
 

 

 

 

Cam 2 y broses o roi  

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waith 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEFNDIR 
 
Cafodd y Ddeddf Gydsyniad Brenhinol ar 18 Ionawr 2016 ac mae'n darparu fframwaith statudol ar gyfer 
rheoleiddio ac arolygu gwasanaethau gofal cymdeithasol a'r gweithlu gofal cymdeithasol yng  Nghymru. 
Mae'n galluogi Gweinidogion Cymru i roi nifer o eitemau o is-ddeddfwriaeth yn eu lle drwy reoliadau, 
canllawiau a chodau ymarfer. Mae tri cham i'r broses weithredu. Mae'r digwyddiadau ymgynghori hyn 
yn ymwneud â cham 2.  
 
CAM 2 

 
Rheoliadau a chanllawiau sy'n ymwneud â gwasanaeth  
Agorodd yr ymgynghoriad ddydd Mawrth 2 Mai, rhaid i’r ymatebion gyrraedd erbyn dydd Mawrth 
25 Gorffennaf 
https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/cam-2-y-broses-o-roi-deddf-rheoleiddio-ac-arolygu-
gofal-cymdeithasol-cymru-2016-ar  
 
Mae hwn yn cynnwys rheoliadau sy'n ymwneud â'r gofynion a'r safonau a ddisgwylir gan Ddarparwyr 
Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol mewn lleoliadau gofal cartref a gofal preswyl i oedolion; lleoliadau 
gofal preswyl i blant; llety diogel i blant a Chanolfannau Preswyl i Deuluoedd. Byddant yn dod i rym ym 
mis Ebrill 2018.  
 
Mae canllawiau statudol drafft i Ddarparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol wedi cael eu datblygu 
hefyd (o dan adran 29 o'r Ddeddf), ac maent yn cael eu profi ochr yn ochr â'r rheoliadau.  
 
Rheoliadau a chynigion sy'n ymwneud â'r Gweithlu 
Bydd yr ymgynghoriad ar agor o ganol mis Mehefin i ganol mis Awst [Linc i ddilyn wrth gyhoeddi] 
 
Yn ystod cam 2, mae cynigion deddfwriaethol sy'n ymwneud yn benodol â gwasanaethau cymorth 
cartref hefyd yn cael eu profi: cyfyngu ar y defnydd o gontractau dim oriau; cadw amser gofalu ac 
amser teithio ar wahân; ac ymestyn cofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru i gynnwys gweithwyr cymorth 
cartref. Bydd yr ymgynghoriad hwn sy'n ymwneud â'r gweithlu hefyd yn gwahodd rhanddeiliaid i chwilio 
am atebion i'r prinder presennol o reolwyr gofal cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grŵp  Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  

Health and Social Services Group   

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 

Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 

Dyddiad: dydd Mercher 21 Mehefin 2017 

Lleoliad:  Stadiwm SWALEC, Caerdydd 
CF11 9XR  

Sesiwn y bore: 09:00 – 12:30 

Sesiwn y prynhawn: 13:30 – 17:00 

 

Dyddiad: Dydd Iau 13 Gorffennaf 2017 

Lleoliad:  Canolfan Catrin Finch, Prifysgol 
Glyndŵr, Wrecsam LL11 2AW 

Sesiwn y bore:  09:00 – 12:30  

Sesiwn y prynhawn:  13:30 – 17:00 

 

Bydd y digwyddiadau hyn yn helpu'r cynrychiolwyr i: 

 gael golwg gyffredinol ar y fframwaith deddfwriaethol drafft a'r newidiadau allweddol a fydd 
yn cael eu gweithredu yn ei sgil  

 sicrhau eu bod yn deall y cynigion, gan geisio eglurder os bydd angen  

 ystyried y goblygiadau posibl ar gyfer eu rôl a'u sefydliad.   
 
Mae'n bwysig eich bod yn ymgyfarwyddo â'r dogfennau ymgynghori perthnasol; rheoliadau; 
y canllawiau statudol a darpariaethau perthnasol y Ddeddf cyn ichi ddod i'r digwyddiad. 
Pwysig: ni ddarperir copïau caled o'r dogfennau hyn yn y digwyddiad, er y gallai rhai copïau fod ar 
gael yn y gweithdai, at ddibenion cyfeirio yn unig. 

 

 

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/2/contents/enacted
https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/cam-2-y-broses-o-roi-deddf-rheoleiddio-ac-arolygu-gofal-cymdeithasol-cymru-2016-ar
https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/cam-2-y-broses-o-roi-deddf-rheoleiddio-ac-arolygu-gofal-cymdeithasol-cymru-2016-ar


RHAGLEN DDRAFFT  
 

Bore Sesiwn Prynhawn 

08:45 – 9:15 Cofrestru a Lluniaeth 13:15 –13:45 

09:20 – 10:10 Croeso a throsolwg ar y cynigion deddfwriaethol 13:50 – 14:40 

10:20 – 11:20 Gweithdy 1 (Dewiswch o'r canlynol:) 

Gofynion Gwasanaeth – Oedolion NEU 

Gofynion Gwasanaeth – Plant a Phobl Ifanc (Rhan A) NEU  

Y Gweithlu - Cymorth Cartref  

14:50 – 15:50 

11:30 – 12:30 Gweithdy 2 (Dewiswch o'r canlynol:) 

Gofynion Gwasanaeth – Oedolion NEU 

Gofynion Gwasanaeth – Plant a Phobl Ifanc (Rhan B) NEU 

Y Gweithlu - Cymorth Cartref 

16:00 – 17:00 

 

GWEITHDAI   

 
Gofynion Gwasanaeth – Oedolion [gweithdy 1 awr o hyd]  

 Y gofynion ar gyfer darparwyr gwasanaethau ac unigolion cyfrifol ym maes cymorth cartref ac 
mewn lleoliadau gofal preswyl i oedolion (gan gynnwys y Rheoliadau Gwasanaethau 

Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) 2017 drafft a'r canllawiau 
statudol drafft)   

 Troseddau am beidio â chydymffurfio, a Hysbysiadau Cosb (gan gynnwys y Rheoliadau 
Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hysbysiadau Cosb) 2017 drafft)    

 Gofynion sy'n ymwneud â darparwyr gwasanaeth sydd wedi marw neu mae eu gwasanaeth 
wedi ei ddiddymu  

 
Gofynion Gwasanaeth – Plant a Phobl Ifanc (Rhan A) [gweithdy 1 awr o hyd] 

 Bydd Rhan A yn canolbwyntio ar ddarparu gofal a chymorth a llety ar gyfer plant a phobl ifanc, 
gan gynnwys: datganiad o ddiben; cynlluniau personol; safonau gofal a chymorth a diogelu.  

 
Gofynion Gwasanaeth – Plant a Phobl Ifanc (Rhan B) [gweithdy 1 awr o hyd] 

 Bydd Rhan B yn canolbwyntio'n benodol ar reoli gwasanaeth rheoleiddiedig, gan gynnwys 
cofrestru, staffio, safleoedd, cadw cofnodion, hysbysiadau, troseddau, a hysbysiadau cosb.   

 
Bydd y Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion 
Cyfrifol) 2017 drafft;  Y Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hysbysiadau Cosb) 2017 
drafft. a'r canllawiau statudol drafft yn berthnasol i weithdai Rhan A a Rhan B.   

 
Y Gweithlu – Cymorth Cartref [gweithdy 1 awr o hyd] 

 Cyfyngu ar y defnydd o gontractau dim oriau mewn gwasanaethau cymorth cartref 

 Cofnodi amser gofalu ac amser teithio ar wahân mewn gwasanaethau cymorth cartref 

 Ymestyn cofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru i gynnwys gweithwyr cymorth cartref 

 Chwilio am atebion i'r prinder o reolwyr gofal cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru. 
 
Anfonir dolenni at y ddogfen ymgynghori atoch pan fydd yn cael ei chyhoeddi  
 

 

 

 

 

Nodwch: mae'r digwyddiadau hyn am ddim; lluniaeth eu darparu.  Fodd bynnag, gofynnir i 
gynrychiolwyr wneud trefniadau teithio a llety a thalu amdanynt a threuliau eraill. Rhaid i chi 
archebu eich lle ymlaen llaw.   
 

https://consultations.gov.wales/sites/default/files/consultation_doc_files/170502regulations1en.pdf
https://consultations.gov.wales/sites/default/files/consultation_doc_files/170502statutoryguidanceen.pdf
https://consultations.gov.wales/sites/default/files/consultation_doc_files/170502statutoryguidanceen.pdf
https://consultations.gov.wales/sites/default/files/consultation_doc_files/170502regulationsen.pdf
https://consultations.gov.wales/sites/default/files/consultation_doc_files/170502regulations1en.pdf
https://consultations.gov.wales/sites/default/files/consultation_doc_files/170502regulationsen.pdf
https://consultations.gov.wales/sites/default/files/consultation_doc_files/170502statutoryguidanceen.pdf

