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Annwyl Julie, 

Fel y gwyddoch o’n llythyr at Lywodraeth Cymru dyddiedig 12 Mai, mae effaith COVID-19 ar blant sy’n 

agored i niwed yn flaenoriaeth i ni o ran ein gwaith craffu. 

Ar 18 Mai, clywsom dystiolaeth gan gynrychiolwyr o’r NSPCC, Barnardo’s, penaethiaid gwasanaethau plant 

yng Nghymru a’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol. Yn ystod y cyfarfod, eglurodd Cadeirydd grŵp 

penaethiaid gwasanaethau plant Cymru gyfan fod awdurdodau lleol wedi bod yn casglu ac yn cyflwyno data 

i Lywodraeth Cymru i grynhoi’r sefyllfa o fewn yr awdurdodau lleol. Aeth Cadeirydd y grŵp ymlaen i nodi’r 

hyn a ganlyn am y data dan sylw: 

“mae o'n gofyn am ein gallu ni i weithredu o fewn y trefniadau presennol, niferoedd y 

cyfeiriadau sydd yn dod i'n sylw ni, niferoedd y cyfeiriadau diogelu, niferoedd y plant mewn 

gofal, niferoedd y plant sydd ar y gofrestr diogelu plant, nifer y lleoliadau sydd yn cael eu 

heffeithio oherwydd COVID-19, a hefyd mae yna gwestiynau yma ynglŷn â'r cohort ôl-ofal yn 

benodol a sawl un o'r bobl ifanc rheini sydd yn cael profiad anodd yn ariannol neu brofiadau 

sydd yn arwain at ddigartrefedd.” 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Cofnod y Trafodion [paragraff 230], 18 Mai 2020 

Hoffai’r Pwyllgor wneud cais i gael gweld y data hyn yn barhaus i helpu i lywio ein gwaith craffu ar y 

camau sy’n cael eu cymryd i reoli effaith COVID-19 ar ein plant sydd fwyaf agored i niwed. 

Yn ystod y cyfarfod, cyfeiriodd tystion hefyd at bwysigrwydd ystyried effaith Covid-19 ar blant nad oeddent 

yn cael eu hystyried yn agored i niwed o'r blaen ond sydd bellach o bosibl yn agored i niwed (neu’n agored i 

niwed yn y dyfodol) oherwydd y pandemig presennol. Mae hwn hefyd yn fater sydd wedi’i godi’n gyson gan 

y Pwyllgor fel un sy’n peri pryder. O’r herwydd, byddai’r Pwyllgor yn hynod ddiolchgar pe gallai eich 

ymateb i’n llythyr dyddiedig 12 Mai gynnwys manylion penodol am y camau rydych chi’n eu cymryd i 

sicrhau bod plant nad yw’r gwasanaethau’n ymwybodol ohonynt ond sy’n agored i niwed, neu sydd o 

bosibl yn agored i niwed yn y dyfodol, yn cael gwybodaeth am y ffyrdd gorau o gael mynediad at 

gymorth.  

CYPE(5)-15-20 – Papur i'w nodi 2

https://busnes.senedd.cymru/documents/s101139/CYPE5-14-20%20-%20Papur%20iw%20nodi%201.pdf
https://cofnod.senedd.cymru/Committee/6096


 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn i’r Gweinidog Addysg o ystyried yr effaith a gaiff camau i ofalu am blant 

sy’n agored i niwed ar y gwaith sy’n mynd rhagddo i gefnogi addysg a llesiant plant a phobl ifanc. 

 

Cofion cynnes, 

 

Lynne Neagle AS 

Cadeirydd 
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