
 

 

Yr Athro Sally Holland  

Comisiynydd Plant Cymru  

 

4 Rhagfyr 2017 

Annwyl Sally 

Rwy'n ysgrifennu i ddiolch i chi a Nia am ddod i gyfarfod y Pwyllgor ar 22 Tachwedd. 

Roedd y sesiwn yn hynod o addysgiadol i’r Aelodau a bydd y dystiolaeth a ddarparwyd 

gennych yn cyfrannu i'n hymchwiliad.  

Yn y cyfarfod, fe wnaethoch gytuno i ddarparu’r wybodaeth ychwanegol ganlynol. Byddem 

yn ddiolchgar i gael nodyn am y pwyntiau hyn erbyn dydd Llun 18 Rhagfyr 2017. 

 Y gohebu a fu rhyngoch chi â’r Ysgrifenyddion Cabinet perthnasol ynghylch maint 

y gweithio mewn partneriaeth rhwng y rhaglen T4CYP a rhaglen diwygio'r 

cwricwlwm, gan gynnwys copi o'r papur a gyflwynwyd gennych i grwpiau cynghori  

T4CYPP a Donaldson 

 Eich ymateb i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru Gwasanaethau sy'n Addas i'r 

Dyfodol. 

 Crynodeb o unrhyw wybodaeth am waith achos / astudiaethau achos a dynnwyd i 

sylw eich swyddfa am anawsterau plant a phobl ifanc o ran cael gafael ar ofal 

mewn argyfwng. Roedd eich tystiolaeth ysgrifenedig yn cynnwys y datganiadau 

canlynol:  

"I continue to hear of young people presenting in crisis and their needs not 

being met sufficiently" 

"... we reported the need for age appropriate 24 hour community based Services 

to replace the use of police cells... there should be careful consideration 

afforded to the potential risk that a decline in the use of police cells could result 

in an increase in the use of adult mental Health wards... " 

Byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar i gael rhagor o fanylion am y pwyntiau hyn. 

Yn ystod y sesiwn tystiolaeth lafar, fe wnaethoch sôn hefyd y byddech yn cyfarfod â 

swyddogion Llywodraeth Cymru y mis hwn i drafod darpariaeth eiriolaeth a chydag 



 

Ysgrifenyddion y Cabinet ym mis Ionawr i drafod diwygio'r cwricwlwm. Byddem yn 

ddiolchgar pe gallech roi’r wybodaeth ddiweddaraf inni am y cynnydd o ran y cyfarfodydd 

hyn. 

Bydd y Pwyllgor yn parhau i gymryd tystiolaeth lafar tan ddiwedd mis Chwefror. Gallwch 

ddilyn hynt yr ymchwiliad ar wefan y Pwyllgor. Wrth gwrs, bydd copi o'r adroddiad yn cael 

ei anfon atoch ar ôl iddo gael ei gyhoeddi ddechrau'r gwanwyn.  

Os hoffech drafod yr ymchwiliad ymhellach, cysylltwch â'r Clerc, Llinos Madeley, ar 0300 

200 6352 neu ar SeneddCYPE@cynulliad.cymru.   

Yn gywir 

  

Lynne Neagle AC 

Cadeirydd 
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