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Ymateb i argymhellion y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus am gostau a gwerth am 

arian y gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi bod 

mewn gofal 

 

Argymhelliad 1. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn datblygu 
cyfres o ddangosyddion i asesu’r canlyniadau ar gyfer plant sydd wedi bod mewn 
gofal ac yn sicrhau eu bod yn adlewyrchu’r pethau hynny sy’n bwysig i bobl ifanc. 
Rhaid i farn pobl ifanc fod yn rhan annatod o ffurfio, llywio a gwerthuso’r rhain, a 
dylai gael ei lywio’n uniongyrchol gan waith y Grŵp Cynghori Gweinidogol ac unrhyw 
werthusiad o arolwg Bright Spots.   

 

Derbyn – Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod yn llwyr bwysigrwydd casglu data 

cadarn i fod yn sail i asesiadau rheolaidd o ganlyniadau ar gyfer plant sydd wedi bod 
mewn gofal. Mae’r gwaith o ddatblygu Fframwaith Perfformiad a Gwelliant ar gyfer 
Plant yn mynd rhagddo’n dda a disgwylir i awdurdodau lleol gasglu data yn erbyn 
cyfres o safonau ansawdd, mesurau ansoddol a mesurau meintiol. Pan geir 
cytundeb, cyflwynir y gofynion o fis Ebrill 2020. Byddwn yn parhau i gasglu data 
drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal a Phlant sy’n Cael Gofal a Chymorth.   
 
Mae’r Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar gyfer Gwella Canlyniadau i Blant wedi sefydlu 
Grŵp Gorchwyl a Gorffen, dan arweiniad David Melding AC, i ddatblygu cyfres o 
ddangosyddion i fesur cynnydd yn erbyn rhaglen waith 2017-2020 a gwella 
canlyniadau i blant sydd wedi bod mewn gofal. Ar hyn o bryd, mae’r rhain yn cael eu 
diwygio i sicrhau eu bod yn adlewyrchu ansawdd y gofal a ddarperir, ac effaith 
cynnal ymyriadau fel rhan o’r rhaglen Gwella Canlyniadau i Blant. Yn ogystal, mae’n 
bwysig nad yw’r dangosyddion hyn yn dyblygu’r rhai sydd eisoes wedi’u cynnwys yn 
y Fframwaith Perfformiad a Gwelliant drafft, ond eu bod yn darparu set ddata 
fanylach o’r canlyniadau sy’n cwmpasu’r ystod o feysydd polisi sy’n effeithio ar blant 
sydd wedi bod mewn gofal, ac nid dim ond gwasanaethau plant. Fe drafododd Grŵp 
Cynghori’r Gweinidog y materion hyn yn eu cyfarfod ym mis Rhagfyr. Bydd y 
dangosyddion, sy’n ychwanegol at y rhai sydd yn y Fframwaith, ar waith o fis Ebrill 
2019 ymlaen. 
 
Yn dilyn llwyddiant peilot o’r arolwg Bright Spots mewn chwe awdurdod lleol, rydym 
yn ystyried sut i gyflwyno’r arolwg gwerthfawr hwn o brofiadau a llesiant plant sydd 
wedi bod mewn gofal ym mhob awdurdod lleol, gan ddarparu asesiad o blant sydd 
wedi bod mewn gofal ledled y wlad. Bydd yr awdurdodau lleol yn defnyddio’r hyn a 
ddysgwyd i wella gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal.    
 
Argymhelliad 2. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod 

canlyniadau addysgol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yn cael eu mesur yn ôl “pellter 
a deithiwyd” ochr yn ochr â mesurau cyrhaeddiad, a gwerthuso effeithiolrwydd y 
Grant Datblygu Disgyblion i gael y canlyniadau hyn. 

 

Derbyn – Fel rhan o’r rhaglen gynhwysfawr i ddiwygio addysg sydd ar y gweill, mae 
Llywodraeth Cymru yn datblygu trefniadau gwerthuso a gwella newydd i’w cyflwyno 
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ochr yn ochr â’r cwricwlwm newydd. Prif ffocws y trefniadau newydd fydd rhoi 
pwyslais ar ‘gynnydd’ y dysgwyr unigol fel eu bod yn cael eu cefnogi i gyflawni eu 
canlyniadau gorau.   
 
Ym mis Medi, fe wnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ddatganiad yn y 
Cyfarfod Llawn ynglŷn â’r cyfeiriad cyffredinol tuag at system werthuso fwy deallus 
sy’n canolbwyntio ar y dysgwr. Bwriadwn gyfnewid y mesurau perfformiad ysgol am 
broses hunanwerthuso fwy cyflawn. Mae’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a 
Datblygiad Economaidd ac Estyn yn gweithio gydag ymarferwyr i gynllunio’r 
fframwaith hwn, a chyhoeddir rhagor o fanylion yn fuan. Disgwylir i’r consortia 
addysg rhanbarthol a’r awdurdodau lleol ddilyn yr un broses hunanwerthuso a bydd 
Llywodraeth Cymru yn gwneud yr un fath. Nod y system hon fydd gwerthuso 
perfformiad dysgu ac addysgu’r bobl ifanc i gyd, gan gynnwys y plant sydd wedi bod 
mewn gofal, i’w datblygu i gyflawni eu potensial yn llawn, nid dim ond yn 
academaidd.  

 
Ar hyn o bryd, mae dull y Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal 
yn cael ei adolygu. Mae’r gwaith i ddiwygio’r Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer Plant 
sy’n Derbyn Gofal yn digwydd mewn partneriaeth â’r consortia addysg rhanbarthol 
a’r awdurdodau lleol ac yn cymryd i ystyriaeth argymhellion y Pwyllgor Plant, Pobl 
Ifanc ac Addysg yn ei adroddiad diweddar Cyrraedd y nod? yn ogystal ag 
argymhellion gwerthusiad annibynnol y Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer Plant sy’n 
Derbyn Gofal sydd ar fin cael ei gyhoeddi. Bydd y gwaith hwn yn sicrhau bod y Grant 
Datblygu Disgyblion yn cael yr effaith fwyaf a’r gwerth gorau am arian ar gyfer Plant 
sy’n Derbyn Gofal. Cyflwynir y dull newydd o fis Ebrill 2019. 
 

Argymhelliad 3. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod y wybodaeth gyhoeddus am y 
Grŵp Cynghori Gweinidogol yn cael ei gwella ar wefan Llywodraeth Cymru i 
gynyddu atebolrwydd a chaniatáu gwaith craffu. Rydym yn argymell, fel isafswm, y 
cyhoeddir y canlynol:  
▪ Aelodaeth; 

▪ Cofnodion cyfarfodydd; 

▪ Pherfformiad yn erbyn dangosyddion.  

 

Derbyn – Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno y gellir gwella’r wybodaeth gyhoeddus 

sydd ar ei gwefan am y rhaglen Gwella Canlyniadau i Blant a’r Grŵp Cynghori 
Gweinidogol i sicrhau mwy o dryloywder a chraffu ar ei gwaith. Bydd y dudalen we 
ddiwygiedig yn gwella’r cyfathrebu gyda rhanddeiliaid a’r cyhoedd hefyd. Bydd y 
wybodaeth am aelodaeth a gweithrediad y rhaglen Gwella Canlyniadau i Blant yn 
cael ei hystyried ar gyfer ei chyhoeddi. Rydym yn ymchwilio i’r opsiynau gyda Gofal 
Cymdeithasol Cymru i benderfynu sut orau i gyfathrebu ein gwaith drwy ddefnyddio’r 
portholion eraill sydd ar gael.   
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi sylwadau’r Pwyllgor ynglŷn â rôl, swyddogaeth ac 
atebolrwydd y Grŵp Cynghori Gweinidogol. Mae’r rhain fodd bynnag yn hir 
sefydledig. Mae’r Grŵp yn darparu cyngor i’r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal 
Cymdeithasol ac yn atebol iddo. Fel Cadeirydd, mae David Melding AC yn adrodd i’r 
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Gweinidog ar ôl pob cyfarfod. Arweinir a darperir y rhaglen Gwella Canlyniadau i 
Blant gan Lywodraeth Cymru, ac fe’i cyd-gynhyrchwyd gyda rhanddeiliaid a 
phartneriaid ar y Grŵp Cynghori Gweinidogol. Mae’r Grŵp yn cynnwys yr holl  
uwch-arweinwyr yng Nghymru sydd â rôl i gefnogi plant sydd wedi bod mewn gofal.   
 
Nid yw Llywodraeth Cymru yn cytuno y dylid cyhoeddi cofnodion y cyfarfodydd. 
Sefydlwyd y Grŵp i gynghori’r Gweinidog. Mater i’r Gweinidog yw ystyried y cyngor a 
dderbyniodd i’w helpu i wneud penderfyniadau. Cynlluniwyd cyfarfodydd y Grŵp 
Cynghori Gweinidogol i alluogi cynnal trafodaethau cadarn ynglŷn â chyflawni 
gweithredol presennol y gwasanaethau plant i helpu i lywio cyfeiriad polisi yn y 
dyfodol a gweithredu a darparu mentrau newydd.  Gallai cyhoeddi’r cofnodion 
lesteirio trafodaeth agored a gonest rhwng yr aelodau.  
 

Argymhelliad 4. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn comisiynu 
dadansoddiad o gostau lleoliadau asiantaethau annibynnol, gan archwilio’r 
canlyniadau gwahanol a gyflwynir ar draws oes plentyn am y gost ychwanegol er 
mwyn creu sail dystiolaeth wybodus ar gyfer penderfyniadau yn y dyfodol yn y maes 
hwn.  

 

Derbyn – Mae’r Fframwaith Maethu Cenedlaethol eisoes wedi cynnal dadansoddiad 

o gost gymharol lleoliad maethu awdurdod lleol mewn cymhariaeth â lleoliad gydag 

asiantaeth faethu annibynnol.  Fodd bynnag, mynegwyd pryderon am gywirdeb y 

gymhariaeth ac a oedd y dadansoddiad o gostau lleoliad yn cwmpasu’r un ffactorau 

a’r ystod lawn o swyddogaethau wrth gefn cysylltiedig ar gyfer pob un.   

Er mwyn datblygu tystiolaeth gadarn a chymhariaeth wrthrychol rhwng y lleoliadau 

asiantaethau annibynnol a’r awdurdodau lleol, mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi 

tendr ymchwil fel rhan o ymarfer ehangach am gomisiynu cenedlaethol y lleoliadau. 

Byddai archwilio gwahanol ganlyniadau ar draws bywyd plentyn, fel mae’r Pwyllgor 

Cyfrifon Cyhoeddus yn ei awgrymu, yn galw am astudiaeth hydredol. Yr opsiwn a 

ffefrir gennym yw comisiynu darn o waith cynhwysfawr i ymchwilio’n llawn i’r pwysau 

diweddar ar yr awdurdodau lleol ynglŷn ag argaeledd lleoliadau, a’r hyn sy’n gyfrifol 

am gostau uchel y lleoliadau. Defnyddir y canlyniadau o’r ymchwil cychwynnol hwn 

yn sail i argymhellion am ddull cenedlaethol o gomisiynu ar draws y sector 

cyhoeddus a’r ddarpariaeth annibynnol. Bydd hyn yn cwmpasu gofal maeth (prif 

ffrwd a gofal gan berthynas) a gofal preswyl ond nid llety diogel, oherwydd bod 

gweithgaredd eisoes wedi’i gomisiynu yn y maes hwn. Prif ffocws y gwaith fydd y 

canlyniadau i blant mewn lleoliad, yn ogystal â’r costau a gwerth am arian.   

 

Argymhelliad 5. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cynnal 
gwerthusiad o amlder ac effeithiolrwydd yr adolygiadau diwedd lleoliad, gan 
ganolbwyntio’n benodol ar effaith adolygiadau o’r fath ar y plentyn dan sylw.   

 

Derbyn – Mae Rhan 6 o’r Cod Ymarfer yn ei gwneud yn ofynnol i’r awdurdodau lleol 
annog cynnal adolygiad o gynllun gofal a chymorth plentyn ac unrhyw newidiadau 
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sylweddol i’r cynllun hwnnw, er enghraifft symud neu fethiant lleoliad.  Dylai’r 
adolygiad gynnwys cofnod cynhwysfawr o’r penderfyniadau a wnaed a safbwyntiau 
pawb yr ymgynghorwyd â hwy gan gynnwys dymuniadau a theimladau’r plentyn 
mewn perthynas ag unrhyw newidiadau arfaethedig. Mae hyn yn cynnwys rhoi 
ystyriaeth i ddymuniadau a theimladau’r plentyn mewn perthynas ag unrhyw 
newidiadau arfaethedig.  
 
Mewn ymateb i’r dystiolaeth a glywodd y Pwyllgor am effeithiolrwydd ac amlder yr 
adolygiadau hyn, bydd Llywodraeth Cymru yn cysylltu  ag Arolygiaeth Gofal Cymru i 
sicrhau y rhoddir ystyriaeth benodol i hyn yn yr archwiliadau i’r gwasanaethau plant 
yn y dyfodol.  
 
Byddwn yn ystyried yr angen i gryfhau Rhan 6 o’r Cod Ymarfer i gynnwys canllawiau 
penodol am y camau i’w dilyn pan ddaw cais i symud plentyn i leoliad newydd.   
 

Argymhelliad 6. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn nodi 
amserlen ar gyfer dadansoddi darpariaeth lleoliadau. Ni fyddem yn disgwyl i’r gwaith 
hwn gymryd mwy na thri mis i’w ddechrau ac iddo gael ei gyflwyno o fewn deuddeng 
mis. Yn dilyn y dadansoddiad hwn, dylai Llywodraeth Cymru nodi sut y dylid darparu 
gwasanaethau yn unol ag uchelgais y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014. Yna gallai lywio strategaeth genedlaethol ar gyfer comisiynu 
a rheoli’r sbectrwm llawn o leoliadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal.   

 

Derbyn – Amlygodd gwaith y Fframwaith Maethu Cenedlaethol a’r Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen ar Ofal Preswyl i Blant yr angen am ddull cenedlaethol o gomisiynu lleoliad.  
Credwn y dylai’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol chwarae rhan allweddol yn y 
trefniadau comisiynu yn y dyfodol, oherwydd bydd hyn yn cynorthwyo i sicrhau dull 
integredig ar draws y gwasanaethau cymdeithasol, iechyd ac addysg ac yn agor y 
drysau i gyfleoedd am ddulliau newydd ac arloesol o ddarpariaeth arbenigol  (e.e. i’r 
plant sydd mewn perygl o fynd i lety diogel).  
 
Bydd yr ymchwil arfaethedig (a nodwyd yn argymhelliad 4) i gostau a chanlyniadau 
lleoliadau yn darparu’r dystiolaeth a fydd yn sail i ddull cenedlaethol o gomisiynu. 
Bydd y dystiolaeth yn sail i gyfres o argymhellion ar gyfer dull cenedlaethol o 
gomisiynu lleoliadau ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn credu 
bod angen darn arall o waith ar wahân ar ddarparu lleoliadau. Bydd yn rhaid i’r terfyn 
amser i symud tuag at ddull comisiynu cenedlaethol adlewyrchu terfyn amser yr 
ymchwil. Er enghraifft, os cynhelir yr ymchwil yn ystod 2019-20, gellid datblygu’r dull 
comisiynu cenedlaethol yn ystod 2020-21, gyda’r trefniadau newydd yn dod i rym yn 
2021-22.   
 

Argymhelliad 7. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn comisiynu 
adolygiad o wariant ar blant sy’n derbyn gofal ar draws yr ystod o wasanaethau sy’n 
rhan o’u gofal, er enghraifft addysg, tai a gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r 
glasoed. Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau darlun cynhwysfawr o’r arian a 
fuddsoddir i gefnogi’r grŵp hwn.  
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Derbyn – Mae’r cysylltiad cryf rhwng costau’r lleoliadau a’r cyfraddau gwariant ar 
bob plentyn sy’n derbyn gofal yng Nghymru yn hysbys. Mae Llywodraeth Cymru yn 
cytuno bod angen asesiad o’r gwariant ar y plant sy’n derbyn gofal a’r amrywiad 
rhwng y cyfraddau gwariant rhwng ardaloedd awdurdodau lleol yng Nghymru. 
Oherwydd y cysylltiad rhwng gwariant a lleoliadau, bydd asesiad o’r gwariant yn cael 
ei gynnwys yn y tendr ymchwil ar gomisiynu lleoliad. (Gweler argymhelliad  4).  
 
Rhoddir ystyriaeth i gwmpas yr asesiad hwn i sicrhau bod ystod eang o’r meysydd 
gwasanaeth sy’n ymwneud â gofal plant sy’n derbyn gofal yn cael eu hymgorffori.  
 
Fodd bynnag, mae’n rhaid cydnabod y cymhlethdodau o ddadgyfuno’r gwariant i bob 
plentyn sy’n derbyn gofal ar draws yr holl ystod o wasanaethau cyhoeddus sydd ar 
gael. Oherwydd y modd y gosodir cyllidebau’r awdurdodau lleol, nid yw’n bosibl 
tracio’r cyllid drwy’r system o’r taliadau Grant Cynnal Refeniw i gyflenwi 
gwasanaethau. Yn ogystal, nid yw’n bosibl gwahanu’r newidiadau yng ngwariant yr 
awdurdodau lleol a allai fod wedi codi o benderfyniadau a gynlluniwyd yn flaenorol, 
o’r rhai a gododd o’r newid ym mecanwaith darparu’r cyllid. Bydd llawer o’r ffrydiau 
cyllido ar draws y meysydd tai, addysg ac iechyd meddwl yn cael eu targedu ar sail 
poblogaeth o blant, ac nid yn unig y plant sydd wedi bod mewn gofal, sy’n golygu 
mai anodd fydd dod i gasgliad am effeithiau’r math hwn o gyllid ar blant sydd wedi 
bod mewn gofal.   
 
 
Argymhelliad 8. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cynnal 

dadansoddiad cymharol o’r amrywiaeth mewn gwariant fesul plentyn sy’n derbyn 
gofal rhwng awdurdodau lleol i ddatblygu sylfaen o wybodaeth ynghylch amrywiaeth 
costau i annog arfer da. Dylai hyn hefyd adlewyrchu’r canlyniadau o fewn pob 
awdurdod a chael ei gyhoeddi ar ôl ei gwblhau. Dylai fod yn ymarfer casglu 
gwybodaeth rheolaidd ac ar ôl cwblhau hyn ar gyfer y cyfnod 2018-19, dylai 
Llywodraeth Cymru werthuso’r wybodaeth a gafwyd, a nodi amserlen ar gyfer casglu 
gwybodaeth yn y dyfodol.  

 

Derbyn – Fel yr amlygwyd uchod, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod 

amrywiad sylweddol yn y gwariant ar blentyn sy’n derbyn gofal rhwng awdurdodau 
lleol yng Nghymru. Mae amryw resymau am hyn, gan gynnwys demograffeg leol, 
cymhlethdodau’r achosion a chostau’r lleoliadau ar gyfer y rhai y mae angen y lefel 
uchaf o ymyrraeth arnynt. Yn ôl y dystiolaeth a ddarparwyd gan awdurdodau lleol i’r 
Pwyllgor, dim ond llond llaw o achosion cymhleth sy’n rhoi pwysau ariannol 
sylweddol ar awdurdodau lleol.  
 
Bydd yr ymchwil arfaethedig i gomisiynu, costau a chanlyniadau lleoliadau 
cenedlaethol (Argymhellion 4, 6 a 7) yn cynnwys yr amrywiad yn y gost rhwng 
gwahanol fathau o leoliad rhwng yr awdurdodau lleol a’r cysylltiad â chanlyniadau ac 
argymhellion ar gyfer casglu gwybodaeth yn y dyfodol.  
 
 

Argymhelliad 9. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru, ar ddiwedd 

y flwyddyn ariannol bresennol, adolygu effaith trosglwyddo cyllid sydd wedi’i neilltuo 
ar gyfer gwasanaethau ar ffiniau gofal i’r Grant Cynnal Refeniw o fis Ebrill 2018 i 
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asesu’r effaith ar blant sydd wedi bod mewn gofal a gwasanaethau ar ffiniau gofal.  

 

 
Gwrthod - Yn dilyn y cyllid grant o £5 miliwn yn 2017/18, mae pob awdurdod lleol 
yng Nghymru wedi cadarnhau bod ganddo wasanaeth ar ffiniau gofal ar waith. Mae’r 
Grant Cynnal Refeniw yn gyllid heb ei neilltuo, sy’n golygu mai’r awdurdodau lleol 
fydd yn penderfynu sut y maent yn gwario’r cyllid hwn ynghyd â’r incwm o ffrydiau 
cyllido eraill, er enghraifft treth gyngor, ardrethi annomestig a ail-ddosbarthwyd ac 
incwm o werthiannau, ffioedd a thaliadau. 
 
O safbwynt cyflenwi gwasanaethau, nid yw’n bosibl asesu’n benodol yr effaith ar 
blant sydd wedi bod mewn gofal a’r gwasanaethau ar ffiniau gofal o drosglwyddo’r 
cyllid hwn i’r cytundeb oherwydd mae’r gwasanaethau hyn nawr yn rhan greiddiol o 
gyfrifoldebau’r awdurdodau lleol. 
 
Mae gan Lywodraeth Cymru ddisgwyliad clir bod awdurdodau lleol yn canolbwyntio 
ar leihau’r angen am ofal a darparu cymorth effeithiol i deuluoedd i’w galluogi i aros 
gyda’i gilydd. Cryfhawyd y neges hon drwy’r rhaglen Gwella Canlyniadau i Blant a 
chaiff ei hategu ymhellach yn dilyn datganiadau diweddar o gyllid ychwanegol ar 
gyfer gwasanaethau plant awdurdodau lleol. Drwy ein hymgysylltu parhaus â’n 
partneriaid mewn awdurdodau lleol a gwasanaethau plant, rydym yn disgwyl i 
unrhyw bryderon gael ein dwyn i’n sylw.  
 

Argymhelliad 10. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru dargedu 
cyllid wedi’i neilltuo at wasanaethau ar ffiniau gofal sydd â’r potensial, pan fo’n 
ddiogel gwneud hynny, i atal plant rhag bod yn rhan o’r system ofal. Dylai’r arian hwn 
archwilio gwerth elfennau megis gofal perthynas. Gallai hefyd gefnogi awdurdodau 
lleol i fonitro canlyniadau’n barhaus ar gyfer y plant unigol hyn a gwerth am arian y 
gwariant ataliol hwn.  

 

Derbyn – Ers cyhoeddi adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, cyhoeddodd y 

Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol bod £15 miliwn ychwanegol i’r 
gwasanaethau plant yn 2019-20 ar gyfer lleihau’r angen i blant fynd i ofal. Mae hyn 
ar ben y cyllid o £5 miliwn rheolaidd a ddarparwyd i’r awdurdodau lleol yn 2017/18 i’r 
gwasanaethau ar ffiniau gofal a gyhoeddwyd yn 2017/18.  

Dyrennir y £15 miliwn drwy’r Gronfa Gofal Integredig i’r Byrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol i’w cynorthwyo i leihau’n ddiogel yr angen i blant fynd i ofal ac i gefnogi 
plant mewn gofal. Bwriad y cyllid yw cefnogi’r cydweithio rhwng awdurdodau lleol, 
byrddau iechyd lleol a’r trydydd sector i ddatblygu ymyrraeth gynnar a gwasanaethau 
ataliol i’r teuluoedd y mae angen cymorth a chefnogaeth arnynt; adeiladu ar y dulliau 
y gwyddom sy’n helpu teuluoedd i osgoi sefyllfaoedd o argyfwng.   

Bydd y trefniadau i fonitro effaith y buddsoddiad hwn yn gyfuniad o adroddiadau 
meintiol ac ansoddol gan y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol. Mae swyddogion yn 
gweithio gyda’u cydweithwyr rhanbarthol i gydgynllunio canllawiau Cronfa Gofal 
Integredig a phrosesau cofnodi newydd ac archwilio methodoleg Atebolrwydd yn 
Seiliedig ar Ganlyniadau i gael gwell gwerthfawrogiad a dealltwriaeth o effeithiau’r 
buddsoddiad ar y plant a’r bobl ifanc y mae’n cefnogi.  
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Argymhelliad 11. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
diweddaru ei hymateb i adroddiad Cadernid Meddwl y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg erbyn mis Mawrth 2019, gan ddarparu gwybodaeth fanwl am sut y 
mae’n bwriadu mynd i’r afael â’r pryderon yn yr adroddiad hwnnw o ran plant sydd 
wedi bod mewn gofal yn unol â chais Cadeirydd y Pwyllgor.  

 

Derbyn – Yn ein hymateb i adroddiad Cadernid Meddwl, fe wnaethom dderbyn yr 
argymhellion mewn perthynas â phlant sydd wedi bod mewn gofal. Byddwn yn rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ar ein cynnydd o ran cyflawni’r ymrwymiadau a 
nodwyd yn ein hymateb yn y Gwanwyn.  

 

Argymhelliad 12. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr holl blant sydd wedi bod mewn 

gofal yn cael eu hysbysu’n rheolaidd o’u hawl i eiriolwr ac yn cael gwybodaeth glir 
am sut i gael gafael ar yr ystod o wasanaethau eirioli sydd ar gael. Dylai Llywodraeth 
Cymru fonitro hyn a’i ymgorffori yn y dangosyddion ar gyfer y Grŵp Cynghori 
Gweinidogol.  

 

Derbyn – Mae’r Dull Cenedlaethol ar gyfer y gwasanaethau eiriolaeth statudol ar 

waith ers Mehefin 2017, gyda Llywodraeth Cymru yn darparu hyd at £550,000 i 
gefnogi gweithredu’r dull.  

 
Mae’r chwe rhanbarth cydweithredol wedi ymrwymo i ddarparu’r Dull Cenedlaethol 
yn ei gyfanrwydd, mae gan bob un ohonynt wasanaeth eiriolaeth a gomisiynwyd yn 
rhanbarthol ynghyd â thempled cofnodi perfformiad safonedig at ddibenion monitro 
ansawdd, sy’n cynnwys y ‘cynnig gweithredol’. Mae Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
Gweithredu, a sefydlwyd gan y Grŵp Cynghori Gweinidogol, yn goruchwylio a 
monitro’r wybodaeth. Fe’i cynhwysir hefyd yn y dangosyddion drafft sydd dan 
drafodaeth ar hyn o bryd. 
 
‘Cynnig Gweithredol’ yw rhannu gwybodaeth am hawliau statudol plentyn neu 
berson ifanc mewn amgylchiadau arbennig i gael mynediad at gefnogaeth gan 
Wasanaeth Eiriolaeth Proffesiynol Annibynnol.   
 
Mae gan blant a phobl ifanc hawl awtomatig i gael Gwasanaeth Eiriolaeth 
Proffesiynol Annibynnol pan fyddant mewn gofal neu’n destun ymholiadau amddiffyn 
plant (Deddf Plant 1989 adran 47). Gwneir y ‘Cynnig Gweithredol’ yn uniongyrchol i’r 
plentyn neu berson ifanc gan y Gwasanaeth Eiriolaeth.   
 
Mae’r wybodaeth a rennir yn cynnwys eglurhad am rôl y Gwasanaeth Eiriolaeth 
Proffesiynol Annibynnol, yr hyn y gall ei wneud a’r hyn na all ei wneud, sut mae’n 
gweithredu yn seiliedig ar safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r plentyn neu 
berson ifanc, ei annibyniaeth a sut mae’n gweithio i’r plentyn/person ifanc yn unig; y 
polisi ar gyfrinachedd a niwed sylweddol - mae’n egluro hawliau statudol plant a 
phobl ifanc i gael cefnogaeth i fynegi eu barn, eu dymuniadau a’u teimladau yn 
ogystal â’u hawliau i wneud sylwadau neu gŵyn. 


