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Tachwedd 2019 - Papur Tystiolaeth i'r  
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

 
Ymchwiliad i Blant a Phobl Ifanc sydd wedi bod mewn gofal 

 
 

Diben 
 
Mae'r papur hwn yn rhoi tystiolaeth ychwanegol ym mis Tachwedd 2019 i'r 
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus o wariant a gwerth am arian gwasanaethau 
cyhoeddus ar gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal a'r camau 
sy'n cael eu cymryd ledled Llywodraeth Cymru i wella canlyniadau ar gyfer 
plant sy'n derbyn gofal.   
 

 
Cyflwyniad 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu'r cyfle i ddarparu tystiolaeth bellach i 
Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i Blant a Phobl Ifanc sydd wedi bod mewn 
gofal. Mae'r papur tystiolaeth hwn yn diweddaru ymateb 17 Ionawr 2019 i adroddiad 
mis Tachwedd 2018 gan y Pwyllgor a llythyr 5 Mawrth 2019 at y Pwyllgor yn egluro 
ymatebion y Llywodraeth i'w argymhellion. Mae hefyd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf 
am lythyr mis Tachwedd 2016 Llywodraeth Cymru at y Pwyllgor. 
 
Cyd-destun  
 
Mae Symud Cymru Ymlaen yn ymrwymo Llywodraeth Cymru i "archwilio ffyrdd o 
sicrhau bod plant sy'n derbyn gofal yn mwynhau'r un cyfleoedd mewn bywyd â phlant 
eraill, a diwygio’r ffordd y gofelir amdanynt os oes angen”. Atgyfnerthir hyn yn Ffyniant 
i Bawb, gyda gofal cymdeithasol yn un o'r pum maes blaenoriaeth. Mae camau 
gweithredu i: 
 

 godi cyrhaeddiad addysgol a gwella cyfleoedd bywyd plant mewn gofal, gan 
fabwysiadu dull sy'n canolbwyntio ar y plentyn, trwy gydweithrediad rhwng addysg, 
gwasanaethau cymdeithasol ac eraill. 

 cryfhau gwasanaethau ar ffiniau gofal er mwyn rhoi cymorth amserol i deuluoedd 
er mwyn lleihau'r niferoedd sydd angen darpariaeth gofal a darparu cymorth yn y 
cyfnod pontio ôl-16 allweddol er mwyn sicrhau mynediad at addysg bellach, swyddi 
a thai i bawb sy'n gadael gofal. 

 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod y fframwaith y 
mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus yng Nghymru gydweithio oddi tano er mwyn gwella 
llesiant Cymru, gan weithio mewn ffordd integredig a chydweithredol, ymgysylltu â 
phobl a chymunedau i ystyried y tymor hir a helpu i atal problemau rhag codi neu 
waethygu. Rydym yn gwybod nad yw canlyniadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal yn 
cymharu'n ffafriol â'u cyfoedion. Maent yn llai tebygol o ennill cymwysterau addysgol 
da, mae ganddynt fwy o anghenion o ran iechyd a thai ac maent yn fwy tebygol o 
gamddefnyddio sylweddau a dod i gysylltiad â'r system cyfiawnder troseddol. 
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Mae'r Prif Weinidog wedi tynnu sylw at ei bryderon ynghylch nifer cynyddol y plant sy'n 
derbyn gofal yng Nghymru. Mae'n glir bod gormod o blant yn cael eu tynnu o'u 
teuluoedd a'u rhoi yn y system gofal, ac mae wedi gosod y blaenoriaethau canlynol:  
 

 lleihau nifer y plant sy’n cael eu tynnu o’u teuluoedd,  

 lleihau nifer y plant a leolir y tu allan i'w sir, 

 lleihau nifer y plant a leolir y tu allan i Gymru; a,  

 lleihau nifer y plant sy'n cael eu tynnu o’u rhieni sydd ag anabledd dysgu. 
 
Ar draws y DU, mae cydnabyddiaeth yn parhau o'r pwysau sy'n cael ei roi ar y 
systemau lles plant a chyfiawnder teuluol. Dros y degawd diwethaf, rydym wedi gweld 
cynnydd graddol yn nifer y plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru a ledled y DU. 
 
Ar 31 Mawrth 2019, roedd 6,846 o blant yn derbyn gofal, cynnydd o 439 (7%) o 
gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Mae hyn ar gyfradd o 109 fesul 10,000 o'r boblogaeth 
o dan 18 oed, 7 pwynt canran yn uwch nag yn 2017-18. O’r rhain, cafodd 4,435 eu 
lleoli i ffwrdd o’u teulu neu eu perthnasau biolegol. Roedd gostyngiad o 2% yn nifer y 
plant a ddechreuodd dderbyn gofal yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Dyma'r ail flwyddyn 
yn olynol i nifer y plant sy'n dechrau derbyn gofal ostwng; bu gostyngiad o 3% y 
llynedd, gan adlewyrchu buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn atal ac ymyrraeth 
gynnar.  
 
I’r gwrthwyneb, yn ystod yr un cyfnod, gadawodd 3% yn llai o blant ofal o gymharu â’r 
flwyddyn flaenorol (1,678). Lleolwyd cyfanswm o 1,063 o blant sy'n derbyn gofal gyda 
rhieni neu'r rhai â chyfrifoldeb rhiant. Mae’r cyfraddau plant sy'n derbyn gofal yn 
amrywio ar draws awdurdodau lleol yng Nghymru ac, er eu bod yn cyfateb i lefelau 
amddifadedd fel arfer, mae rhai awdurdodau â lefelau sylweddol o amddifadedd sydd 
â chyfraddau plant sy'n derbyn gofal cymharol isel, ac mae’r awdurdod lleol â’r gyfradd 
uchaf tua cyfartaledd Cymru ar gyfer amddifadedd1.     
 
Bydd y Pwyllgor yn ymwybodol o'r amrywiaeth o adroddiadau sy'n tynnu sylw at 
faterion yn ymwneud â'r niferoedd cynyddol o blant sy'n derbyn gofal a'r defnydd 
cynyddol o orchmynion gofal sy'n achosi pwysau o fewn y gwasanaethau 
cymdeithasol a’r systemau llys. Mae ymchwil Cordis Bright2, y Child Welfare 
Inequalities Project3, y Care Crisis Review4, ymchwil Canolfan Polisi Cyhoeddus 
Cymru5, ymchwil Born into Care6, yr Adolygiad Cyfiawnder Teuluol wedi’i Dargedu7 a'r 
Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru8 i gyd wedi dadansoddi'r ffactorau sy'n 
cyfrannu at y cyfraddau gofal uchel yng Nghymru.   
                                                           
1 https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-10/children-looked-after-local-authorities-
april-2018-march-2019-964.pdf  
2 https://www.cordisbright.co.uk/admin/resources/all-wales-heads-of-childrens-services-research-on-
differences-in-lac.pdf  
3 https://www.coventry.ac.uk/globalassets/media/global/08-new-research-section/16469-17-cwip---briefing-
2-final.pdf  
4 https://www.frg.org.uk/images/Care_Crisis/CCR-FINAL.pdf  
5 https://www.wcpp.org.uk/publication/analysis-of-the-factors-contributing-to-the-high-rates-of-care-in-
wales/  
6 https://www.nuffieldfjo.org.uk/resource/born-into-care-wales  
7 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-08/tystiolaeth-atodol-llywodraeth-cymru-ir-
comisiwn-ar-gyfiawnder-yng-nghymru-cyfiawnder-teuluol.pdf  
8 https://llyw.cymru/adroddiad-comisiwn-ar-gyfiawnder-yng-nghymru   
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Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod darparu gofal diogel a phriodol i blant yn 
rhoi pwysau sylweddol ar awdurdodau lleol o ran cost. Roedd dros 16,000 o blant yn 
derbyn cymorth gan wasanaethau plant ar 31 Mawrth 2018. Ar 31 Mawrth 2019, roedd 
71% o blant sy'n derbyn gofal wedi'u lletya mewn lleoliadau gofal maeth, ac roedd tua 
7% o blant sy'n derbyn gofal wedi'u lleoli mewn lleoliadau preswyl. Bydd gan y plant 
eraill drefniadau eraill megis lleoliadau gyda rhieni neu fabwysiadu. 
 
Gwariwyd cyfanswm o £659 miliwn ar yr holl wasanaethau plant a theuluoedd yn 
2018-19. O hyn, gwariwyd bron hanner (£311 miliwn) gan awdurdodau lleol ar blant 
sydd wedi bod mewn gofal, £127 miliwn ar leoliadau maeth a £95 miliwn ar leoliadau 
gofal preswyl (ac eithrio lleoliadau diogel). Mae lleoliad llety diogel yn Hillside yn costio 
tua £980 y noson.  
 

 
Mae argymhellion y Pwyllgor i'w gweld isod ac, o dan bob un, rhoddir 
diweddariadau ar gynnydd lle bo hynny'n briodol.   
 
Argymhelliad 1  
Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu cyfres o 
ddangosyddion i asesu’r canlyniadau ar gyfer plant sydd wedi bod mewn gofal 
a sicrhau eu bod yn adlewyrchu’r pethau hynny sy’n bwysig i bobl ifanc. Rhaid 
i safbwyntiau pobl ifanc fod yn rhan annatod o’r broses o ffurfio, llywio a 
gwerthuso’r rhain, a dylent gael eu llywio’n uniongyrchol gan waith Grŵp 
Cynghori’r Gweinidog ac unrhyw werthusiad o arolwg Bright Spots.  
 
Rydym yn cydnabod bod angen gwell data arnom er mwyn deall profiadau a 
chanlyniadau plant sydd wedi bod mewn gofal ac mae hyn wedi bod yn flaenoriaeth 
allweddol wrth lywio ein gwaith ar y Fframwaith Perfformiad a Gwella newydd ar gyfer 
awdurdodau lleol. Caiff y fframwaith newydd hwn ei lansio ar 1 Ebrill 2020 a bydd yn 
newid y ffordd mae awdurdodau lleol yn casglu a defnyddio data a thystiolaeth fel ei 
fod yn sbarduno gwelliannau ar draws gwasanaethau cymdeithasol ac yn gwella 
canlyniadau llesiant. 
 
Ar gyfer plant sydd wedi bod mewn gofal, bydd y fframwaith yn cynnwys cyfres o ddata 
metrig newydd a fydd yn canolbwyntio ar gyfanswm y plant a symudiadau’r plant 
hynny drwy'r system gofal cymdeithasol, a bydd cyflwyno dull newydd o ymdrin â'r 
Arolwg Dinasyddion yn cael ei gomisiynu yn barod i'w lansio ym mis Ebrill 2021. Bydd 
yr arolwg newydd yn casglu amrywiaeth o safbwyntiau gan blant am eu profiadau o 
ofal a chymorth a bydd yn sicrhau bod awdurdodau lleol yn defnyddio safbwyntiau 
plant i lywio gwelliant a newid fel rhan o'r dull newydd o ymdrin â data a thystiolaeth. 
 
Bydd y Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a'r Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a 
Chymorth yn parhau, ac ni fyddant yn cael eu newid ar hyn o bryd. 
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Argymhelliad 2  
Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod canlyniadau 
addysgol ar gyfer Plant sydd wedi bod mewn gofal yn cael eu mesur yn ôl 
“pellter a deithiwyd” ochr yn ochr â mesurau cyrhaeddiad, a gwerthuso 
effeithiolrwydd y Grant Datblygu Disgyblion o ran cael y canlyniadau hyn.  
 
Daeth y trefniadau newydd ar gyfer y Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer plant sy'n 
derbyn gofal, a ddatblygwyd ar y cyd gyda'r Consortia a'r Awdurdodau Lleol, i rym 
ym mis Ebrill 2019. Roedd hyn mewn ymateb i amryw o ffactorau, gan gynnwys 
canlyniadau TGAU siomedig plant sy’n derbyn gofal yn 2017, canfyddiadau 
ymddangosol o'r gwerthusiad annibynnol o blant sy’n derbyn gofal sydd bellach 
wedi’i gyhoeddi a'r argymhellion yn adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg, On The Money?. Bwriedir i'r trefniadau newydd alluogi mwy o gysondeb 
cenedlaethol i sicrhau'r canlyniadau addysgol gorau i'r plant hyn. 
 
Fel gyda phob elfen o'r Grant Datblygu Disgyblion, mae systemau ar waith i fonitro 
gweithrediad ac effaith plant sy’n derbyn gofal. Mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd bob 
chwe wythnos rhwng swyddogion yn y Gyfarwyddiaeth Addysg, Eiriolwr Codi 
Cyrhaeddiad Llywodraeth Cymru a'r arweinwyr perthnasol yn y pedwar consortiwm 
addysg rhanbarthol, yn aml yn cynnwys ymweliad ag ysgol(ion) i weld effaith y Grant 
Datblygu Disgyblion yn ymarferol. Mae'r cyfarfodydd hyn yn rhan o'r gwaith monitro 
parhaus o weithrediad y trefniadau newydd ar gyfer plant sy'n derbyn gofal. 
 
Wrth symud ymlaen, rydym eisiau sicrhau bod addysg plant sy'n derbyn gofal yn 
parhau i fod yn flaenoriaeth uchel i adrannau addysg a gwasanaethau 
cymdeithasol. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi ymgysylltu ag amrywiaeth o 
randdeiliaid, gan gynnwys cynrychiolwyr o'r maes addysg, gwasanaethau 
cymdeithasol a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal i ystyried a datblygu 
blaenoriaethau addysg. Sefydlwyd gweithgor i ystyried potensial dulliau integredig o 
wella canlyniadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal mewn addysg, sef Ysgolion Rhithwir 
a'r gwaith arloesol yn Sir Gaerfyrddin. Nododd y gweithgor y blaenoriaethau addysg 
arfaethedig canlynol ar gyfer plant sy'n derbyn gofal: 
 

 Cysylltiadau ac arweinyddiaeth dosturiol 

 Gofal ac addysg gyfannol 

 Diwylliant ac ymarfer 
 
Gan fyfyrio ar y blaenoriaethau a nodwyd gan y gweithgor, cytunodd y Gweinidog 
Addysg a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ddefnyddio dull 
rhagweithiol, gydag un darn o waith yn cwmpasu'r holl flaenoriaethau. Eleni, rydym yn 
comisiynu gwaith yn ymwneud â modelau integredig megis Ysgolion Rhithwir a dull 
system gyfan, a byddwn yn defnyddio canlyniad y gwaith hwn i gyflwyno dull Cymru.   
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Argymhelliad 3 
Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai’r wybodaeth gyhoeddus am Grŵp Cynghori’r 
Gweinidog gael ei gwella ar wefan Llywodraeth Cymru i gynyddu atebolrwydd a 
chaniatáu gwaith craffu. Rydym yn argymell y dylai’r canlynol gael eu cyhoeddi 
o leiaf:  
 

 Aelodaeth: 

 Cofnodion cyfarfodydd, a  

 Pherfformiad yn erbyn dangosyddion 
 
Ers ein hymateb ym mis Mawrth 2019, mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud. Mae 
Gofal Cymdeithasol Cymru wedi datblygu porth dysgu a datblygu penodol ar ei wefan 
sy'n sôn am y rhaglen Gwella Canlyniadau i Blant. Mae’r wefan9 a lansiwyd ar 9 Hydref 
yn ein digwyddiad cenedlaethol dysgu gan gymheiriaid, yn nodi manylion 
gweithgareddau eang y rhaglen, gan gynnwys dogfennau a gynhyrchwyd ac a 
gyhoeddwyd ac arferion da sy'n dod i'r amlwg i helpu i lywio datblygiad proffesiynol 
parhaus y rhai sy'n gweithio gyda phlant sydd wedi bod mewn gofal. Mae'r wefan yn 
parhau i ddatblygu, a bydd deunydd newydd yn cael ei ychwanegu ati o hyd. Mae 
aelodaeth Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar y wefan, ynghyd ag adroddiad ar 
uchafbwyntiau cyfarfod Grŵp Cynghori’r Gweinidog ym mis Medi. Bydd adroddiadau 
ar uchafbwyntiau cyfarfodydd Grŵp Cynghori’r Gweinidog yn y dyfodol yn cael eu 
hychwanegu. 
 
Mae Adroddiad Blynyddol ar y rhaglen Gwella Canlyniadau i Blant a rôl a gwaith Grŵp 
Cynghori'r Gweinidog wedi’i gynhyrchu a'i gyhoeddi ar wefannau Llywodraeth Cymru 
a Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae'r Adroddiad yn amlinellu blaenoriaethau, 
cyflawniadau a chamau nesaf y rhaglen waith. Bu'n destun dadl lawn yn y Cyfarfod 
Llawn ar 26 Tachwedd. 
 
Mae’r uchafbwyntiau allweddol yn yr Adroddiad Blynyddol yn cynnwys:  
 

 sefydlu gwasanaethau ar ffiniau gofal ym mhob awdurdod lleol yng 
Nghymru; 

 cyflwyno’r rhaglen Fyfyrio ledled Cymru  

 cyflwyno deddfwriaeth i eithrio pawb sy’n gadael gofal rhag talu’r dreth 
gyngor  

 sefydlu Cronfa Dydd Gŵyl Dewi  

 pob math o ymchwil i fynd i’r afael â bylchau yn y dystiolaeth. Er enghraifft, 
ym mis Rhagfyr, byddwn yn cyhoeddi ymchwil bwysig ar nifer y plant a leolir 
mewn gofal i ffwrdd o’u rhieni sydd ag anabledd dysgu  

 rhaglen waith ar Rianta Corfforaethol a drafodwyd mewn cyfarfod cabinet 
diweddar  

 
Mae dangosyddion perfformiad yn gweithio fel a ddisgrifiwyd yn Argymhelliad 1 uchod. 
 
 

                                                           
9 https://socialcare.wales/service-improvement/improving-outcomes-for-children-
programme 
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Argymhelliad 4 
Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gomisiynu dadansoddiad 
o gostau lleoliadau asiantaethau annibynnol, gan archwilio’r gwahanol 
ganlyniadau dros fywyd plentyn a gyflwynir am y gost ychwanegol er mwyn creu 
sail dystiolaeth wybodus ar gyfer penderfyniadau i’r dyfodol yn y maes hwn.  
 
Bydd ymchwil i gost lleoliadau a'r cysylltiad â chanlyniadau i blant yn rhan o astudiaeth 
ymchwil ehangach i lywio datblygiad dull strategol cenedlaethol o gomisiynu 
lleoliadau. Adroddir ar gynnydd ar hyn o dan Argymhelliad 6 isod.   
 
Argymhelliad 5   
Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gynnal gwerthusiad o 
fynychder ac effeithiolrwydd adolygiadau diwedd lleoliad, gyda ffocws penodol 
ar effaith adolygiadau o’r fath ar y plentyn dan sylw.  
 
Os bydd lleoliad yn newid, er enghraifft, symud lleoliad neu leoliad yn chwalu, dylid 
cychwyn adolygiad o gynllun gofal a chymorth y plentyn fel arfer rheolaidd.   
 
Wrth gynnal arolygiadau o awdurdodau lleol mewn perthynas â gofal a chymorth i 
blant sy'n derbyn gofal, bydd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) bob amser yn ystyried 
adolygiadau diwedd lleoliad. Mae rhaglen arolygu AGC ar gyfer 2019-20 yn 
canolbwyntio ar blant anabl. Fodd bynnag, wrth ddilyn y camau yn ei Adroddiad 
trosolwg cenedlaethol mewn perthynas â phlant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn 
gofal yng Nghymru, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2019, bydd AGC hefyd yn ystyried 
trefniadau ar gyfer adolygiad diwedd lleoliad. 
 
O ran cyd-destun, bydd y Pwyllgor eisiau nodi bod AGC yn cael ei weithgarwch arolygu 
awdurdodau lleol bob yn ail rhwng gwasanaethau oedolion a phlant, gyda'r rhan olaf 
o 2018/19 a dechrau 2019/20 yn canolbwyntio ar oedolion hŷn. Mewn cylch pedair 
blynedd, bydd pob awdurdod lleol yng Nghymru yn cael un arolygiad gwasanaethau 
plant ac un arolygiad gwasanaethau oedolion. Mae AGC yn defnyddio dull thematig 
mewn perthynas â phob arolygiad, gyda themâu gwahanol yn cael eu hystyried bob 
blwyddyn. 
 
Argymhelliad 6  
Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru nodi amserlen ar gyfer 
dadansoddi darpariaeth lleoliadau. Byddem yn disgwyl i’r gwaith hwn gychwyn 
o fewn tri mis a chael ei gwblhau o fewn deuddeng mis. Yn dilyn y dadansoddiad 
hwn, dylai Llywodraeth Cymru nodi sut y dylid darparu gwasanaethau yn unol 
ag uchelgeisiau’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 
Yna, gallai hyn lywio strategaeth genedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd 
wedi bod mewn gofal i gomisiynu a rheoli’r sbectrwm llawn o leoliadau ar gyfer 
plant sy’n derbyn gofal. 
 
Cychwynnodd prosiect i ddatblygu dull strategol cenedlaethol o gomisiynu lleoliadau 
ar gyfer plant sy'n derbyn gofal ym mis Gorffennaf. Mae'n cael ei oruchwylio gan fwrdd 
prosiect, a sefydlwyd gweithgor prosiect o randdeiliaid allweddol. Mae’r Grŵp wedi 
datblygu manyleb ar gyfer ymchwil ac astudiaeth gwmpasu ddilynol. Mae swyddogion 
bellach yn gweithio gyda chydweithwyr yn adran Gwasanaethau Gwybodaeth a 
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Dadansoddi Llywodraeth Cymru ar fanylion y fanyleb i sicrhau cysondeb, gan fod hwn 
yn ddarn o waith amlweddog, cymhleth.  
 
Diwygiwyd yr amserlen oherwydd cyfyngiadau Llywodraeth Cymru ar weithgarwch 
caffael yn ystod y cyfnod Brexit, gyda’r nod o gomisiynu'r ymchwil yn gynnar yn 2020. 
Bydd swyddogion yn darparu diweddariadau ar gynnydd i Grŵp Cynghori’r Gweinidog 
gan fod hon yn elfen allweddol o ffrwd waith 2.  
 
Bydd gweithgor y prosiect yn ystyried yr ymchwil, yr astudiaeth gwmpasu ac unrhyw 
argymhellion er mwyn datblygu gweledigaeth gyffredin ar gyfer dull strategol 
cenedlaethol. Mae hyn yn caniatáu hefyd i'r gwaith gael ei lywio gan ymchwil Canolfan 
Polisi Cyhoeddus Cymru, Re-imagining the Placement Landscape in Wales, a gan 
waith arall ar ail-gydbwyso gwasanaethau cyhoeddus tuag at ddarpariaeth sector 
cyhoeddus a dielw. Fel y nodwyd yn flaenorol, bydd yr amserlenni ar gyfer cyfnod 
gweithredu'r dull strategol cenedlaethol yn dibynnu ar argymhellion yr astudiaeth 
gwmpasu, i ba raddau mae'r dull newydd yn defnyddio'r mecanweithiau presennol 
neu'n datblygu rhai newydd ac a yw'n briodol i fabwysiadu dull graddol neu geisio 
sicrhau dyddiad gweithredu pendant.  
 
Argymhelliad 7 
Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gomisiynu 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 i sicrhau darlun cynhwysfawr o’r arian a 
fuddsoddir i gefnogi’r grŵp hwn.  
 
Yn ystod yr haf eleni, bu swyddogion gwasanaethau cymdeithasol yn arwain a 
chydgysylltu gwaith ar draws y maes iechyd, gan gynnwys iechyd meddwl a 
chamddefnyddio sylweddau, tai, addysg, polisi plant a theuluoedd a chyfiawnder 
ieuenctid i nodi meysydd polisi a chyllidebau traws-lywodraethol sy'n effeithio ar 
wasanaethau i blant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal. Diben yr ymarfer oedd 
defnyddio dull system gyfan mewn perthynas â phob maes polisi a gwariant sydd â'r 
potensial i gyflawni camau cadarnhaol a chanlyniadau ar gyfer plant sydd wedi bod 
mewn gofal. Ystyriwyd gwariant o ran faint o arian a ddefnyddir ar gyfer plant sydd 
wedi bod mewn gofal; llwyddiant ac effeithiolrwydd darpariaeth y meysydd gwariant; 
faint sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer gwaith atal ac ymyrraeth gynnar; a'r hyn y gellir 
ei nodi fel gwaith therapiwtig. Roedd yr ymarfer hefyd yn golygu dadansoddi'r 
ddarpariaeth gwasanaethau therapiwtig i blant fel ffordd o helpu i leihau'r nifer sy'n 
dod yn blant sy'n derbyn gofal neu wella canlyniadau ar gyfer plant sy’n wynebu risg. 
Y nod oedd nodi a oes bylchau yn y ddarpariaeth y gellid eu llenwi trwy ailgyfeirio 
cyllidebau presennol i ddull mwy effeithiol a gwasanaethu fel cynnig am unrhyw gyllid 
newydd yn seiliedig ar ffordd draws-lywodraethol a thraws-sector o weithio.  
 
Bydd cyllid gofal cymdeithasol yn ystyriaeth bwysig fel rhan o'r paratoadau ar gyfer 
Cyllideb ddrafft 2020-21, yn enwedig fel rhan o'r setliad llywodraeth leol ac mewn 
perthynas ag ef. Yn seiliedig ar yr ymarfer a amlinellir yma, gwnaed cais i'r ymarfer 
cynllunio cyllideb sy'n nodi cynnig am gyllid ychwanegol. Mae'n cydnabod, o ganlyniad 
i ddull Llywodraeth y DU o ymdrin â chyni, bod gwasanaethau cymorth i bobl ifanc 
wedi dirywio wrth i awdurdodau lleol wynebu cyllidebau sy'n lleihau. Felly, os oes arian 
ychwanegol ar gael, efallai y bydd lle i fynd i'r afael â bylchau mewn darpariaeth, er 
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enghraifft, datblygu cynllun peilot ar gyfer canolfannau therapiwtig amlddisgyblaethol 
i ddarparu gwasanaethau ataliol. Byddai'r rhain yn seiliedig ar fodel cymdeithasol sy'n 
cefnogi a chynnal cydnerthedd, iechyd a llesiant emosiynol, ymddygiadol a meddyliol 
da, gydag arbenigedd yn cael ei ddarparu ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Gallai 
gwasanaethau gynnwys cymorth i blant sydd wedi bod mewn gofal a'u teuluoedd a'u 
gofalwyr, ynghyd â phlant sy’n wynebu risg o ddod i mewn i ofal, gan ddarparu 
ymyriadau wedi'u teilwra i leihau effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ar 
lesiant meddyliol a meithrin cydnerthedd personol.  
 
Argymhelliad 8 
Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gynnal dadansoddiad 
cymharol o’r amrywiaeth mewn gwariant fesul plentyn sy’n derbyn gofal rhwng 
awdurdodau lleol i ddatblygu sail wybodaeth ynghylch amrywiaeth costau i 
sbarduno arfer da. Dylai hyn adlewyrchu hefyd y canlyniadau o fewn pob 
awdurdod, a dylai gael ei gyhoeddi ar ôl ei gwblhau. Dylai hwn 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.  
 
Fel y nodwyd eisoes, bydd trefniadau ar gyfer monitro a gwerthuso'r dull cenedlaethol 
o gomisiynu lleoliadau yn rhan o'r broses o ddatblygu a gweithredu'r dull strategol 
newydd.  
 
Yn ystod yr ymweliadau disgwyliadau lleihau, cynhaliwyd sgyrsiau am y ffordd yr oedd 
awdurdodau lleol yn rheoli eu busnesau; roedd hyn yn cynnwys gwariant cyfartalog 
fesul plentyn sy'n derbyn gofal a chyfran gwariant yr awdurdod lleol ar wasanaethau 
plant a theuluoedd. Cynhaliwyd trafodaethau ynghylch lle'r oedd arian yn cael ei 
gyfeirio o ran gwasanaethau a blaenoriaethau i ddiwallu anghenion plant sy'n derbyn 
gofal a phlant, teuluoedd ar ffiniau gofal a theuluoedd sydd angen help a chymorth 
cynnar. Mae holl gynlluniau disgwyliadau lleihau awdurdodau lleol yn dilyn yr 
ymweliadau ac adroddiadau cynnydd yn cael eu cyflwyno’ chwarterol ac yn flynyddol. 
Byddwn yn gallu gweld sut mae’r gwaith disgwyliadau lleihau yn effeithio ar wariant 
gan ddefnyddio ystadegau blynyddol cyhoeddedig ar wariant fesul plentyn sy’n derbyn 
gofal.  
 
I gael mwy o fanylion, gweler yr adran isod am ddisgwyliadau lleihau. 
 
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 
asesu’r effaith ar blant sydd wedi bod mewn gofal a gwasanaethau ar ffiniau 
gofal. 
 
O ganlyniad i'r cyllid hwn, rydym yn gwybod bod gan bob awdurdod lleol yng Nghymru 
ddarpariaeth gwasanaethau ar ffiniau gofal. Mae'r cyllid yn parhau i gael ei ddefnyddio 
at y diben hwn ac mae awdurdodau lleol wedi croesawu buddsoddiad Llywodraeth 
Cymru.   
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Er mwyn rhoi sicrwydd ychwanegol i'r Pwyllgor, gofynnodd y swyddogion am 
wybodaeth am gwasanaethau ar ffiniau gofal a gwasanaethau atal ehangach yn ystod 
eu hymweliadau â phob awdurdod lleol ym mis Ebrill a mis Mai eleni, fel rhan o'r gwaith 
Disgwyliadau Lleihau. Er mwyn sicrhau bod y trafodaethau'n fanwl gywir a chyson, 
datblygwyd fframwaith sgwrs a roddodd bwyslais sylweddol ar wasanaethau a 
strategaethau atal pob sefydliad. Rhannwyd y fframwaith ymlaen llaw gydag 
awdurdodau lleol cyn yr ymweliadau. Ymatebodd pob sefydliad drwy baratoi 
cyflwyniadau manwl i ddangos eu dull busnes, gan gynnwys strategaethau atal ac 
ymyrraeth gynnar a oedd yn cwmpasu gwasanaethau ar ffiniau gofal, arferion gweithio 
a chanlyniadau i ddangos effaith gwasanaethau ar blant a theuluoedd. 
 
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 i atal plant rhag gorfod 
dod i mewn i ofal, os yw’n ddiogel gwneud hynny. Dylai’r cyllid 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.  
 
Roedd rhaglen ICF 2019-20 yn cynnwys dyraniad blynyddol wedi'i neilltuo o £15 
miliwn ar gyfer prosiectau a fyddai'n cefnogi plant sydd ar ffiniau gofal a’u hatal rhag 
dechrau derbyn gofal, yn ogystal â phrosiectau i roi cymorth i blant sydd wedi bod 
mewn gofal a/neu wedi’u mabwysiadu.   
 
Mae’r cyllid yn canolbwyntio ar wasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar ar gyfer plant 
sydd ar ffiniau gofal. Bydd hyn yn helpu i roi cymorth i deuluoedd ac osgoi sefyllfaoedd 
argyfwng rhag datblygu. Rydym yn disgwyl i'r cyllid gael ei ddefnyddio i leihau'r angen 
i blant fynd i mewn i ofal yn ddiogel. Bydd yn cynnwys gwaith sy'n gysylltiedig ag ailuno 
teuluoedd a darparu cymorth therapiwtig i blant mewn gofal neu sydd wedi'u 
mabwysiadu, gan leihau'r angen am gymorth mwy dwys. 
 
Cyflwynwyd cynlluniau buddsoddi dwy flynedd gan y byrddau partneriaeth rhanbarthol 
(RPBs) rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2019. Mae RPBs yn adrodd ar weithgarwch 
gwario yn chwarterol a gweithgarwch canlyniadau bob chwe mis. Disgwylir i 
adroddiadau Chwarter 2, a fydd yn cynnwys data ar ganlyniadau ac effeithiau, gael eu 
derbyn gan RPBs erbyn 15 Tachwedd. 
 
Mae 40 o brosiectau ICF yn cael eu datblygu ar hyn o bryd ledled Cymru i gefnogi 
plant sydd ar ffiniau gofal. Mae enghreifftiau'n cynnwys cynadledda grŵp teulu, 
cysylltwyr cymunedol plant, hyfforddiant ac ymwybyddiaeth o iechyd meddwl 
amenedigol a phrosiectau i gefnogi llesiant emosiynol plant. 
 
Argymhelliad 11 
Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ddiweddaru ei hymateb 
i adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, “Cadernid Meddwl”, 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 hwnnw.  
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Cafodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ei ddiweddaru ar 19 Gorffennaf 2019 
ynghylch y cynnydd o ran cyflawni'r ymrwymiadau. O ran gweithgareddau diweddar, 
roedd y digwyddiad Help Cynnar a Chymorth Gwell a gynhaliwyd ym mis Mehefin yn 
cynnwys gweithdai ar iechyd a llesiant meddyliol plant sy'n derbyn gofal. Hwn oedd y 
trydydd mewn cyfres o weithdai a fydd yn llywio'r gwaith o ddatblygu cynigion ar gyfer 
arfer gorau a datblygu gwasanaethau i alluogi cymorth ac ymyriadau wedi'u targedu 
tuag at y rhai sy’n wynebu’r risg fwyaf o ddatblygu problemau emosiynol ac iechyd 
meddwl neu ddangos arwyddion cynnar o anhwylderau meddwl.  
 
Mae'r Rhaglen Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc yn cael ei hehangu, a disgwylir i'r 
cam nesaf barhau i ganolbwyntio ar help cynnar a chymorth gwell. Bydd mwy o 
fanylion am ymestyn y rhaglen a'r gwaith y bydd yn ei gyflawni ar gael dros yr 
wythnosau nesaf. 
 
Mae'r gwaith hwn yn cysylltu â Grŵp Cynghori'r Gweinidog ar Wella Canlyniadau i 
Blant a'r rhaglen Dull Ysgol Gyfan. 
 
Argymhelliad 12 
Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai pob plentyn sydd wedi bod mewn gofal gael 
ei hysbysu’n rheolaidd o’i hawl i gael eiriolwr a chael gwybodaeth glir am sut i 
gael mynediad at yr ystod o wasanaethau eirioli sydd ar gael. Dylai Llywodraeth 
Cymru fonitro hyn a’i ymgorffori yn y dangosyddion ar gyfer Grŵp Cynghori’r 
Gweinidog.  
 
Mae'r Dull Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Eiriolaeth Statudol (NASA) yn ddull 
safonedig o ddarparu gwasanaethau eiriolaeth statudol gan y chwe 
Chydweithrediaeth Gwasanaethau Cymdeithasol Rhanbarthol. Mae wedi bod ar waith 
ers mis Mehefin 2017, gyda Llywodraeth Cymru yn darparu hyd at £550,000 y 
flwyddyn i gefnogi'r broses o weithredu'r dull hwn. Mae’r gwaith o weithredu NASA yn 
cael ei fonitro gan Grŵp Gorchwyl a Gorffen a sefydlwyd o dan Grŵp Cynghori'r 
Gweinidog.  
 
Mae'r NASA yn nodi disgwyliadau cenedlaethol cyffredin ar fynediad ac argaeledd 
eiriolaeth broffesiynol annibynnol. Yn seiliedig ar y Fframwaith Safonau a 
Chanlyniadau Cenedlaethol, elfennau cyffredin o fanyleb gwasanaeth a thempled 
adrodd, mae'r NASA yn atgyfnerthu a sicrhau cynnig a phrofiad cyson i blant ac 
ymarferwyr. Mae'r NASA yn dangos ac yn llywio darpariaeth a gwelliannau i’r dyfodol 
trwy adroddiadau meintiol ac ansoddol ar lefelau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.  
 
Mae cynnig gweithredol o eiriolaeth yn rhan o'r NASA, ac fe'i darperir o dan yr 
amgylchiadau a nodir yma: ‘Mae gan blant a phobl ifanc hawl i gynnig gweithredol o 
eiriolaeth gan Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol (IPA) statudol pan fyddant yn dod yn 
blant sy'n derbyn gofal neu'n dod yn destun ymholiadau amddiffyn plant sy'n arwain 
at Gynhadledd Amddiffyn Plant Gychwynnol.’ Mae 'Cynnig Gweithredol' yn golygu 
rhannu gwybodaeth am hawl statudol a hawl plentyn neu berson ifanc, o dan 
amgylchiadau penodol, i gael cymorth gan wasanaeth eiriolaeth proffesiynol 
annibynnol. Mae Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol yn gwneud y 'Cynnig Gweithredol' 
yn uniongyrchol i'r plentyn neu'r person ifanc.  
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Mae'r wybodaeth a rennir yn cynnwys esboniad o rôl y gwasanaeth eiriolaeth 
proffesiynol annibynnol, yr hyn y gall ac na all ei wneud, sut y mae'n gweithredu yn 
seiliedig ar safbwyntiau, dymuniadau a theimladau plentyn neu berson ifanc, ei 
annibyniaeth a sut y mae'n gweithio ar gyfer y plentyn/person ifanc yn unig, ei bolisi 
ar gyfrinachedd a niwed sylweddol – mae'n esbonio hawl statudol plant a phobl ifanc 
i gael eu cefnogi i fynegi eu safbwyntiau, eu dymuniadau a'u teimladau, ynghyd â'u 
hawl i gyflwyno sylwadau neu gwynion.  
 
Mae'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen wedi adolygu'r Templed Adrodd Cenedlaethol a 
ddatblygwyd fel rhan o'r Dull Cenedlaethol ac wedi cynhyrchu templed diwygiedig a 
dreialwyd am gyfnod o chwe mis. 
 
Mae'r cyfnod treialu wedi galluogi darparwyr eiriolaeth a chomisiynwyr i adolygu'r 
templed diwygiedig a gwneud sylwadau arno. Yn ystod y cyfnod hwn, mae darparwyr 
gwasanaethau eiriolaeth wedi parhau i gynhyrchu adroddiadau lleol ar gyfer pob ardal 
awdurdod lleol, yn ogystal ag adroddiadau rhanbarthol ar gyfer pob un o'r chwe 
rhanbarth comisiynu. 
 
Cafodd y templed adrodd dderbyniad da ar y cyfan. Bydd y data o'r templed adrodd 
cenedlaethol hwn yn cyfrannu at ac yn cyfrannu at y Fframwaith Perfformiad a Gwella 
ar gyfer awdurdodau lleol a fydd yn cael eu lansio ar 1 Ebrill 2020. 
 
Disgwyliadau Lleihau Plant sy'n Derbyn Gofal 
 
Mae'r Prif Weinidog wedi tynnu sylw at y niferoedd cynyddol o blant sy'n derbyn gofal 
yng Nghymru fel maes blaenoriaeth ar gyfer gweithredu, wedi'i osod yng nghyd-destun 
atal a newid ar draws systemau. Gosododd y Prif Weinidog y meysydd blaenoriaeth 
canlynol ar gyfer lleihau: 
 

- Nifer y plant mewn gofal. 
- Nifer y plant a leolir y tu allan i'r sir. 
- Nifer y plant a leolir y tu allan i Gymru. 
- Nifer y plant sy'n cael eu tynnu o rieni sydd ag Anabledd Dysgu. 

 
Er mwyn cyflawni'r gwaith hwn, sefydlodd swyddogion Grŵp Technegol Plant sy'n 
Derbyn Gofal i weithio ar y cyd ag awdurdodau lleol er mwyn cytuno ar y ffordd orau 
o ddatblygu’r gwaith hwn. Roedd y Grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o Gymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru (CCGCC). 
 
Yn ystod mis Ebrill a mis Mai 2019, ymwelodd Tîm Ymgysylltu â Phlant sy'n Derbyn 
Gofal, dan arweiniad ei Gadeirydd Annibynnol, Phil Hodgson, â phob awdurdod lleol 
yng Nghymru. Cynhaliwyd sgyrsiau tair awr pwrpasol yn seiliedig ar fframwaith sgwrs 
cytunedig, a chawsant eu llywio gan ddadansoddiad manwl o ddata pob sefydliad. 
Ymatebodd pob awdurdod lleol trwy roi gwybodaeth fanwl am sut mae pob awdurdod 
lleol yn ymateb i'r her o ran disgwyliadau lleihau. 
 
Roedd trafodaethau awdurdodau lleol yn tynnu sylw at bwysigrwydd dull system gyfan 
a oedd yn cynnwys pwysigrwydd cysylltiadau a gwasanaethau a ddarperir gan y 
Farnwriaeth, CAFCASS Cymru a Byrddau Iechyd yn arbennig. Drafftiodd y Cadeirydd 
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adroddiad ar y gwaith a wnaed a rhannwyd hyn gyda'r Prif Weinidog a'r Dirprwy 
Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 
Yn dilyn yr ymweliadau yn y gwanwyn, anfonwyd templedi at awdurdodau lleol yn 
gofyn am ffigurau disgwyliadau lleihau a'r cynlluniau cysylltiedig o ran sut y byddent 
yn cyflawni eu gostyngiadau. Dychwelodd pob awdurdod lleol gynlluniau, gydag 18 o’r 
22 yn cynnig gostyngiadau rhifiadol.   
 
Mae 18 o'r 22 o awdurdodau lleol bellach wedi gwneud ymrwymiadau rhifiadol i leihau 
eu poblogaeth o blant sy'n derbyn gofal, a nododd pedwar awdurdod nad oeddent yn 
gallu ymrwymo i ostyngiadau rhifiadol.   
 
Ar 4 Medi 2019, ysgrifennodd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol a'r Prif Weinidog at Arweinwyr awdurdodau lleol a Deiliaid Portffolio, 
Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol a'u Penaethiaid Gwasanaethau Plant. 
Roedd y llythyr yn cymeradwyo awdurdodau am eu gwaith hyd yma. O ran y pedwar 
awdurdod nad ydynt wedi cyflwyno gostyngiadau rhifiadol, cafodd pwysigrwydd y 
gwaith hwn o ran gwella canlyniadau i blant sy'n derbyn gofal a gweithio er budd 
pennaf y plant hynny ei ail-ddatgan. Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol a swyddogion yn ymweld â'r awdurdodau lleol hyn hefyd er mwyn 
datblygu trafodaethau a dod i benderfyniad.  
 
Crynodeb o Gynlluniau Disgwyliadau Lleihau Awdurdodau Lleol 
 
Hyd yn hyn, mae cynlluniau disgwyliadau lleihau awdurdodau lleol wedi nodi 
gostyngiad cronnol dros y tair blynedd nesaf fel a ganlyn: 
 
Ar gyfer nifer y plant mewn gofal, gostyngiad o: 
 

• 198 o blant 2019/20  
• 215 o blant yn 2020/21  
• 178 o blant yn 2021/22  

 
Mae hyn yn golygu gostyngiad o 591 o blant yn y system ofal (9%) dros dair blynedd 
 
Ar gyfer plant sydd wedi'u lleoli y tu allan i'r sir, gostyngiad o: 
  

• 94 o blant yn 2019/20  
• 96 o blant yn 2020/21  
• 92 o blant yn 2021/22   

 
Gostyngiad o 16% yn nifer y plant a leolir y tu allan i'r sir dros dair blynedd 
 
Ar gyfer plant a leolir y tu allan i Gymru, gostyngiadau o: 
 

• 36 o blant yn 2019/20  
• 28 o blant yn 2020/21  
• 6 o blant yn 2021/22   

 
Gostyngiad o 20% yn nifer y plant a leolir y tu allan i Gymru dros dair blynedd 
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Ar gyfer plant sydd wedi'u tynnu o rieni ag anabledd dysgu, gostyngiadau o 
 

• 6 o blant yn 2019/20  
• 5 o blant yn 2020/21 
• 5 o blant yn 2021/22   

 
Dim ond nifer fach o awdurdodau a gynigiodd ostyngiad yn nifer y plant a dynnir o'u 
rhieni ag anabledd dysgu. Mae'r flaenoriaeth hon wedi bod yn her i awdurdodau lleol 
gan fod ganddynt lawer o wahanol ddulliau o gasglu'r wybodaeth sydd wedi ei gwneud 
hi’n anodd mesur niferoedd.  
 
Bydd gwaith pellach yn parhau i geisio diffinio'r flaenoriaeth hon yn well. Caiff y gwaith 
hwn ei lywio gan ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i archwilio nifer y 
plant sy'n cael eu rhoi mewn gofal o rieni ag anabledd dysgu a'r rhesymau dros eu 
dileu. Disgwylir i'r adroddiad hwn gael ei gyhoeddi ar 17 Rhagfyr, a bydd yn cael ei roi 
ar dudalennau gwe Gofal Cymdeithasol Cymru a Gwella Canlyniadau i Blant. 
 
Digwyddiad Cenedlaethol Dysgu a Chefnogi gan Gymheiriaid  
 
O ganlyniad i'r gwaith disgwyliadau lleihau, trefnodd swyddogion ddigwyddiad 
cenedlaethol dysgu a chefnogi gan gymheiriaid (i) i rannu'r canfyddiadau a'r hyn a 
ddysgwyd o'r ymweliadau, (ii) i alluogi awdurdodau lleol i glywed gan gydweithwyr yn 
yr Alban am eu gwaith i leihau nifer y plant mewn gofal, (iii) i roi cyfle i awdurdodau 
lleol arddangos arfer da, ac (iv) i drafod y camau nesaf.  
 
Cynhaliwyd y digwyddiad ar 9 Hydref 2019, gydag amryw o Gyfarwyddwyr 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Phenaethiaid Gwasanaethau Plant yn bresennol.  
 
Disgwyliadau Lleihau – y camau nesaf 
 
Caiff argymhellion adroddiad y Cadeirydd Annibynnol eu defnyddio i lywio 
gweithgarwch parhaus ac ymgysylltu ag awdurdodau lleol a phartneriaid mewn 
perthynas â disgwyliadau lleihau a gweithgarwch parhaus y rhaglen Gwella 
Canlyniadau i Blant. Mae cynllun gweithredu wedi'i baratoi i fynd i'r afael â'r 
argymhellion hyn a'i rannu ag awdurdodau lleol ym mis Tachwedd. 

 
Cychwynnodd diweddariadau ar gynnydd yn erbyn cynlluniau disgwyliadau lleihau ym 
mis Tachwedd, a byddant yn parhau yn chwarterol ac yn flynyddol. Bydd Grŵp Dysgu, 
Cefnogi a Monitro o bartneriaid allweddol yn goruchwylio'r gwaith hwn.  

 
Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a swyddogion yn 
cymryd rhan mewn amrywiaeth o gyfarfodydd gyda rhanddeiliaid i drafod y gwaith hwn 
a'r rolau a'r cyfrifoldebau a'r cyfraniadau y maent yn eu darparu. Hyd yma, mae 
cyfarfodydd wedi’u cynnal gyda CAFCASS Cymru, Ustus Francis, Barnwr Cyswllt 
Adran Deulu Cymru a chydweithwyr iechyd. Mae trafodaethau pellach ar y gweill. 

 
Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad cenedlaethol, mae gwaith yn parhau gyda 
phartneriaid, yn enwedig CCGCC, i sefydlu rhwydwaith Dysgu a Chefnogi gan 
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Gymheiriaid, a fydd yn cynnwys awdurdodau lleol yn cael eu cysylltu â’i gilydd i rannu 
arfer da.  
 


