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Canllaw ar y Safonau ar gyfer Cofrestrau Achrededig  

Cyflwyniad 

Mae Deddf Diwygio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Phroffesiynau Gofal Iechyd 20021 
yn ein galluogi i osod meini prawf achredu, sef ein Safonau ar gyfer Cofrestrau 
Achrededig (“y Safonau”). Rydym wedi datblygu wyth o Safonau y mae’n rhaid i'r holl 
Gofrestrau Achrededig eu bodloni. Mae’r ddogfen hon yn sefydlu canllawiau pellach ar 
gyfer pob un o’r Safonau a dylid ei darllen ar y cyd â’r Fframwaith Tystiolaeth a’r 
Canllaw Ategol ar gyfer Safon Un. 

Sut y defnyddir y Safonau 

Byddwn yn penderfynu os yw sefydliad yn bodloni ein meini prawf ar gyfer achrediad, 
trwy asesiad yn erbyn ein Safonau. Fydd achrediad ddim ond yn cael ei ganiatáu os 
yw'n gydnaws gydag amcanion yr Awdurdod: 

• Diogelu'r cyhoedd rhag niwed 

• Cynnal hyder yn y proffesiynau  

• Datgan a chynnal safonau proffesiynol. 

Bydd angen i gofrestro fodloni'r holl Safonau i’n sicrhau y gall ddiogelu’r cyhoedd. 
Bydd angen i bob sefydliad, wedi eu hachredu, arddangos y gall barhau i fodloni’r 
Safonau, trwy asesiad cyfnodol. 
 
Yn ystod cais cychwynnol, rhaid bodloni Safon Un cyn y gellir cyflawni asesiad yn 
erbyn y Safonau sy'n weddill gan ei bod yn hanfodol i sicrhau y byddai achrediad er 
lles y cyhoedd. Rydym yn cynnig asesiad cychwynnol yn erbyn y Safon hon ar gyfer 
darpar gofrestrau. (gweler ein canllaw am ragor o wybodaeth ar Ymgeisio am 
achrediad a Ffioedd a thaliadau).  

Y Safonau ar gyfer Cofrestrau Achrededig 

Safon Un: Cymhwyster a lles y cyhoedd  

Mae’r sefydliad yn cadw cofrestr o bobl mewn rolau iechyd ac/neu ofal 
cymdeithasol nad ydynt yn amodol i reoleiddio statudol. Mae’r gweithgareddau 
a gyflawnir gan rai sydd wedi cofrestru yn fuddiol i iechyd ac/neu les y cyhoedd 
ac mae modd cyfiawnhau a lliniaru ar gyfer unrhyw niwed.  

1a) Cymhwyster y gofrestru dan ein deddfwriaeth 

Byddwn yn penderfynu os yw’r gofrestr yn dod dan gwmpas ein pwerau achredu fel y 
sefydlwyd yn y Ddeddf, gan gyfeirio at y diffiniad o ‘gofrestr wirfoddol’ a sefydlwyd yn 
Adran 25D. Mae hyn yn cynnwys na ddylai fod angen i’r rôl (neu rolau) a gofrestrir fod 
wedi eu cofrestru dan y gyfraith er mwyn defnyddio teitl, neu i ymarfer fel aelod o 
broffesiwn, neu i gymryd rhan mewn gwaith sy'n golygu darparu gofal iechyd, neu ofal 
cymdeithasol (yn Lloegr).  

 
1https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/17/contents  
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1b) Ystyriaeth lles y cyhoedd  

Byddwn yn penderfynu os yw’n debygol i fod er budd pennaf cleifion, defnyddwyr 
gwasanaeth a’r cyhoedd i achredu cofrestr, gan ystyried y mathau o weithgareddau a 
arferir gan y rhai sydd wedi cofrestru. Bydd hyn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i , 
ystyriaeth o'r canlynol:  

• Tystiolaeth bod y gweithgareddau a gyflawnir gan rai sydd wedi cofrestru yn 
debygol o fod yn fuddiol. 

• Tystiolaeth y gellir cyfiawnhau unrhyw niwed neu risgiau sy'n debygol o 
ddeillio o'r gweithgareddau hyn ac y’i lliniarir yn briodol gan ofynion y 
gofrestr ar gyfer cofrestriad.  

• Ymroddiad i sicrhau bod yr holl driniaethau a gwasanaethau yn cael eu 
cynnig mewn modd nad yw'n gwneud hawliadau heb eu profi nac yn 
camarwain y cyhoedd mewn unrhyw fodd.  

I fodloni Safon Un, byddwn angen sicrhad y gellir lliniaru ar gyfer unrhyw niwed neu 
risg sy’n debygol o godi o'r gweithgareddau gan ofynion y gofrestr ar gyfer rhai sydd 
wedi cofrestru, ac nad ydynt yn drech na’r buddion tebygol i gleifion, defnyddwyr 
gwasanaeth a’r cyhoedd. Os bodlonir Safon Un, yna bydd y mesurau lliniaru hyn yn 
cael eu profi ymhellach yn ystod yr asesiad o Safonau Dau i Wyth cyn dyfarnu 
achrediad. Am ragor o wybodaeth, gweler Canllaw atodol – Safon Un.  

Safon Dau: Rheoli'r gofrestr 

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

2a) Y broses gofrestru 

Mae’r broses ar gyfer cofrestru yn glir a hygyrch. Mae yna broses i ymgeiswyr apelio 
yn erbyn penderfyniadau cofrestru. Mae’r broses gofrestru yn deg ac yn hyrwyddo 
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.  
 
Mae’r gofrestr yn esbonio'n glir dan ba amgylchiadau y bydd yn adolygu ei 
benderfyniadau parthed cynnwys ar y gofrestr a dileu o'r gofrestr ac yn esbonio sut 
fydd yn gwneud hynny. Mae’r sefydliad yn cydnabod penderfyniadau a wnaed parthed 
ymddygiad proffesiynol gan gyrff rheoleiddio a chofrestrau eraill a achredir gennym 
wrth benderfynu os dylid eu cynnwys ar y gofrestr. 
 
Mae’r broses ymgeisio yn cynnwys asesiad o a yw ofynion addysg a hyfforddiant y 
sefydliad wedi eu bodloni. Mae’r broses ar gyfer sut yr ystyrir unrhyw gymwysterau 
amgen, fel profiad proffesiynol, wedi ei sefydlu'n glir yn ei ganllawiau.  Mae’r gofynion 
ar gyfer cynnal cofrestriad, fel datblygiad proffesiynol parhaus, wedi eu sefydlu'n glir.   

2b) Y gofrestr 

Mae’r sefydliad yn cynnal cofrestr sy'n gywir, yn hygyrch i'r cyhoedd ac yn cefnogi'r 
rhai sy'n ei defnyddio i wneud penderfyniadau gwybodus. Mae’n hawdd ei chanfod ar 
wefan y sefydliad, ac yn hawdd i'w llywio.  
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Mae gan y sefydliad fecanweithiau priodol ar waith ar gyfer gwirio bod ymarfer y rhai 
sydd wedi cofrestru yn gyfredol, megis trwy ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP).  
 

Safon Tri: Safonau ar gyfer y rhai sydd wedi cofrestru 

Mae’r sefydliad yn gosod safonau priodol ar gyfer cymhwyster, ymddygiad 
proffesiynol a moesegol, ac ymarfer busnes. 

3a) Cymhwyster 

Mae’r sefydliad yn seilio ei safonau cymhwyster, sydd wedi eu cyhoeddi, ar ymchwil a 
thystiolaeth sydd ar gael.  
 
Ni ddylai’r rhai sydd wedi cofrestru ddefnyddio cynnyrch, offer na dulliau nad ydynt 
wedi eu cymeradwyo gan gyrff amgen perthnasol fel rhai sy'n addas i’w defnyddio 
mewn iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r sefydliad yn darparu arweiniad clir ble fo'n 
berthnasol i gofrestryddion ar unrhyw ofynion arbennig yn ymwneud ag addasrwydd yr 
eiddo, cynnyrch ac offer ar gyfer ymarfer eu proffesiwn, sy'n allweddol i ddiogelu 
iechyd, diogelwch a lles defnyddwyr gwasanaeth. 

3b) Ymddygiad proffesiynol  

Mae gofyn i gofrestryddion flaenoriaethu diogelu'r cyhoedd a diogelwch uwchlaw 
buddiannau proffesiynol. Mae gan y gofrestr god ymarfer yn sefydlu safonau 
ymddygiad, cymhwyster ac arfer busnes. Mae gofynion ar gyfer ymddygiad yn 
cynnwys atebolrwydd, gonestrwydd, didwylledd, cywirdeb, parch ac egwyddorion y 
Ddyletswydd Gonestrwydd proffesiynol.   

 3c) Arfer busnes 

Mae’r sefydliad yn gofyn i gofrestryddion gynnal safonau uchel ymarfer busnes ble 
mae hyn yn gyfrifoldeb i'r cofrestrydd. Mae hyn yn cynnwys dilyn rheolau a 
chanllawiau parthed hysbysebu ble fo'n berthnasol, trin data, a rheoli 
eiddo/amgylchedd gwaith. Gofynion i gofrestrau hyrwyddo safonau gwasanaeth 
cwsmeriaid, rheolaeth ariannol a gweinyddol da fel cadw cofnodion gan y rhai a 
gofrestrir.  
 
Mae’r sefydliad yn bodloni ei hun bod gan y rhai a gofrestrir yswiriant indemniad.  

Safon Pedwar: Addysg a hyfforddiant 

Mae’r sefydliad yn sefydlu safonau addysg priodol ar gyfer y rôl (neu rolau) a 
gofrestrir ac yn sicrhau y gall y rhai sydd wedi cofrestru nodi pan all fod angen 
cyfeirio at weithiwr iechyd neu ofal cymdeithasol arall. 

4a) 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.  

Mae'r sefydliad yn sefydlu safonau addysgol priodol sy'n galluogi ymarfer diogel a 
chymwys. Wrth osod ei safonau, mae'r sefydliad yn ystyried y ffactorau canlynol: 

• Natur ac ehangder y risg i ddefnyddwyr gwasanaeth a’r cyhoedd 
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• Natur ac ehangder yr wybodaeth, gallu a phrofiad sy'n ofynnol i ddarparu 
defnyddwyr gwasanaeth a'r cyhoedd gyda gofal diogel  

• Gall safonau a osodwyd gan gyrff perthnasol eraill ar gyfer yr un 
alwedigaeth neu alwedigaeth debyg os yn wahanol, fod yn gyfiawnhad 
rhesymol  

• Cynnal hyder y cyhoedd 

• Cydraddoldeb, amrywiaeth , cynhwysiant a hawliau dynol. 

 
Yn rhan o hyn, mae'r sefydliad yn sicrhau bod gan y rhai a gofrestrir sy'n asesu 
anghenion iechyd defnyddwyr gwasanaeth ac yn darparu unrhyw fath o ofal a 
thriniaeth ddealltwriaeth ddigonol o iechyd corfforol a meddyliol (yn cynnwys 
deall penderfynyddion cymdeithasol iechyd) sy'n berthnasol i gwmpas eu 
hymarfer, i nodi ble gallai defnyddwyr gwasanaeth fod angen eu cyfeirio at 
weithiwr iechyd neu ofal cymdeithasol arall. Dylent allu cydnabod arwyddion 
sylfaenol a symptomau cyflyrau mae eu cleifion a defnyddwyr gwasanaeth yn 
debygol o’u cyflwyno, a allai alw am sylw meddygol.  

  4b) Mae gan y gofrestr fecanwaith cymesur a thryloyw ar gyfer sicrhau ei hun 
bod y darparwyr a rhaglenni addysgol mae’n eu goruchwylio neu dderbyn yn 
darparu myfyrwyr a hyfforddeion sy'n bodloni gofynion y gofrestr ar gyfer 
cofrestru, ac yn gweithredu ble mae ei weithgareddau sicrwydd yn nodi 
pryderon naill ai am hyfforddiant neu bryderon diogelwch cleifion ehangach. 

 
Mae’r sefydliad yn sicrhau bod unrhyw gymwysterau a dderbynnir ar gyfer dibenion 
cofrestriad a ddarperir gan drydydd partïon yn bodloni’r gofynion uchod, gyda gwiriad 
annibynnol. Mae ganddo fecanweithiau sicrwydd ansawdd ar waith i sicrhau y bodlonir 
ei ofynion ar sail barhaus a’i fod yn cael dilysiad annibynnol ble fo'n briodol.   
 

4c) Mae’r gofrestr yn gwneud ei safonau addysg a hyfforddiant yn glir ac yn 
hygyrch i’w cyhoedd i alluogi’r rhai hynny sy’n defnyddio’r gofrestr i wneud 
penderfyniadau gwybodus. 

Mae yn dryloywder ynghylch y lefel o addysg a hyfforddiant sydd angen, yn cynnwys 
sut fydd profiad proffesiynol yn cael ei ystyried.  
 

Safon Pump: Cwynion a phryderon am y rhai a gofrestrir 

Mae gan y sefydliad brosesau cadarn ar waith ar gyfer sicrhau y delir yn amserol 
gyda phryderon ynghylch y rhai sydd wedi cofrestru mewn modd tryloyw, 
amserol a theg.  

5a) Delio â chwynion a phryderon 

Mae gan y sefydliad brosesau teg a chadarn ar gyfer delio â chwynion am ymddygiad 
ac/neu berfformiad ei gofrestryddion. Mae’r prosesau hyn yn ffocysu ar ddiogelu 
defnyddwyr gwasanaeth a’r cyhoedd a ble fo'n bosibl ar unioni pethau. Mae yna 
drothwyon clir ar gyfer pan fydd cwynion a phryderon yn cael eu huwchgyfeirio i 
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weithdrefnau disgyblu. Mae’r sefydliad yn gyfrifol am ymchwilio a chyflwyno pryderon i 
baneli disgyblu. Mae yna ganllaw a chefnogaeth glir ar gyfer pawb sy'n cymryd rhan yn 
y broses gwynion.  

5b) Tryloywder penderfyniadau a chanlyniadau 

Mae’r sefydliad yn arddangos bod ei benderfyniadau yn deg, yn dryloyw, yn gyson ac 
wedi eu hesbonio yn glir. Fe gyhoeddir canlyniadau cwynion sy'n arwain at 
weithdrefnau disgyblu. 
  
Mae yna brosesau ar gael ar gyfer adrodd am bryderon i asiantaethau perthnasol eraill 
pan fydd angen gwneud hynny i ddiogelu'r cyhoedd. 

Safon Chwech: Trefn lywodraethu 

Mae trefn lywodraethu’r sefydliad yn cefnogi diogelu'r cyhoedd ac yn hyrwyddo 
tryloywder, cywirdeb ac atebolrwydd.  

Mae’r sefydliad yn cyflawni ei lywodraethu yn unol ag arfer da. Mae ei drefniadau 
llywodraethu yn sicrhau bod rheolaeth o'r gofrestr a chamau rheoleiddio yn deg, 
effeithiol, cymesur a thryloyw.  

6a) Rheolaeth ariannol a sefydliadol  

Mae’r sefydliad yn arddangos bod ei arferion cyllid a rheoli busnes yn gadarn.  Gall 
arddangos ei fod yn ariannol gynaliadwy ac y gall ateb am ei atebolrwydd cyfreithiol os 
bydd her i'w benderfyniadau. 
 
Mae gan y sefydliad broses ar waith ar gyfer delio â chwynion corfforaethol, fel bod 
unrhyw un yn gallu codi pryderon ynghylch sut mae’r gofrestr wedi ei rhedeg.  
 
Mae yna brosesau ar waith i nodi a chymryd camau priodol i liniaru risgiau sefydliadol. 

6b) Arweinyddiaeth strategol ac atebolrwydd  

  
Mae nodau a gwerthoedd y sefydliad yn ffocysu ar ddiogelu’r cyhoedd a gellir gweld 
hyn yn ei weithredoedd. Mae’r bwrdd llywodraethu yn darparu arweinyddiaeth 
strategol yn unol â nodau a gwerthoedd y gofrestr. Mae'r broses o wneud 
penderfyniadau yn dryloyw ac wedi ei arwain gan egwyddorion yn seiliedig ar degwch, 
cywirdeb a thryloywder.  
 
Ble mae gan sefydliadau swyddogaethau ar wahân i gofrestru gwirfoddol (er 
enghraifft, corff proffesiynol neu gynrychiadol) maent yn arddangos bod eu trefniadau 
llywodraethu yn sicrhau eu bod yn blaenoriaethu diogelu'r cyhoedd. Dylai sefydliad allu 
dangos bod rheolaeth o'r gofrestr, darpariaeth addysg a hyfforddiant a swyddogaeth 
cymdeithas broffesiynol yn cael eu cadw’n gwbl ar wahân. 
 
Mae'r sefydliad yn hyrwyddo a chefnogi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.   
 
Mae’r sefydliad yn dilyn arferion da wrth wneud apwyntiadau i swyddi uwch neu rai 
eraill allweddol. Mae’n gofyn i swyddogion uwch penodedig gynnal safonau uchel sy'n 
gymesur â’r rôl diogelu'r cyhoedd.  
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Safon Saith: Rheoli risgiau sy'n deillio o weithgareddau'r rhai a gofrestrir 

Mae gan y sefydliad ddealltwriaeth trylwyr o’r risgiau i ddefnyddwyr gwasanaeth 
a’r cyhoedd a gyflwynir gan y gweithgareddau a gyflawnir gan y rhai sydd wedi 
cofrestru ac mae’n cymryd camau i’w lliniaru.  

Mae’r sefydliad yn ofalus o ran nodi, monitro, adolygu a gweithredu ar risgiau sy'n 
gysylltiedig ag ymarfer ei gofrestryddion ac yn defnyddio'r wybodaeth hon yn 
weithredol i gyflawni ei swyddogaethau fel cofrestr.  
 

Safon Wyth: Cyfathrebu ac ymgysylltu 

Mae'r sefydliad yn darparu gwybodaeth glir a hygyrch i'r cyhoedd, ei 
chofrestryddion a rhanddeiliaid eraill amdani ei hun, y rôl (neu rolau) mae’n eu 
cofrestru, ac ynghylch y rhaglen cofrestrau achrededig. Mae’n defnyddio 
ymgysylltu gyda rhanddeiliaid perthnasol i hysbysu a hybu diogelu'r cyhoedd.  

Mae’r sefydliad yn darparu gwybodaeth glir a hygyrch am ei phrosesau a pholisïau i’r 
cyhoedd a rhanddeiliaid.  
 
Mae’r sefydliad yn ymgysylltu gyda rhanddeiliaid i gasglu safbwyntiau amrywiol 
ynghylch ei waith. Mae’n defnyddio adborth i hysbysu newidiadau i’w bolisïau a 
phrosesau, gydag ymgynghoriad cyhoeddus ble fo'n briodol.  
 
Mae'r sefydliad yn cydweithio gyda Chofrestrau Achrededig eraill, rheolyddion a 
rhanddeiliaid eraill perthnasol ble fo'n briodol i gryfhau diogelu'r cyhoedd. Mae’n 
darparu gwybodaeth hygyrch a chywir ynghylch y rhaglen cofrestrau achrededig a’i 
achrediad ei hun.  
 
 

 


