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Memorandwm Esboniadol i’r Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig 
(Datganiadau Blynyddol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2021 
 
Paratowyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan yr Adran Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol ac fe’i gosodir gerbron Senedd Cymru ar y cyd 
â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol Sefydlog 27.1. 
 
Datganiad y Gweinidog/Dirprwy Weinidog 
 
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a 
rhesymol o effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig 
(Datganiadau Blynyddol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2021. 
 
 
Julie Morgan 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
26 Mawrth 2021 
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RHAN 1 
 
1. Disgrifiad 
 
Mae Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) (“Deddf 2016”) 
yn nodi'r fframwaith statudol ar gyfer rheoleiddio ac arolygu gwasanaethau gofal 
cymdeithasol a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru. Er mwyn 
helpu i gyflawni hyn mae'n rhoi ystod o bwerau gwneud rheoliadau ac is-
ddeddfwriaeth eraill i Weinidogion Cymru.   
 
Mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn ymwneud â Rheoliadau Gwasanaethau 
Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2021 
(“y Rheoliadau Diwygio”) sy’n gwneud newidiadau i Reoliadau Gwasanaethau 
Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) 2017 (“Rheoliadau 2017”). 
 
Diben y Rheoliadau Diwygio yw gohirio, tan 26 Mai 2022, y gofyniad i ddarparwyr 
gwasanaethau rheoleiddiedig gyflwyno datganiad blynyddol i Weinidogion 
Cymru (yn ymarferol, i Arolygiaeth Gofal Cymru), mewn perthynas ag unrhyw un 
o flynyddoedd ariannol 2018-19, 2019-20 a 2020-21 pan fyddant wedi'u cofrestru 
o dan Ddeddf 2016. Mae'r Rheoliadau Diwygio hefyd yn lleihau'r cynnwys 
gofynnol ar gyfer y datganiadau blynyddol ym mlynyddoedd ariannol 2018-19, 
2019-20 a 2020-21.  
 
Mae'r Rheoliadau'n cael eu gosod gerbron y Senedd o dan y weithdrefn negyddol 
a deuant i rym ar 16 Ebrill 2021. 
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 
a’r Cyfansoddiad 
 
Ni nodwyd unrhyw faterion penodol. 

 
3. Y cefndir deddfwriaethol 
 
Mae Adran 10 o Ddeddf 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i bob darparwr 
gwasanaethau rheoleiddiedig gyflwyno datganiad blynyddol i Weinidogion 
Cymru (yn ymarferol i Arolygiaeth Gofal Cymru), ac yna mae'n rhaid i Arolygiaeth 
Gofal Cymru ei gyhoeddi. Diben y datganiadau blynyddol yw darparu 
gwybodaeth wrthrychol, dryloyw a chymharol i'r cyhoedd am wasanaethau a 
reoleiddir.  
 
Gwneir y Rheoliadau Diwygio o dan adrannau 10(2)(a)(vii), (viii) ac (ix), a (4) a 
187(1) o Ddeddf 2016. Mae adran 10(4) yn galluogi Gweinidogion Cymru i 
bennu'r terfyn amser ar gyfer cyflwyno datganiadau blynyddol. Mae adran 
10(2)(a)(vii), (viii) ac (ix) yn galluogi Gweinidogion Cymru i ragnodi categorïau 
ychwanegol o wybodaeth y mae'n ofynnol eu darparu o fewn datganiad 
blynyddol yn ychwanegol at y rhai sy'n ofynnol o dan adran 10(2)(a)(i) i (vi) o 
Ddeddf 2016. Mae'r Rheoliadau Diwygio hefyd yn cael eu gwneud o dan adran 
187(1) o Ddeddf 2016, sy'n pennu bod rheoliadau a wneir o dan Ddeddf 2016 
i'w gwneud drwy offeryn statudol ac yn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud 
rheoliadau sy'n gwneud darpariaeth wahanol, ar gyfer achosion gwahanol ac ar 
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gyfer gwahanol ardaloedd. Maent yn ddarostyngedig i’r weithdrefn 
penderfyniad negyddol. 
 
4. Diben y ddeddfwriaeth a'r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 
Diben y Rheoliadau Diwygio yw gohirio, o un flwyddyn (tan 26 Mai 2022) y 
gofyniad i ddarparwyr gyflwyno eu datganiadau blynyddol i Weinidogion Cymru 
(yn ymarferol, i Arolygiaeth Gofal Cymru) er mwyn lleddfu'r pwysau ar 
wasanaethau rheoleiddiedig yn ystod y pandemig. 
 
Mae'r Rheoliadau hefyd yn datgymhwyso nifer o ofynion o fewn Rheoliadau 
2017 i gyflwyno datganiad blynyddol ar gyfer unrhyw un o flynyddoedd ariannol 
2018-19, 2019-20 a 2020-21. Y rheoliadau sy'n cael eu datgymhwyso mewn 
perthynas â datganiad blynyddol ar gyfer y blynyddoedd ariannol hyn yw 
rheoliadau 3, 4, 5, 6 ac Atodlen 1.  
 
Mae rheoliad 3 o Reoliadau 2017 yn gwneud darpariaeth ynghylch hyfforddiant, 
mae rheoliad 4 yn gwneud darpariaeth ynghylch cynllunio'r gweithlu ac mae 
rheoliadau 5, 6 a'r Atodlen yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparu mathau 
ychwanegol o wybodaeth sy'n berthnasol i ddarparu gwasanaethau cartrefi 
gofal, gwasanaethau llety diogel, gwasanaethau canolfannau preswyl i 
deuluoedd a gwasanaethau cymorth cartref. 
 
5. Ymgynghori  
 
Ni chynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y Rheoliadau Diwygio hyn.   
 
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol  
 
Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar gynnal Asesiadau Effaith 
Rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd nad 
oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r 
manteision sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn.  
 
 
 
 


