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Troseddau Deddfwriaethol a Rheoliadol 

 

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016  

 Adran 43(1) methu â chydymffurfio ag unrhyw amod sy’n ymwneud â chofrestriad 

y darparwr sydd mewn grym am y tro. 

 

 Adran 44(1) bwriad i dwyllo person arall drwy (a) esgus bod yn ddarparwr 

gwasanaeth, (b) esgus bod man yn un y mae gwasanaeth rheoleiddiedig yn cael 

ei ddarparu ynddo, ohono neu mewn perthynas ag ef, neu (c) esgus bod yn 

unigolyn cyfrifol. 

 

 Adran 45 methiant gan ddarparwr gwasanaeth i gydymffurfio â gofynion mewn 

rheoliadau a wneir o dan adran 27 neu 37(2)(a). 

 

 Adran 46 methiant gan unigolyn cyfrifol i gydymffurfio â gofynion mewn 

rheoliadau a wneir o dan adran 28. 

 

 Adran 47 gwneud datganiad y mae’r person yn gwybod ei fod yn anwir neu’n 

gamarweiniol mewn ffordd berthnasol mewn (a) cais i gofrestru fel darparwr 

gwasanaeth, (b) cais i amrywio neu i ganslo cofrestriad, (c) datganiad blynyddol a 

gyflwynir o dan adran 10, neu (d) ymateb i ofyniad a osodir gan Weinidogion 

Cymru o dan adran 32(1). 

 

 Adran 48 methu â chyflwyno datganiad blynyddol i Weinidogion Cymru o fewn y 

terfyn amser a ragnodir o dan adran 10(4). 

 

 Adran 49 methu â chydymffurfio â gofyniad a osodir ar y person gan Weinidogion 

Cymru o dan adran 32(1) (i ddarparu gwybodaeth). 

 

 Adran 50 mynd ati’n fwriadol i rwystro arolygydd rhag arfer unrhyw swyddogaeth 

a roddir i arolygydd (o dan Bennod 3) neu fethu â chydymffurfio ag unrhyw 

ofyniad a osodir ar y person gan arolygydd sy’n arfer swyddogaeth o’r fath. 
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Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac 
Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 20171  

 
Troseddau – darparwyr gwasanaethau – Rheoliad 85 
 
(1) Mae’n drosedd i ddarparwr gwasanaeth fethu â chydymffurfio â gofyniad unrhyw 
un neu ragor o’r darpariaethau a bennir ym mharagraff (2). 
 
(2) Y darpariaethau a bennir at ddibenion paragraff (1) yw darpariaethau rheoliadau 
7(3), 7(5), 11(3), 12(1), 12(2), 19(1), 19(2), 19(3), 20(1), 35(1), 38(1), 59(1), 59(2), 
59(3), 60(1), 60(2), 60(4), 61(3) a 62(3).  
 
(3) Mae darparwr gwasanaeth yn cyflawni trosedd os yw’r darparwr yn methu â 
chydymffurfio â gofyniad unrhyw un neu ragor o’r darpariaethau a bennir ym 
mharagraff (4) a bod methiant o’r fath yn arwain at: 
(a) niwed y gellir ei osgoi (pa un ai o natur gorfforol neu seicolegol) i unigolyn, 
(b) unigolyn yn cael ei wneud yn agored i risg sylweddol o niwed o’r fath, neu 
(c) yn achos dwyn, camddefnyddio neu gamberchnogi arian neu eiddo, unrhyw 
golled gan unigolyn o’r arian neu’r eiddo o dan sylw. 
 
(4) Y darpariaethau a bennir at ddibenion paragraff (3) yw darpariaethau rheoliadau 
6, 7(1), 12(5), 14(1), 14(3), 15(1), 15(3), 15(5), 16(1), 16(5), 18(1), 18(6), 18(7), 
21(1), 21(2), 22, 26, 33(1), 34(1), 34(2) a 34(3).  
 
Troseddau – Unigolion Cyfrifol – Rheoliad 86 
 
(1) Mae’n drosedd i’r unigolyn cyfrifol fethu â chydymffurfio â gofyniad unrhyw un 
neu ragor o’r darpariaethau a bennir ym mharagraff (2).  
 
(2) Y darpariaethau a bennir at ddibenion paragraff (1) yw darpariaethau rheoliadau 
67(1), 68(1), 71(1), 71(2), 73(1), 73(2), 73(3), 74(1), 74(2), 75(1), 80(4), 81(1), 84(1) 
a 84(3). 
 
Rheoliadau Gwasanaethau Mabwysiadu Rheoleiddiedig (Darparwyr 
Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019 
 

Troseddau – Darparwyr Gwasanaethau – Rheoliad 54 
 
(1) Mae’n drosedd i ddarparwr gwasanaeth fethu â chydymffurfio â gofyniad unrhyw 
un neu ragor o’r darpariaethau a bennir ym mharagraff (2). 
 
(2) Y darpariaethau a bennir at ddibenion paragraff (1) yw darpariaethau rheoliadau 
5(3), 5(5), 9(3), 10(1), 13(1), 13(2), 13(3), 14(1), 23(1), 26(1), 30(1), 30(2), 31(1), 
31(2), 31(3) a 31(5). 
 

                                                             
1Fel y'u diwygiwyd gan Reoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac 
Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) 2019.  
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(3) Mae darparwr gwasanaeth yn cyflawni trosedd os yw’r darparwr yn methu â 
chydymffurfio â gofyniad unrhyw un neu ragor o’r darpariaethau a bennir ym 
mharagraff (4) a bod methiant o’r fath yn arwain at: 
(a) niwed y gellir ei osgoi (pa un ai o natur gorfforol neu seicolegol) i unigolyn, 
(b) unigolyn yn cael ei wneud yn agored i risg sylweddol o niwed o’r fath, neu 
(c) yn achos dwyn, camddefnyddio neu gamberchnogi arian neu eiddo, unrhyw 
golled gan unigolyn o’r arian neu’r eiddo o dan sylw. 
 
(4) Y darpariaethau a bennir at ddibenion paragraff (3) yw darpariaethau rheoliadau 
4, 5(1), 10(4), 12(1), 12(3), 15(1) a 19. 
 
Troseddau – Unigolion Cyfrifol – Rheoliad 55 
 
(1) Mae’n drosedd i’r unigolyn cyfrifol fethu â chydymffurfio â gofyniad unrhyw un 
neu ragor o’r darpariaethau a bennir ym mharagraff (2). 
 
(2) Y darpariaethau a bennir at ddibenion paragraff (1) yw darpariaethau rheoliadau 
36(1), 37(1), 40(1), 40(2), 42(1), 42(2), 43(1), 43(2), 44(1), 49(4), 50(1), 53(1) a 
53(3). 
 
Rheoliadau Gwasanaethau Lleoli Oedolion (Darparwyr Gwasanaethau ac 
Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019 
 
Troseddau – Darparwyr Gwasanaethau – Rheoliad 64 
 
(1) Mae’n drosedd i ddarparwr gwasanaeth fethu â chydymffurfio â gofyniad unrhyw 
un neu ragor o’r darpariaethau a bennir ym mharagraff (2). 
 
(2) Y darpariaethau a bennir at ddibenion paragraff (1) yw darpariaethau rheoliadau 
3(3), 3(5), 7(3), 8(1), 8(4), 11(1), 16(1), 16(2), 16(3), 28(1), 31(1), 36(1), 40(1), 40(2), 
41(1) a 41(3). 
 
(3) Mae darparwr gwasanaeth yn cyflawni trosedd os yw’r darparwr gwasanaeth yn 
methu â chydymffurfio â gofyniad unrhyw un neu ragor o’r darpariaethau a bennir ym 
mharagraff (4) a bod methiant o’r fath yn arwain at: 
(a) niwed y gellir ei osgoi (pa un ai o natur gorfforol neu seicolegol) i unigolyn, 
(b) unigolyn yn cael ei wneud yn agored i risg sylweddol o niwed o’r fath, neu 
(c) yn achos dwyn, camddefnyddio neu gamberchnogi arian neu eiddo, unrhyw 
golled gan unigolyn o’r arian neu’r eiddo o dan sylw. 
 
(4) Y darpariaethau a bennir at ddibenion paragraff (3) yw darpariaethau rheoliadau 
2, 3(1), 10(1), 10(3), 13(1), 13(3), 13(5), 14(1), 14(4), 17(1), 17(2), 21 a 27(1). 
 
 
Troseddau – Unigolion Cyfrifol – Rheoliad 65 
 
(1) Mae’n drosedd i’r unigolyn cyfrifol fethu â chydymffurfio â gofyniad unrhyw un 
neu ragor o’r darpariaethau a bennir ym mharagraff (2). 
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(2) Y darpariaethau a bennir at ddibenion paragraff (1) yw darpariaethau rheoliadau 
46(1), 47(1), 50(1), 50(2), 52(1), 52(2), 53(1), 53(2), 54(1), 59(4), 60(1), 63(1) a 
63(3). 
 
Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac 
Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019 
 
Troseddau – Darparwyr Gwasanaethau – Rheoliad 55 
 
(1) Mae’n drosedd i ddarparwr gwasanaeth fethu â chydymffurfio â gofyniad unrhyw 
un neu ragor o’r darpariaethau a bennir ym mharagraff (2).  
 
(2) Y darpariaethau a bennir at ddibenion paragraff (1) yw darpariaethau rheoliadau 
4(3), 4(5), 8(3), 9(1), 9(3), 15(1), 15(2), 15(3), 24(1), 27(1), 31(1), 31(2), 32(1) a 
32(3).  
 
(3) Mae darparwr gwasanaeth yn cyflawni trosedd os yw’r darparwr yn methu â 
chydymffurfio â gofyniad unrhyw un neu ragor o’r darpariaethau a bennir ym 
mharagraff (4) a bod methiant o’r fath yn arwain at:  
(a) niwed y gellir ei osgoi (pa un ai o natur gorfforol neu seicolegol) i unigolyn, 
(b) unigolyn yn cael ei wneud yn agored i risg sylweddol o niwed o’r fath, neu 
(c) yn achos dwyn, camddefnyddio neu gamberchnogi arian neu eiddo, unrhyw 
golled gan unigolyn o’r arian neu’r eiddo o dan sylw. 
 
(4) Y darpariaethau a bennir at ddibenion paragraff (3) yw darpariaethau rheoliadau 
3, 4(1), 11(1), 11(3) a 12(1).  
 
Troseddau – Unigolion Cyfrifol – Rheoliad 56 
 
(1) Mae’n drosedd i’r unigolyn cyfrifol fethu â chydymffurfio â gofyniad unrhyw un 
neu ragor o’r darpariaethau a bennir ym mharagraff (2).  
 
(2) Y darpariaethau a bennir at ddibenion paragraff (1) yw darpariaethau rheoliadau 
37(1), 38(1), 41(1), 41(2), 43(1), 43(2), 44(1), 44(2), 45(1), 50(4), 51(1), 54(1) a 
54(3).  
 
Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau 
ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019 

 
Troseddau – Darparwyr Gwasanaethau – Rheoliad 68 
 
(1) Mae’n drosedd i ddarparwr gwasanaeth fethu â chydymffurfio â gofyniad unrhyw 
un neu ragor o’r darpariaethau a bennir ym mharagraff (2).  
 
(2) Y darpariaethau a bennir at ddibenion paragraff (1) yw darpariaethau rheoliadau 
4(3), 4(4), 8(3), 9(1), 12(1), 12(2), 12(3), 25, 26, 30(1), 33(1), 39(1), 39(2), 40(1), 
40(2), 40(3), 40(4), 40(5) a 40(8). 
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(3) Mae darparwr gwasanaeth yn cyflawni trosedd os yw’r darparwr yn methu â 
chydymffurfio â gofyniad unrhyw un neu ragor o’r darpariaethau a bennir ym 
mharagraff (4) a bod methiant o’r fath yn arwain at: 
(a) niwed y gellir ei osgoi (pa un ai o natur gorfforol neu seicolegol) i blentyn, 
(b) plentyn yn cael ei wneud yn agored i risg sylweddol o niwed o’r fath, neu 
(c) yn achos dwyn, camddefnyddio neu gamberchnogi arian neu eiddo, unrhyw 
golled gan blentyn o’r arian neu’r eiddo o dan sylw 
 
(4) Y darpariaethau a bennir at ddibenion paragraff (3) yw darpariaethau rheoliadau 
3, 4(1), 9(5), 11(1), 11(3), 13, 20, 27(3) a 29. 
 
Troseddau – Unigolion Cyfrifol – Rheoliad 69 
 
(1) Mae’n drosedd i’r unigolyn cyfrifol fethu â chydymffurfio â gofyniad unrhyw un 
neu ragor o’r darpariaethau a bennir ym mharagraff (2). 
 
(2) Y darpariaethau a bennir at ddibenion paragraff (1) yw darpariaethau rheoliadau 
50(1), 51(1), 54(1), 54(2), 56(1), 56(2), 57(1), 57(2), 58(1), 63(4), 64(1), 67(1) a 
67(4). 
 
Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 

 Adran 21 (5) heb esgus rhesymol yn gweithredu fel gwarchodwr plant yn groes i 

hysbysiad gorfodi.  

 Adran 23 (2) heb esgus rhesymol yn darparu gofal dydd i blant mewn unrhyw 

fangre yng Nghymru heb fod wedi'i gofrestru i ddarparu gofal dydd i blant yn y 

fangre honno.  

 Adran 29 (4) heb esgus rhesymol, yn methu â chydymffurfio ag unrhyw un o'r 

amodau a osodir.  

 Rheoliadau a wnaed o dan adran 30(4) heb esgus rhesymol yn mynd yn groes 

neu fel arall yn methu â chydymffurfio ag unrhyw ofyniad yn y rheoliadau. 

 Adran 32 (7) gweithredu fel gwarchodwr plant yng Nghymru ar adeg pan oedd 

cofrestriad y person hwnnw wedi'i atal neu ddarparu gofal dydd mewn unrhyw 

fangre pan oedd cofrestriad y person hwnnw mewn perthynas â’r fangre honno 

wedi’i atal. 

 Adran 39 (3) gweithredu fel gwarchodwr plant yng Nghymru tra oedd wedi ei 

anghymhwyso.   

 Adran 39 (3) darparu gofal dydd yng Nghymru neu ymwneud yn uniongyrchol â 

rheoli unrhyw ddarpariaeth gofal dydd yng Nghymru tra oedd wedi ei 

anghymhwyso.  

 Adran 39 (3) cyflogi person sydd wedi ei anghymhwyso rhag cofrestru, mewn 

cysylltiad â darpariaeth gofal dydd neu warchod plant yng Nghymru.  

 Adran 42 (7)(a) heb esgus rhesymol, yn rhwystro person sy’n arfer unrhyw bŵer 

o dan adran 41 neu 42.  

 Adran 42 (7)(b) heb esgus rhesymol, yn methu â chydymffurfio ag unrhyw 

ofyniad a osodir o dan adran 42.  
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 Adran 46 (1) mewn cais i gofrestru, yn gwneud datganiad y mae'n gwybod ei fod 

yn anwir neu'n gamarweiniol mewn manylyn perthnasol. 

 Adran 50 (os profir bod trosedd wedi ei chyflawni gan gorff corfforaethol) 

cyflawnir trosedd ar wahân os yw’r drosedd gan y corff corfforaethol wedi ei 

chyflawni gyda chydsyniad neu ymoddefiad, neu i’w phriodoli i unrhyw 

esgeulustod ar ran, unrhyw gyfarwyddwr, rheolwr, neu swyddog arall tebyg yn y 

corff corfforaethol, neu unrhyw berson a oedd yn honni ei fod yn gweithredu yn 

rhinwedd unrhyw swyddogaeth o'r fath.  

 Adran 51 (5) (os dangosir bod trosedd wedi ei chyflawni gan gymdeithas 

anghorfforedig) cyflawnir trosedd ar wahân os yw’r drosedd gan y gymdeithas 

anghorfforedig wedi ei chyflawni gyda chydsyniad neu ymoddefiad un o 

swyddogion y gymdeithas neu aelod o'i chorff llywodraethu, neu i'w phriodoli i 

unrhyw esgeulustod ar ran y cyfryw swyddog neu aelod.  

 
 
Deddf Plant 1989 

 Paragraff 5 (1)(a) o Atodlen 9A gweithredu fel gwarchodwr plant ar unrhyw adeg 

pan oedd wedi ei anghymhwyso rhag cofrestru ar gyfer gwarchod plant. 

 Paragraff 5 (1)(b) o Atodlen 9A a rheoliad 11 (4) i Reoliadau Gwarchod Plant a 

Gofal Dydd (Anghymhwyso) (Cymru) 2010 heb esgus rhesymol, methu â 

chydymffurfio â rheoliad 11 mewn perthynas â datgelu.  

 DS: Yn rhinwedd paragraff 5 (2) o Atodlen 9A, ni fydd person yn euog o drosedd 

o dan y ddarpariaeth uchod os gall brofi nad oedd yn gwybod, ac nad oedd 

ganddo sail resymol dros gredu, bod y person dan sylw yn byw ar yr aelwyd 

neu’n gyflogedig yno. 

 Paragraff 5 (1)(b) o Atodlen 9A darparu gofal dydd neu ymwneud â rheoli gofal 

dydd, neu fod ag unrhyw fuddiant ariannol mewn darparu gofal dydd, tra bo wedi 

ei anghymhwyso rhag cofrestru ar gyfer darparu gofal dydd. 

 Paragraff 5(1)(b) o Atodlen 9A cyflogi person mewn cysylltiad â darparu gofal 

dydd sydd wedi ei anghymhwyso rhag cofrestru ar gyfer darparu gofal dydd. 

DS: Yn rhinwedd paragraff 5 (3) o Atodlen 9A, ni fydd person yn euog o drosedd 

o dan y ddarpariaeth uchod os gall brofi nad oedd yn gwybod, ac nad oedd 

ganddo sail resymol dros gredu, bod y person a gyflogid ganddo wedi ei 

anghymhwyso. 

 

 

 

 


