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Annwyl Jayne, 

Rwy’n ysgrifennu yn sgil ymateb Llywodraeth Cymru i argymhelliad 6 o adroddiad y 
Pwyllgor ar Gyllideb ddrafft 2022-2023 Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd yn gynharach 
eleni.    

Byddwch yn cofio’r argymhelliad dan sylw: Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru nodi amserlen 
glir a manwl ar gyfer ei chynlluniau i ddiwygio gwasanaethau i blant sy’n derbyn gofal fel y 
nodir yn y Rhaglen Lywodraethu a’r ymateb i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant 
Cymru. Mae’n rhaid i'r amserlen gynnwys cerrig milltir gweithredu allweddol a gofynion cyllid 
cysylltiedig. 

Rydym yn dweud yn ein hymateb i’r argymhelliad: Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar 
gynlluniau, gan gynnwys rhai sy’n ymwneud â chyllid ac amserlenni, er mwyn symud ymlaen 
â’r gwaith o gyflawni ymrwymiadau ein Rhaglen Lywodraethu, a gallwn ddarparu’r rhain ar 
ddyddiad yn y dyfodol. Diben y llythyr hwn yw rhoi diweddariad ichi ar hynt y cynlluniau hyn.  

Trefniadau llywodraethu newydd ar gyfer trawsnewid gwasanaethau plant.  
Rydym wedi bod yn gweithio i adolygu’r strwythur llywodraethu ar gyfer trawsnewid 
gwasanaethau plant. Mae’r gwaith hwn wedi ystyried strwythur ar gyfer y dyfodol a fydd yn 
cynnwys bwrdd goruchwylio Gweinidogol. Bydd y bwrdd yn cael ei gefnogi gan grŵp 
cyflawni newydd a fydd yn disodli’r bwrdd goruchwylio presennol, ac a fydd yn creu rhaglen 
i reoli’r gwaith o gyflawni a gweithredu ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu.  

Rydym wedi datblygu dagram sy’n amlinellu sut mae’r holl wasanaethau, ac ymrwymiadau’r 
Rhaglen Lywodraethu, yn sicrhau bod plant yn ganolog i’r diagram hwnnw.  Fe’i defnyddir i 
fireinio ein cynllun, gan amlinellu’r hyn y gellir ei gyflawni, yr hyn sy’n gyd-ddibynnol, a’r 
llinellau amser y bydd y grŵp cyflawni yn eu goruchwylio. Bydd y manylion terfynol yn cael 
eu penderfynu’r mis nesaf. Byddaf yn sicrhau bod y Pwyllgor yn cael eu diweddaru am hynt 
y cynllun hwn.  
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Gwybodaeth am gynnal digwyddiadau yn y dyfodol i helpu i lywio’r gwaith o drawsnewid 
gwasanaethau cymdeithasol i blant.  

Bwriedir cynnal nifer o weithgareddau cyn diwedd 2022, a hoffwn ddiweddaru’r Pwyllgor yn 
eu cylch gan eu bod i gyd yn cefnogi’r gwaith sy’n mynd rhagddo. Dyma nhw:  

Roedd yr Uwchgynhadledd gyntaf ar Brofiad Gofal, ar gyfer llywio’r gwaith o 
drawsnewid gwasanaethau, i fod i gael ei chynnal ar 10 Medi ond bu’n rhaid ei haildrefnu 
oherwydd marwolaeth y Frenhines Elizabeth II. Bydd yr uwchgynhadledd yn galluogi pobl 
ifanc sydd wedi cael y profiad o fod mewn gofal i weithio gyda Gweinidogion Llywodraeth 
Cymru a’u timau ar draws portffolios i ddatblygu gweledigaeth gydlynol ar gyfer trawsnewid 
gwasanaethau, drwy ddylanwadu ar bolisi ac ar y ddarpariaeth. Mae’r uwchgynhadledd yn 
cael ei haildrefnu, a bydd yn cael ei chynnal cyn diwedd y flwyddyn galendr hon.  

Ar 4 Hydref, cynhaliwyd digwyddiad lansio i gyflwyno canlyniadau gwerthusiad interim y 
Llys Teulu Cyffuriau ac Alcohol o Gynllun Peilot Caerdydd a’r Fro a ddechreuodd 
ddechrau’r flwyddyn. Mae hon yn llys teulu amgen ar gyfer cynnal trafodion gofal plant. Ei 
nod yw gweithio gyda rhieni sydd â phroblemau sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio 
cyffuriau ac alcohol. Yn ei thrafodion, mae’r llys yn gweithredu mewn modd sy’n ceisio 
datrys problemau, a gallai rhieni ddewis manteisio ar hyn yn hytrach na mynd drwy’r 
trafodion gofal arferol.  

Ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion i ddileu elw – Bydd yr ymgynghoriad 
cyhoeddus yn ymgynghori ar ystod o feysydd posibl ar gyfer deddfwriaeth sylfaenol, gan 
gynnwys gweithredu’r Rhaglen Lywodraethu ac ymrwymiad y Cytundeb Cydweithio i ddileu 
elw o ddarparu gofal i blant sy’n derbyn gofal. Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 7 Tachwedd. 
Bydd yr ymatebion yn cael eu hadolygu, a phenderfynir ar y camau nesaf ar gyfer bwrw 
ymlaen â’r gwaith hwn. 

Siarter Rhianta Corfforaethol – Mae fersiwn derfynol y siarter rhianta corfforaethol ddrafft 
yn cael ei pharatoi. Yn ystod y misoedd nesaf, byddwn yn bwrw ymlaen â’r gwaith o gynnal 
sgwrs genedlaethol. Bydd y sefydliadau a’r uwch arweinwyr sy’n ymuno â’r siarter yn 
gwneud ymrwymiad cyhoeddus clir gan ddatgan eu cefnogaeth i’r bobl ifanc sydd wedi cael 
profiad o fod mewn gofal, a thrwy hynny byddant yn atebol i sicrhau bod pob rhan o’r sector 
cyhoeddus yn cynnig cymorth gwell i’r bobl ifanc hyn. 

Rwy’n gobeithio bod yr ymateb hwn o gymorth drwy roi’r wybodaeth ddiweddaraf am hynt y 
gwaith o gefnogi’r camau a gymerir i drawsnewid gwasanaethau plant ac i gynnal y ffocws 
ar gyflawni’r ymrwymiadau yn ein Rhaglen Lywodraethu.  

Yn gywir 
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