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26 Ebrill 2022 

Annwyl Jack 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 30 Mawrth at Nigel Brown, Prif Weithredwr CAFCASS 
Cymru, yn gwahodd sylwadau ar y ddeiseb P-06-1161 – ‘Casglu a chyhoeddi data yn 
rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn 
gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn’. O ystyried natur yr ymholiad, rwyf wedi dewis 
eich ateb. 

Rwy’n croesawu'r ffaith bod y Pwyllgor wedi ymchwilio i'r mater hwn. Yn anffodus, nid yw 
data penodol am ganlyniadau Lleoliadau Rhiant a Phlentyn yn cael eu casglu gan 
CAFCASS Cymru, nac fel rhan o ystadegau swyddogol Llywodraeth Cymru. Awdurdodau 
lleol sy'n gyfrifol am y modd y caiff lleoliadau Rhiant a Phlentyn eu cyflwyno a’u defnyddio, a 
nhw sydd yn y sefyllfa orau i ddarparu gwybodaeth am nifer y lleoliadau a'u heffeithiolrwydd, 
yn enwedig yn achos rhieni sydd â phrofiad o fod mewn gofal. Yn ôl yr hyn yr wyf yn ei 
ddeall, mae’r defnydd a wneir o'r lleoliadau hyn yn gymharol fach. Felly, efallai yr hoffai'r 
Pwyllgor gysylltu â’r awdurdodau lleol i chwilio am ddata perthnasol fel rhan o'i ymchwiliad, 
neu ystyried gwaith ymchwil bwrpasol.   

Bydd gennyf ddiddordeb mewn darllen canfyddiadau'r ymchwiliad i weld a ellir gwneud 
gwelliannau i gefnogi rhieni sydd â phrofiad o ofal yn well a/neu wella prosesau sy'n 
ymwneud â Lleoliadau Rhiant a Phlentyn. Fel y gwyddoch, drwy ein Rhaglen Lywodraethu, 
rwy’n cymryd camau i ddiwygio’n sylfaenol y gwasanaethau hynny ar gyfer plant sy'n 
derbyn gofal a rhai sy'n gadael gofal, gyda phwyslais amlwg ar gadw teuluoedd gyda'i 
gilydd.   

Gobeithiaf fod fy ymateb wedi bod yn ddefnyddiol ichi. 
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Yn gywir, 
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