
 

SL(5)501 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Pennu 

Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) (Diwygio) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae adran 80 (1)(a) a (b) o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn ei 

gwneud yn ofynnol i Ofal Cymdeithasol Cymru gadw cofrestr o weithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal 

cymdeithasol o ddisgrifiad a bennir gan Weinidogion Cymru mewn Rheoliadau.  

Mae Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Pennu Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) 2016 

(“Rheoliadau 2016”) yn nodi disgrifiadau o weithwyr gofal cymdeithasol y mae’n rhaid cadw cofrestr ar eu 

cyfer. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 2016. Mae’r diwygiadau’n darparu bod yn rhaid i Ofal 

Cymdeithasol Cymru gadw cofrestr o unigolion sy’n cael eu cyflogi neu eu cymryd ymlaen o dan gontract 

am wasanaethau darparu gofal a chefnogaeth mewn cysylltiad â: 

(i) Gwasanaeth cartref gofal a ddarperir yn gyfan gwbl neu’n bennaf i oedolion; 

(ii) Gwasanaeth cartref gofal a ddarperir yn gyfan gwbl neu’n bennaf i blant; 

(iii) Gwasanaeth llety diogel, 

(iv) Gwasanaethau cymorth cartref; neu 

(v) Gwasanaeth canolfan breswyl i deuluoedd, 

Ar hyn o bryd, mae gofyniad i Ofal Cymdeithasol Cymru gadw cofrestr o unigolion mewn cysylltiad â 

gwasanaeth cartref gofal a ddarperir yn gyfan gwbl neu’n bennaf i blant, a gwasanaeth llety diogel. Caiff 

y gofyniad hwn ei estyn gan y Rheoliadau hyn i’w gwneud yn ofynnol cofrestru unigolion sydd wedi eu 

cymryd ymlaen o dan gontract am wasanaethau, yn ychwanegol at unigolion sydd wedi eu cyflogi gan y 

darparwr gwasanaeth. 

Ychwanegir y gofyniad i Ofal Cymdeithasol Cymru gadw cofrestr o unigolion sydd wedi eu cyflogi neu 

sydd wedi eu cymryd ymlaen o dan gontract am wasanaethau mewn cysylltiad â gwasanaeth cartref 

gofal a ddarperir yn gyfan gwbl neu’n bennaf i oedolion, a gwasanaeth canolfan breswyl i deuluoedd, 

gan y Rheoliadau hyn.  

Gweithdrefn 

Cadarnhaol. 

Materion technegol: craffu 

Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2 (vii) (ei bod yn 

ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr testun Cymraeg a thestun Saesneg) mewn perthynas 

â’r offeryn hwn.  

Mae testun Cymraeg y Rheoliadau yn colli’r testun mewn llythrennau italig, ar frig tudalen gyntaf y 

Rheoliadau, a’r Nodiadau Esboniadol, sy’n egluro bod y rheoliadau drafft yn cael eu gosod gerbron y 



 

Cynulliad, i’w cymeradwyo drwy benderfyniad y Cynulliad. Yn y pennawd o dan lle byddem fel arfer yn 

gweld y testun mewn llythrennau italig, mae’r gair “DRAFFT” hefyd ar goll. Mae’r testun Saesneg yn 

cynnwys y geiriad hwn.  

Mae’r rhaglith i’r testun Cymraeg a’r testun Saesneg yn nodi bod drafft wedi’i osod o’r blaen, a’i 

gymeradwyo gan benderfyniad y Cynulliad. Ar yr olwg gyntaf ar y testun Cymraeg, fodd bynnag, gall 

darllenydd feddwl bod y Rheoliadau wedi’u gwneud yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol.  

Rhinweddau: craffu  

Ni nodir dim pwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r offeryn 

hwn. 

Y goblygiadau yn sgîl ymadael â’r Undeb Ewropeaidd  

Ni nodir dim pwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r offeryn 

hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae Llywodraeth Cymru yn nodi’r anghysondebau rhwng y testun Cymraeg a’r testun Saesneg yn y rhan 

esboniadol o’r Rheoliadau. Digwyddodd hyn o ganlyniad i faterion a oedd yn ymwneud â rheoli 

fersiynau, ac mae’n rhoi gweithdrefnau ar waith i leihau’r risg y bydd hyn yn digwydd eto. Cynigir bod y 

rhaglith i’r Rheoliadau yn ei gwneud yn eglur bod y Rheoliadau wedi eu gosod gerbron y Cynulliad ac 

wedi eu cymeradwyo ganddo drwy benderfyniad. 

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. 

 


