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5  Ionawr 2022 
Annwyl Jack, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 4 Rhagfyr ynglŷn â’r 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’. 

Rwy’n cydnabod pa mor bwysig yw hi bod pobl ifanc yn deall eu taith bersonol drwy’r 
system ofal a’r rhesymau pam y cafodd penderfyniadau penodol eu gwneud. Fel rhan o’n 
fframwaith statudol presennol, mae Rhan 6 o’r Cod Ymarfer  (Plant sy’n Derbyn Gofal a 
Phlant sy’n Cael eu Lletya) o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014, yn dweud bod yn rhaid i awdurdodau lleol benodi cynghorydd personol i roi cymorth i 
bobl sy’n gadael gofal. Mae’n dweud y dylai’r cynghorwyr hyn, fel rhan o’u rôl, sicrhau bod 
pobl ifanc yn gallu cael mynediad at eu ffeiliau achos.  

Felly, rwy’n teimlo bod y fframwaith statudol presennol yn ddigon manwl a chlir ynghylch yr 
angen i roi’r cyfrifoldeb ar gynghorwyr personol i helpu pobl ifanc sydd â phrofiad o fod 
mewn gofal i gael mynediad at eu ffeiliau achos sy’n gysylltiedig â’u hamser mewn gofal.  

Rwy’n cydnabod y gellir gwneud mwy i godi ymwybyddiaeth o’r cyfrifoldeb hwn sydd ar 
gynghorwyr personol, ac rwy’n bwriadu ysgrifennu at holl Reolwyr Gadael Gofal yr 
awdurdodau lleol i bwysleisio pwysigrwydd y gofyniad hwn.  

Mae’r deisebwr wedi codi mater o bwys, ac rwy’n gobeithio bod f’ymateb o gymorth ichi. 

Yn gywir, 

Julie Morgan AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol 
Deputy Minister for Social Services
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