pob math o 
ymgeisydd 

• Mae gan y rheolydd fecanweithiau sicrwydd ansawdd ar 
waith i sicrhau cywirdeb y gofrestr ac i atal gwallau yn y 
broses gofrestru 

• Mae cofrestryddion, ymgeiswyr ac eraill yn glir am y safonau 
ar gyfer cofrestru, sut y gweithredir y rhain a sut mae’r 
rheolydd yn penderfynu ar gynnwys ar y gofrestr 

• Mae'r broses ar gyfer apêl wedi ei sefydlu'n glir a thryloyw, 
yn unol â rheolau a phrosesau’r rheolydd, ac wedi eu 
gweithredu'n gyson 

• Ble mae pryder posibl ynghylch cais am gofrestru, mae yna 
broses glir ar gyfer ymchwilio’r pryder hwn 

• Mae’r gofrestr yn hawdd i’w chyrchu, ac yn cynnwys 
gwybodaeth sy’n berthnasol i’r rhai sy’n ei chyrchu, yn unol â 
rheolau a phrosesau’r rheolydd 

• Dogfennau SOP (gweithdrefnau gweithredu safonol)/proses sy'n disgrifio’r 
broses asesu ar gyfer ceisiadau am gofrestru, adfer ac adnewyddu, a 
ffurflenni/llythyrau templed cysylltiedig 

• Disgrifiadau o’r gwahanol brosesau, amserlenni a meini prawf ar gyfer 
gwahanol fathau o ymgeiswyr (h.y. graddedigion y Deyrnas Unedig, 
ymgeiswyr o'r AEE ac ati) 

• Disgrifiad o’r ffactorau y mae angen eu hystyried wrth benderfynu os 
bodlonwyd y meini prawf ar gyfer cofrestru. Ble fo'n berthnasol, y sail 
ddeddfwriaethol sy'n ategu’r meini prawf hyn 

• Arweiniad i benderfynyddion, ac ymgeiswyr, sy'n disgrifio’r broses ar gyfer 
gwneud penderfyniadau ar geisiadau/apeliadau 

• KPIs ac SLAs sy’n sefydlu amserlenni ar gyfer penderfynu a phrosesu 
ceisiadau/apeliadau 

• Ffurflenni ac arweiniad sy'n darparu gwybodaeth ar y broses gofrestru ar 
gyfer ymgeiswyr 

• Esboniad a phroses ar gyfer diweddaru’r gofrestr 

• Sicrwydd ansawdd y gofrestr, yn cynnwys gwirio cywirdeb data  

• Disgrifiad o sut mae’r gofrestr, ei diben, sut i'w gwirio a beth mae’n 
gynnwys (a pha fath o wybodaeth nad yw’n arddangos) yn cael ei 
hyrwyddo 

• Unrhyw wybodaeth arall sy'n berthnasol i gyflawniad presennol y Safon 
hon, yn cynnwys gwybodaeth am y rhesymau dros unrhyw newidiadau 
diweddar i’r polisi am y math o wybodaeth a ddangosir neu am faint o 
amser mae ar gael 

 

Safon Un ar Ddeg 
Mae'r broses ar gyfer cofrestru, yn 
cynnwys apeliadau, yn 
gweithredu'n llyfn, yn deg ac 
effeithiol, gan esbonio 
penderfyniadau yn glir. 
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• Mae gan y rheolydd resymeg glir ar gyfer yr wybodaeth 
mae’n arddangos a’r cyfnod pan fydd yr wybodaeth hon ar 
gael, ac mae hyn yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud ag 
addasrwydd i ymarfer 
 

 

Safon Deuddeg 
Rheolir y risg o niwed i’r cyhoedd, 
a difrod i hyder y cyhoedd yn y 
proffesiwn yn gysylltiedig â rhai 
nad ydynt wedi cofrestru yn 
defnyddio teitl a ddiogelir neu’n 
cyflawni gweithred a ddiogelir 
mewn modd cymesur a seiliedig ar 
risg. 

• Mae gan y rheolydd ganllaw ar waith ar gyfer ei hun ac eraill 
ar sut y delir â phryderon yn ymwneud ag ymarfer 
anghyfreithiol neu heb gofrestru, yn cynnwys proses ar gyfer 
deall y risgiau a phryderon a godwyd 

• Mae penderfynyddion o fewn y rheolydd yn deall y sail a 
phroses ar gyfer gwneud penderfyniadau yn ymwneud â 
chamddefnydd o deitl neu gyflawni’r swyddogaethau 
cyfyngedig 

• Mae gan y rheolydd strategaeth ar waith i gyfathrebu ei rôl, a 
rôl eraill, parthed ymarfer anghyfreithiol neu heb gofrestru. 
Mae hyn yn cynnwys gweithio gydag asiantaethau eraill ble 
fo'n briodol i wneud hynny 

• Gall y rheolydd arddangos sut mae ei weithgareddau yn y 
maes hwn yn gymesur i’r risgiau o ymarfer anghyfreithiol 
neu heb gofrestru mae’n nodi 

• Mae’r rheolydd yn sicrhau bod cofrestryddion ac ymgeiswyr 
yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau a rhwymedigaethau 
cyfreithiol yn y maes hwn 

• SOPs/dogfennau proses yn amlinellu sut mae’r rheolydd yn delio gyda 
chyhuddiadau ymarfer anghyfreithiol 

• Deddfwriaeth sy’n ategu’r ymagwedd hon 

• Meini prawf ac SLAs ar gyfer penderfynyddion 

• Dolenni i wybodaeth ar ymarfer anghyfreithiol ar gyfer y cyhoedd a 
rhanddeiliaid eraill 

• Unrhyw werthusiad o gysondeb penderfyniadau a wnaethpwyd parthed 
cwynion ynghylch gweithredu ar ymarfer anghyfreithlon/heb gofrestru 

• Unrhyw werthusiad o effeithiolrwydd gweithgaredd y rheolydd e.e. Monitro 
cydymffurfiad gyda llythyrau “ymatal’ 

• Gwybodaeth mae’r rheolydd yn cyhoeddi i’w gofrestryddion am gamau a 
gymerwyd parthed ymarfer anghyfreithiol a’u cyfrifoldebau 

• Unrhyw wybodaeth arall sy'n berthnasol i gyflawniad presennol y Safon 
hon 

Safon Tair ar Ddeg 
Mae gan y rheolydd ofynion 
cymesur i fodloni ei hun fod 
cofrestryddion yn dal i fod yn 
addas i ymarfer. 

• Mae gan y rheolydd CPD (neu system gyfatebol) ar waith 
sy'n sicrhau addasrwydd i ymarfer parhaus (CFTP) 

• Mae'r rheolydd yn gofyn am adborth gan gofrestryddion a 
rhanddeiliaid ar effeithlonrwydd ei broses CFTP, ac yn 
ystyried yr adborth hwnnw wrth wneud newidiadau i’r system 

• Mae’r rheolydd yn sicrhau bod y system CFTP yn parhau i 
fod yn addas i'r diben, gan ystyried newidiadau i’w safonau, 
addysg a hyfforddiant, a chyd-destun clinigol a moesegol 
newidiol ei gofrestryddion 

• Ble fo'n briodol, defnyddir dysgu o rannau eraill o waith y 
rheolydd i hysbysu a gwella’r broses a deilliannau CFTP 

• Disgrifiad o'r broses mae’n rhaid i gofrestryddion ddilyn i arddangos 
CFTP 

• Y sail ddeddfwriaethol dros y broses honno 

• SOPs/dogfennau proses sy'n disgrifio sut mae CFTP yn cael ei asesu 
gan y rheolydd 

• Dolenni i wybodaeth i gofrestryddion ac eraill ar y broses CFTP 

• Tystiolaeth fod y rheolydd wedi targedu ei system CFTP tuag at 
sicrhau bod rheolyddion yn datblygu eu sgiliau yn eu meysydd 
ymarfer, a diogelu’r cyhoedd 

• Tystiolaeth fod y rheolydd yn nodi ac yn defnyddio’r wybodaeth mae’n 
casglu ar sut mae cofrestryddion yn cyflawni CFTP i hysbysu a 
datblygu ei brosesau 

• Defnyddir dysgu FTP ble fo’n briodol yn natblygiad CFTP 

• Unrhyw wybodaeth arall sy'n berthnasol i gyflawniad presennol y 
Safon hon 

• Unrhyw wybodaeth gan gofrestryddion ar effeithiolrwydd y broses 
CPC/CFTP 
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• Unrhyw werthusiad o os yw cofrestryddion sy'n destun cyfyngiadau 
FTP wedi cydymffurfio â gofynion CPC/CFTP diweddar 

Unrhyw wybodaeth arall sy'n berthnasol i gyflawniad presennol y Safon hon 

Addasrwydd i ymarfer   

 Ffactorau i’w hystyried Tystiolaeth bosibl 

Safon Pedair ar Ddeg 
Mae’r rheolydd yn galluogi unrhyw 
un i fynegi pryder am gofrestrydd. 

• Mae’r rheolydd yn sicrhau bod amserlenni ar gyfer pob cam 

o’r broses FTP yn cael eu monitro'n weithredol, ac y rheolir 

achosion yn effeithiol ac yn rhagweithiol i osgoi oedi 

• Mae’r rheolydd wedi dogfennu a gweithredu proses yn 

gyson ar gyfer pob cam o’r broses FTP, ac mae’r rhain yn 

cael eu hadolygu’n rheolaidd ac yn ddangosadwy 

• Mae arweiniad wedi ei gyhoeddi ac ar gael yn hawdd i bawb 

ar sut y cyflawnir y broses FTP, ac mae’r arweiniad hwn yn 

cael ei adolygu'n rheolaidd ac yn ddangosadwy 

• Mae’r rheolydd yn sefydlu’n glir sut mae’n arddangos pa 

gwynion sy'n bodloni ei drothwy ar gyfer ymchwilio, a sut y 

gweithredir y trothwy hwn yn gyson, yn deg, ac yn unol â’i 

safonau, rheolau a pholisïau 

• Bod yna broses glir, wedi dogfennu ar gyfer asesu risg a 

rheoli achosion ar dderbyn a thrwy gydol oes ymchwiliad, 

bod y broses hon yn cael ei gweithredu’n deg a chyson, a 

bod y broses hon yn cael ei hadolygu'n rheolaidd ac yn 

ddangosadwy 

• Mae yna ganllaw clir ar gyfer penderfynyddion a staff ar sut i 

benderfynu os yw asesiad risg achos yn galw am gyfeirio at 

banel gorchmynion dros dro, ac os yw’r canllaw hwn yn cael 

ei weithredu'n deg a chyson. 

• Gall y rheolydd arddangos sut mae’n gweithio gydag 

asiantaethau eraill i gasglu a rhannu gwybodaeth am ei 

gofrestryddion, a ble fo'n briodol fod achosion yn cael eu 

cyfeirio at yr asiantaethau hynny trwy broses a ddogfennir, 

sy'n gyson, wedi ei gweithredu'n deg ac wedi ei hadolygu’n 

rheolaidd 

• SOPs/dogfennau proses sy’n sefydlu sut mae’r rheolydd yn rheoli 
camau’r broses addasrwydd i ymarfer, a ffurflenni/llythyrau templed 
cysylltiedig 

• Deddfwriaeth berthnasol, a sut mae hyn yn berthnasol i’r ffordd mae’r 
rheolydd wedi adeiladu'r broses FTP 

• SLAs a KPIs perthnasol i bob cam o’r broses FTP a thystiolaeth o sut 
mae cydymffurfiad wedi ei fonitro; deilliannau’r broses fonitro a 
chamau a gymerwyd parthed diffyg cydymffurfiad 

• Canllaw i staff a phenderfynyddion ar asesu os yw 
gwybodaeth/atgyfeiriadau a dderbyniwyd angen ymchwiliad FTP. 
Tystiolaeth o sicrwydd ansawdd cyfran o benderfyniadau i beidio 
ymchwilio, a nodi unrhyw ddysgu perthnasol. Manylion sut mae’r 
rheolydd yn sicrhau bod y broses yn ddangosadwy glir o duedd, yn 
arbennig tuedd o blaid cofrestryddion 

• Storio a chyfathrebu gwybodaeth a dogfennau i sicrhau y caiff ei thrin 
yn ddiogel ble fo'n briodol, a manylion y polisïau a gweithdrefnau 
diogelwch gwybodaeth perthnasol.  Gwybodaeth am sut mae’r 
rheolydd yn gwirio cydymffurfiad 

• Unrhyw wybodaeth arall sy'n berthnasol i gyflawniad presennol y 
Safon hon 

• Tystiolaeth o sicrwydd ansawdd penderfyniadau asesu risg a 
gymerwyd, a gweithrediad unrhyw ddysgu a nodwyd 

• MOUs a chytundebau gyda chyrff eraill, yn sefydlu’r trefniadau rhannu 
ar gyfer gwybodaeth FTP 

• SOPs/proses ar gyfer asesiad risg cychwynnol a pharhaus achosion, 
yn ogystal â’r broses ble mae’r rheolydd yn blaenoriaethu achosion 

• Arweiniad i lunwyr penderfyniadau ar feini prawf ar gyfer atgyfeiriadau 
IO 

• Unrhyw wybodaeth arall sy'n berthnasol i gyflawniad presennol y 
Safon hon 

Safon Pymtheg 
Mae proses y rheolydd ar gyfer 
archwilio ac ymchwilio achosion yn 
gymesur, yn delio gydag achosion 
yn gyflym ac yn gyson gyda 
datrysiad teg o'r achos ac yn 
sicrhau bod y dystiolaeth orau 
posibl yn cael ei hystyried ar gyfer 
penderfyniadau yn ystod pob cam 
o’r broses. 

Safon Un ar Bymtheg 
Mae’r rheolydd yn sicrhau y gwneir 
pob penderfyniad yn unol â’i 
brosesau, eu bod yn gymesur, yn 
gyson a theg, yn ystyried yr 
amcanion statudol, safonau'r 
rheolydd a’r gyfraith achos 
berthnasol ac yn blaenoriaethu 
diogelwch cleifion a defnyddwyr 
gwasanaeth. 

Safon Dwy ar 
Bymtheg 
Mae’r rheolydd yn nodi ac yn 
blaenoriaethu pob achos sy’n 
awgrymu risg difrifol i ddiogelwch 
cleifion neu ddefnyddwyr 
gwasanaeth ac yn ceisio 
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gorchmynion dros dro ble fo'n 
briodol. 

• Mae gan benderfynyddion addasrwydd i ymarfer ganllaw clir 

yn sefydlu’r fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau. 

Mae’r canllaw yma yn cael ei gyhoeddi, a’i adolygu'n 

rheolaidd ac yn ddangosadwy 

• Penodir a hyfforddir penderfynyddion trwy broses sy’n 

gadarn a thryloyw, ac mae’r rheolydd yn sicrhau bod y 

penderfynyddion hyn yn cadw eu sgiliau a gwybodaeth yn 

gyfredol  

• Mae’r rheolydd yn sicrhau bod y broses ar gyfer gwneud 

atgyfeiriad neu gŵyn yn dryloyw, hawdd eu deall, a bod 

canllaw ar gael i’r rhai sydd eisiau gwneud cwyn ar rôl y 

rheolydd a’i bwerau 

• Mae’r rheolydd yn sicrhau bod pob parti i gŵyn yn cael 

gwybod am broses yr ymchwiliad mewn ffordd amserol, 

sensitif i anghenion yr unigolion hynny, ac sy'n hyblyg er 

mwyn talu sylw i natur newidiol unrhyw ymchwiliad 

 

• Tystiolaeth o atgyfeiriadau a wnaethpwyd i reolydd 

proffesiynol/systemau arall neu gorff perthnasol arall, a thystiolaeth 

fod y rheolydd yn rhannu ei ddysgu am yr atgyfeiriadau hyn gyda 

chyrff eraill 

 
 
 

• Arweiniad, meini prawf ac SLAs ar gyfer penderfynyddion a 
gwybodaeth am ba mor aml mae’r dogfennau hyn yn cael eu 
hadolygu a’r broses ar gyfer eu hadolygu 

• Proses ar gyfer cyhoeddi, ac arweiniad ar beth na ddylid ei gyhoeddi 

• Proses ar gyfer cyfathrebu gwybodaeth heb ei chyhoeddi i 
randdeiliaid perthnasol (e.e. Cyflogwyr) fel fo’n briodol 

• Proses yn ymwneud â phenodi/hyfforddi/gwerthuso archwilwyr 
achos/aelodau IC/panelwyr yn cynnwys darparu adborth ar ddysgu a 
nodwyd o sicrwydd ansawdd ar benderfyniadau 

• Proses ar gyfer, a chanlyniad, sicrwydd ansawdd mewnol rheoliad ar 
benderfyniadau a wnaed gan benderfynyddion ar bob lefel o’r broses 
FTP 

• Gwybodaeth am y nifer o bryderon a godwyd/cwynion a wnaed a 
ategwyd o ran ansawdd penderfyniadau FTP, a chamau a gymerwyd 
mewn ymateb 

• Unrhyw wybodaeth arall sy'n berthnasol i gyflawniad presennol y 
Safon hon 

• Gwybodaeth am sut mae’r rheolydd yn cyfathrebu i gofrestryddion ac 
i’r cyhoedd yn gyffredinol am ddeilliannau ei weithgaredd FTP e.e. 
Trwy gyhoeddi data ystadegol a chrynodebau achos neu adroddiad 
FTP blynyddol 

• Unrhyw werthusiad o amlder ailadrodd pryderon FTP gan yr un 
ymarferwyr yn dilyn casgliad y broses FTP wreiddiol 

• Unrhyw werthusiad o amlder torri amodau/gwaharddiadau  

• Dolenni at wybodaeth ar sut i wneud cwyn; gwybodaeth am unrhyw 

weithgaredd ymgysylltu a gyflawnir i fesur ac/neu wella 

ymwybyddiaeth o broses FTP rheolydd  

• Gwybodaeth ar gael yn fewnol ac i randdeiliaid ar rôl rheolyddion, a 

pha fathau o gwynion y gall ddelio â nhw  

• Arweiniad i staff am gyfeirio cwynion at sefydliadau eraill, ble fo'n 

briodol  

Safon Deunaw 
Diweddarir pob parti mewn cwyn 
ar gynnydd eu hachosion a’u 
cefnogi i gymryd rhan yn effeithiol 
yn y broses. 
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• Gwybodaeth i gyfranogwyr yn y broses, fel arweiniad i dystion  

• SLAs, SOPs ac arweiniad i staff ar hysbysu pob parti yn rheolaidd; 

monitro cydymffurfiad gyda’r SLAs, SOPs, a dogfennau arweiniad 

hynny a gweithredu'n brydlon i unioni a nodi materion thematig  

• Monitro cwynion a wnaethpwyd/pryderon a godwyd/adborth a 

dderbyniwyd am amserlenni yn y broses FTP ac am brofiadau 

tystion/hysbyswyr o’r broses, er mwyn nodi meysydd ble mae angen 

gwelliant  

• Unrhyw wybodaeth arall sy'n berthnasol i gyflawni presennol y Safon 

hon  

• Cynigir cyfle i dystion a hysbyswyr ddarparu adborth ar y broses, ac 

mae unrhyw adborth a ddarparwyd yn cael ei adolygu gan nodi 

unrhyw ddysgu perthnasol. 

• Rhoddir gwybodaeth am hyfforddiant i benderfynyddion am 

ystyriaethau priodol parthed tystiolaeth tystion/hysbyswyr bregus 

 
 

 


