
 

SL(5)502 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 

Cymdeithasol (Cymru) 2016 a Gwasanaethau 

Rheoleiddiedig (Diwygiadau Amrywiol) 2020 

Cefndir a Diben 

Maeʼr Rheoliadau hyn wedi eu gwneud o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 

2016 (“y Ddeddf”) ac yn gwneud nifer o ddiwygiadau mewn perthynas â goruchwylio sefydliadau darparwyr 

gwasanaeth rheoleiddedig, a chofrestru'r gweithlu cymorth cartref.  

Mae'r diwygiad yn Rhan 2 yn caniatáu i Weinidogion Cymru ystyried tystiolaeth bod unrhyw berson syʼn 

gysylltiedig â pherson perthnasol neu a oedd gynt yn gysylltiedig â pherson perthnasol wedi bod yn gyfrifol 

am gamymddwyn neu gamreoli, neu wedi cyfrannu ato neu wedi ei hwyluso, wrth ddarparu gwasanaeth 

rheoleiddiedig yng Nghymru neu wasanaeth cyfatebol y tu allan i Gymru, wrth asesu a yw person yn addas 

ac yn briodol i fod yn ddarparwr gwasanaeth neu’n unigolyn rheoleiddiedig. 

Mae Rhan 3 yn cynnwys diwygiadau i Reoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Cofrestru) (Cymru) 2017 i 

bennuʼr wybodaeth ychwanegol sydd iʼw darparu gan ymgeisydd sy’n gwneud cais i gofrestru fel darparwr 

gwasanaeth ar gyfer gwasanaeth rheoleiddiedig. 

Mae Rhan 4 yn diwygio cyfres o reoliadau gwasanaethau rheoleiddedig i'w hychwanegu at y rhestr o 

ddigwyddiadau y mae'n rhaid i'r darparwr gwasanaeth hysbysu'r rheolydd gwasanaeth ohonynt.  

Mae Rhan 5 yn ei gwneud yn ofynnol i bersonau a gaiff eu cyflogi neu eu contractio i ddarparu 

gwasanaethau cymorth cartref gael eu cofrestru fel gweithiwr gofal cymdeithasol gyda Gofal Cymdeithasol 

Cymru cyn pen 6 mis ar ôl dechrau eu cyflogaeth/ymgysylltiad.  

Gweithdrefn 

Cadarnhaol drafft.  

Oherwydd y gwahanol bwerau galluogi a ddefnyddir wrth wneud y Rheoliadau hyn, byddai rhai o'r 

darpariaethau, pe cânt eu gwneud mewn offeryn ar wahân, yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol, tra 

byddai eraill yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol ddrafft.  

Yn rhinwedd adran 40 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019, gellir cyfuno darpariaethau sy'n denu'r 

weithdrefn negyddol a'r darpariaethau sy'n denu'r weithdrefn gadarnhaol ddrafft mewn un offeryn, ar yr 

amod bod offeryn cyfan yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol ddrafft. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn hwn: 

 



 

Rheol Sefydlog 21.3 (ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 

1. Er bod enw'r Rheoliadau yn gyson drwy'r Rheoliadau eu hunain, mae cwpl o gyfeiriadau at y Rheoliadau 

yn y Memorandwm Esboniadol nad ymddengys eu bod yn gywir, ac un ohonynt yw'r teitl ar y dudalen 

flaen. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn cynnwys cyfeiriad at “Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu 

Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020” 

(ychwanegwyd pwyslais) tra nad yw’r 'Cymru' wedi’i danlinellu yn ymddangos yn y teitl yn y Rheoliadau. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Ni nodwyd unrhyw oblygiadau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae’r pwynt craffu ar rinweddau wedi ei nodi. Mae Llywodraeth Cymru wedi ailosod y memorandwm 

esboniadol gyda’r gwall wedi ei gywiro. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn gydag ymateb y Llywodraeth yn ei gyfarfod ar 2 Mawrth 2020 ac mae'n 

cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd uchod. 

 


