
  

Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

04 Mawrth 2019 

SL(5)319 – Rheoliadau Trefniadau ar gyfer Cynhorthwy i 

Bersonau sy’n Cyflwyno Sylwadau (Cymru) 2019 

Gweithdrefn: Negyddol 

O dan adran 178(4) a (5) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014, mae’n ofynnol i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i 

wneud darpariaeth bellach ynghylch dyletswydd awdurdod lleol i wneud 

trefniadau i helpu plant a phobl ifanc sydd am gyflwyno sylwadau. Mae hyn 

yn gymwys i sylwadau gan blant a phobl ifanc ynghylch ystod o 

swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol sy’n effeithio 

ar blant a phobl ifanc. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth ynghylch y categorïau o 

bersonau na chânt, o dan drefniadau’r awdurdod lleol, ddarparu cynhorthwy 

i’r plentyn neu’r person ifanc. 

Pan fo awdurdod lleol yn dod yn ymwybodol bod plentyn neu berson ifanc 

am gyflwyno sylwadau, mae rheoliad 3 yn ei gwneud yn ofynnol i’r awdurdod 

lleol ddarparu gwybodaeth am wasanaethau eirioli a rhoi cymorth i gael 

cynhorthwy eiriolwr. 

Mae rheoliad 4 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol fonitro ei 

gydymffurfedd â’r gofynion hyn. 

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

Fe’u gwnaed ar: 06 Chwefror 2019 

Fe’u gosodwyd ar: 08 Chwefror 2019 

Yn dod i rym ar: 01 Ebrill 2019 

 

 



  

SL(5)321 – Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig 

(Datganiadau Blynyddol a Chofrestru) (Cymru) (Diwygio) 

2019 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig 

(Datganiadau Blynyddol) (Cymru) 2017 (“y Rheoliadau Datganiadau 

Blynyddol”) a Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Cofrestru) (Cymru) 

2017 (“y Rheoliadau Cofrestru”). 

Mae rheoliad 6 (gwybodaeth arall) o’r Rheoliadau Datganiadau Blynyddol 

wedi ei ddiwygio i gynnwys y darparwyr gwasanaethau hynny sydd wedi eu 

cofrestru i ddarparu gwasanaeth mabwysiadu, gwasanaeth maethu, 

gwasanaeth lleoli oedolion neu wasanaeth eirioli, i gyflwyno gwybodaeth 

ychwanegol, fel y’i pennir yn yr Atodlen, fel rhan o’u datganiad blynyddol.  

Mae rheoliad 9A (amser ar gyfer cyflwyno’r datganiadau blynyddol cyntaf) 

wedi ei fewnosod i bennu’r flwyddyn y mae’r set gyntaf o ddatganiadau 

blynyddol i’w chyflwyno gan briod ddarparwyr gwasanaethau.  

Mae paragraff 5 o’r Atodlen (gwybodaeth am staffio) wedi ei ddiwygio i 

wahaniaethu rhwng categorïau’r swyddi sydd wedi eu llenwi a’r swyddi gwag 

y mae’n ofynnol i briod ddarparwyr gwasanaethau eu cynnwys yn y 

datganiad blynyddol.  

Mae Atodlen 1 (yr wybodaeth sy’n ofynnol am y gwasanaeth sydd i’w 

ddarparu) o’r Rheoliadau Cofrestru wedi ei diwygio i gynnwys y darparwyr 

gwasanaethau hynny sydd wedi eu cofrestru i ddarparu gwasanaeth 

mabwysiadu, gwasanaeth maethu, gwasanaeth lleoli oedolion neu wasanaeth 

eirioli. 

Mae Atodlen 2 (yr wybodaeth y mae’n ofynnol ei chynnwys mewn datganiad 

o ddiben) wedi ei diwygio i gynnwys y darparwyr gwasanaethau hynny sydd 

wedi eu cofrestru i ddarparu gwasanaeth mabwysiadu, gwasanaeth maethu, 

gwasanaeth lleoli oedolion neu wasanaeth eirioli. 



  

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

2016 

Fe’u gwnaed ar: 12 Chwefror 2019 

Fe’u gosodwyd ar: 13 Chwefror 2019 

Yn dod i rym ar: 29 Ebrill 2019 

 

SL(5)323 – Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 

2019 ('Rheoliadau 2019') yn diwygio: 

• Rheoliadau Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) (Cymru) 2007;  

• Rheoliadau Addysg (Athrofa Brifysgol Ewropeaidd) (Cymru) 2014; 

• Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau Cymhwysol, Personau Cymhwysol a 

Darpariaeth Atodol) (Cymru) 2015; 

• Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2017; 

• Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018; a 

• Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) 

(Cymru) 2018. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud nifer o ddiwygiadau technegol ac yn 

cyflwyno nifer o newidiadau i faterion sy'n ymwneud â chymorth i fyfyrwyr, 

ac maent yn gymwys i'r blynyddoedd academaidd sy'n dechrau ar 1 Medi 

2019 neu wedi hynny. Yn gryno, mae'r diwygiadau a wneir gan Reoliadau 

2019 yn ymwneud â: 

Cynnydd i swm y Grant Myfyriwr Anabl; 

Cynnydd i swm y cymorth cynhaliaeth sydd ar gael i fyfyrwyr cohort 2019; 



  

Mae swm y cymorth cynhaliaeth sydd ar gael i fyfyrwyr cymwys a 

ddechreuodd eu cyrsiau ar 1 Medi 2012 neu wedi hynny, ond cyn 1 Awst 

2019 (“Myfyrwyr Cohort 2012”) yn cael ei gynyddu bob blwyddyn er mwyn 

adlewyrchu'r cynnydd yn y costau byw; 

Addasiad i'r cydbwysedd rhwng y grant ffioedd dysgu a'r benthyciad at 

ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Cohort 2012 yn unol â'r polisi a gyflwynwyd 

ym mlwyddyn academaidd 2012/13; 

Cymorth myfyrwyr ar gyfer plant ar eu pen eu hunain – categori newydd o 

gymhwysedd ar gyfer unigolion sydd â chaniatâd i aros o dan adran 67 o 

Ddeddf Mewnfudo 2016; 

Adolygu'r amodau cyrchfannau o ran cyrsiau yn Lloegr at ddibenion cymorth 

i fyfyrwyr; 

Diwygiadau canlyniadol yn sgil y newid o'r System Cyd-godio Pynciau 

Academaidd (JACS) sy'n cael ei disodli gan y Dosbarthiad Pynciau Addysg 

Uwch (HECoS). 

Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) 1983; Ddeddf 

Addysgu ac Addysg 

Uwch 1998; Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 

Fe’u gwnaed ar: 12 Chwefror 2019 

Fe’u gosodwyd ar: 13 Chwefror 2019 

Yn dod i rym ar: 08 Mawrth 2019 

SL(5)331 – Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu 

Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau 

Canlyniadol) 2019 

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud o dan adran 186 o Ddeddf 

Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (“y Ddeddf”). 



  

Mae’r Ddeddf yn cyflwyno system newydd o gofrestru gwasanaethau gofal a 

chymorth yng Nghymru, gan ddisodli’r un a sefydlwyd gan Ddeddf Safonau 

Gofal 2000 (“Deddf 2000”). 

Mae Rhan 1 o’r Ddeddf yn disodli’r system gofrestru ar gyfer darparwyr 

gwasanaethau gofal cymdeithasol a nodir yn Rhannau 1 a 2 o Ddeddf 2000, 

sy’n cofrestru sefydliadau ac asiantaethau. Mae Deddf 2000 yn ei gwneud yn 

ofynnol i bob lleoliad y darperir gwasanaeth gofal cymdeithasol ynddo gael 

ei gofrestru ar wahân. 

Mae’r Ddeddf yn gweithredu dull gwahanol sy’n seiliedig ar y gwasanaeth. 

Rhaid i ddarparwr gofrestru â Gweinidogion Cymru er mwyn darparu unrhyw 

wasanaeth gofal a chymorth sy’n wasanaeth rheoleiddiedig o dan y Ddeddf a 

bydd y cofrestriad hwnnw yn cynnwys manylion pob un o’r lleoliadau y mae’r 

darparwr yn darparu gwasanaeth rheoleiddiedig ynddynt. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau canlyniadol i ddeddfwriaeth 

sylfaenol sy’n cyfeirio, at ddibenion amrywiol, at un o’r categorïau o 

sefydliad neu asiantaeth a reoleiddid o dan Ddeddf 2000 er mwyn rhoi 

cyfeiriadau at y “gwasanaeth rheoleiddiedig” priodol o dan y Ddeddf yn lle’r 

cyfeiriadau hynny. 

Cychwynnwyd Rhan 1 o’r Ddeddf ar 2 Ebrill 2018 mewn perthynas â’r 

gwasanaethau rheoleiddiedig a ganlyn— 

(a) gwasanaethau cartrefi gofal; 

(b)  gwasanaethau llety diogel; 

(c) gwasanaethau canolfannau preswyl i deuluoedd; 

(d) gwasanaethau cymorth cartref. 

Ar 29 Ebrill 2019, mae Rhan 1 o’r Ddeddf wedi ei chychwyn mewn perthynas 

â’r gwasanaethau rheoleiddiedig sy’n weddill— 

(a) gwasanaethau mabwysiadu; 

(b) gwasanaethau maethu; 



  

(c) gwasanaethau lleoli oedolion; 

(d) gwasanaethau eirioli (nid yw gwasanaethau eirioli wedi eu cofrestru o 

dan Ddeddf 2000 ar hyn o bryd). 

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

2016 

Fe’u gwnaed ar:  

Fe’u gosodwyd ar: 15 Chwefror 2019 

Yn dod i rym ar:  

 

 

 


