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Annwyl Lynne,   

Gwella canlyniadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal 

Rwy’n ysgrifennu mewn ymateb i’ch llythyr ar 28 Mawrth ynglŷn â’r gwaith sy’n cael ei 
wneud i ddatblygu fy ymrwymiad ar gyfer plant sy’n derbyn gofal.  

Fel y gŵyr y Pwyllgor, mae Grŵp Technegol wedi’i sefydlu i lywio ein gwaith o ddatblygu 
cynlluniau pwrpasol ar gyfer y disgwyliadau o ran lleihau nifer y plant sy’n derbyn gofal ym 
mhob awdurdod lleol yng Nghymru. Mae’r grŵp, sy’n cynnwys cynrychiolaeth o lywodraeth 
leol a’r trydydd sector wedi cyfarfod dair gwaith. 

Mae’r Grŵp Technegol wedi datblygu fframwaith sgwrs a phroffil o ddata plant sy’n derbyn 
gofal ar gyfer bob awdurdod lleol yng Nghymru. Sefydlwyd tîm Ymgysylltu Technegol a fydd 
yn ymweld â phob awdurdod lleol yn ystod mis Ebrill a mis Mai. Bydd trafodaethau yn 
cyfrannu at ddatblygu cynllun pwrpasol ar gyfer y disgwyliadau o ran lleihau nifer y plant 
sy’n derbyn gofal, sydd wedi’i gyd-gynhyrchu ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru.   

Wrth gwrs, rwy’n hapus i barhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ynglŷn â 
datblygiadau yn y maes gwaith hwn.  

Yn gywir 

MARK DRAKEFORD 
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