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29 Hydref 2021  

 
Annwyl Jack, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 6 Hydref yn gofyn am fy marn ar ddeiseb (P-06-1218) 
‘Hysbysu pob person 18 oed sydd wedi derbyn gofal cymdeithasol fod ganddynt yr hawl i 
wneud cais am eu gwybodaeth bersonol’. 
  
Mae Gweinidogion yn cydnabod pa mor bwysig yw hi i bobl ifanc sydd wedi treulio amser 
mewn gofal i gael gweld eu cofnodion. Gall hyn fod yn brofiad cadarnhaol iddynt gan eu helpu 
i ddeall eu hanes personol a’u taith drwy’r system ofal.  
 
Mae Cod Ymarfer Rhan 6 (Plant sy’n Derbyn Gofal a Phlant sy’n cael eu Lletya) o dan 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn adlewyrchu’r pwysigrwydd 
rydym yn ei osod ar y ddarpariaeth hon. Mae’r Cod yn amlinellu rôl y Cynghorydd Personol 
sy’n gweithredu fel canolbwynt cyson i’r rhai hynny sy’n gadael gofal gan sicrhau eu bod yn 
cael cefnogaeth bersonol a chyson yn ystod y cyfnod pontio i fyd oedolion. Yn rhan o’u rôl, 
dylai Cynghorwyr Personol gynnig cefnogaeth i bobl ifanc i’w galluogi i gael gweld eu ffeiliau 
achos yn ddi-drafferth.  
 
Rydym yn deall y gall gweld eu hen ffeiliau gofal cymdeithasol fod yn drawmatig i rai o’r rhai 
hynny sy’n gadael gofal. Rydym yn disgwyl i’r awdurdod lleol, y gwasanaethau iechyd a’r 
Cynghorydd Personol ddarparu mynediad at gefnogaeth addas a/neu gwnsela i’r rhai hynny 
sy’n gadael gofal os yw darllen eu hen ffeiliau achos yn achosi trawma iddynt. Mae’n bosibl 
y gall darparwyr eiriolaeth trydydd sector sy’n gweithio gyda’r rhai sy’n gadael gofal 
ddarparu cefnogaeth yn ogystal.   
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Rydym hefyd yn ymwybodol y gall rhai oedolion wnaeth adael gofal cyn inni gyflwyno ein 
deddfwriaeth gyfredol fod yn awyddus i gael gweld eu ffeiliau achos. Byddem yn disgwyl i 
awdurdodau lleol gynorthwyo i hwyluso’r ceisiadau hyn. Byddem hefyd yn disgwyl i 
awdurdodau lleol, gwasanaethau iechyd ac os yn briodol, y trydydd sector sy’n gweithio yn 
y maes hwn i ddarparu cefnogaeth ar gyfer proses a all fod yn tu hwnt o emosiynol. 
 
Gobeithiaf fod fy ymateb wedi bod o gymorth ichi.  
 
Yn gywir, 
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