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SL(5)298 – Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a 
Swyddogaethau) (Cymru) 2018 

Gweithdrefn: Negyddol 

Diben y Rheoliadau hyn yw gosod gofynion ar ddarparwyr gwasanaethau 
maethu (awdurdodau lleol a darparwyr annibynnol) mewn perthynas â 
sefydlu a swyddogaethau paneli maethu.  Eu bwriad yw disodli a diweddaru'r 
gofynion yn Rhan IV o Reoliadau Gwasanaethau Maethu (Cymru) 2003 
('Rheoliadau 2003').       

Mae'r Rheoliadau yn dyblygu Rheoliadau 2003 yn fras, ond maent yn gwneud 
dau newid arwyddocaol:  

• sefydlu rhestr ganolog o bobl sy'n cael eu hystyried yn addas i eistedd 
ar banel maethu, ac y gellir tynnu aelodau paneli maethu ohoni 

• cyflwyno proses dau gam ar gyfer asesu darpar rieni maeth.   

Er mwyn caniatáu'r dull gweithredu newydd hwn, defnyddir y pwerau 
cyfreithiol yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a 
Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

Fe’u gwnaed ar: 10 Rhagfyr 2018 

Fe’u gosodwyd ar: 11 Rhagfyr 2018 

Yn dod i rym ar: 29 Ebrill 2019 

 



  

SL(5)292 – Rheoliadau Gwasanaethau Lleoli Oedolion 
(Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 
2019 

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Mae Rhan 1 o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 
2016 (“y Ddeddf”) yn cyflwyno system newydd o reoleiddio gwasanaethau 
gofal a chymorth yng Nghymru, gan ddisodli’r un a sefydlwyd o dan Ddeddf 
Safonau Gofal 2000. 

Mae’r Ddeddf yn cyflwyno cysyniad newydd o “gwasanaethau rheoleiddiedig” 
ac mae adran 2 o’r Ddeddf yn diffinio “gwasanaeth rheoleiddiedig” i gynnwys 
gwasanaeth lleoli oedolion. Mae paragraff 6 o Atodlen 1 i’r Ddeddf yn 
diffinio “gwasanaeth lleoli oedolion” fel gwasanaeth a gynhelir (pa un ai er 
elw ai peidio) gan awdurdod lleol neu berson arall at ddibenion lleoli 
oedolion gydag unigolyn yng Nghymru o dan gytundeb gofalwr (ac mae’n 
cynnwys unrhyw drefniadau ar gyfer recriwtio, hyfforddi a goruchwylio 
unigolion o’r fath). 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gosod gofynion ar ddarparwyr gwasanaethau mewn 
perthynas â gwasanaethau lleoli oedolion, gan gynnwys gofynion o ran safon 
y gofal a’r cymorth sydd i’w darparu i unigolyn a leolir o dan gytundeb 
gofalwr. Mae paragraff 6 o Atodlen 1 i’r Ddeddf yn diffinio “cytundeb 
gofalwr” fel cytundeb ar gyfer darparu gan unigolyn lety yng nghartref yr 
unigolyn ynghyd â gofal a chymorth ar gyfer hyd at dri oedolyn. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 
2016 

Fe’u gwnaed ar:  

Fe’u gosodwyd ar: 10 Rhagfyr 2018 

Yn dod i rym ar: 29 Ebrill 2019 
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