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Annwyl Mr Ramsay, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 5 Chwefror yn gofyn am eglurhad ynghylch ein hymateb i 
adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus am gostau a gwerth am arian y gwasanaethau 
cyhoeddus ar gyfer plant sydd wedi bod mewn gofal.  

Rwy'n ymateb ar ran ein Swyddog Cyfrifyddu, Andrew Goodall, y Cyfarwyddwr Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol, ac fe fyddaf yn rhoi sylw i bob un o'ch pwyntiau yn eu tro. 

Argymhelliad 1  
Ers i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) gychwyn ym mis Ebrill 2016, 
mae'r data yn ymwneud â phlant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal wedi newid. Er 
mwyn sicrhau bod y data a gesglir gennym ar gyfer plant a phobl ifanc yn parhau i fod yn 
gynhwysfawr, yn addas i'r diben ac yn gadarn, datblygwyd y Fframwaith Perfformiad a 
Gwelliant ar gyfer Plant gydag awdurdodau lleol a phartneriaid, i'w gyflwyno o fis Ebrill 2020. 

Bydd y Fframwaith yn canolbwyntio ar ddata a gweithgarwch gwasanaethau plant awdurdodau 
lleol. Mae cwmpas y rhaglen Gwella Canlyniadau i Blant yn llawer ehangach; yn cynnwys yr 
ystod lawn o bortffolios polisi, yn ogystal â gwasanaethau cyhoeddus, sy'n effeithio ar fywydau 
plant sydd wedi bod mewn gofal. Mae'r dangosyddion perfformiad a ddatblygwyd gan y Grŵp 
Cynghori'r Gweinidog yn ceisio nodi gweithgarwch a gwelliannau i'r canlyniadau ar draws y 
meysydd ychwanegol hyn, fel addysg, iechyd a thai, er mwyn helpu i ddarparu set ddata 
ehangach o'r canlyniadau ar gyfer plant sydd wedi bod mewn gofal.  

Ystyriwyd barn pobl ifanc wrth ffurfio'r ddau ddull gweithredu hwn. Roedd swyddfa'r 
Comisiynydd Plant yn rhan o'r gwaith o ddatblygu'r Fframwaith. Roedd nifer o sefydliadau'r 
trydydd sector sy'n cynrychioli llais y plentyn, fel Voices from Care, Plant yng Nghymru, y 
Rhwydwaith Maethu a'r NSPCC yn rhan o'r gwaith o ddatblygu'r dangosyddion perfformiad fel 
aelodau o Grŵp Cynghori'r Gweinidog.  

Argymhelliad 2  

Fel y noda'r Pwyllgor, bydd trefniadau newydd y Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer Plant sy'n 
Derbyn Gofal yn dod i rym o fis Ebrill eleni ymlaen. Roedd y gwerthusiad annibynnol a 
gyhoeddwyd yn ddiweddar yn canolbwyntio ar ein trefniadau presennol, ac fe ddefnyddiwyd y 
canfyddiadau wrth ddatblygu'r dull gweithredu newydd. Fel sy'n wir am bob elfen o'r Grant 
Datblygu Disgyblion, mae systemau yn eu lle i fonitro'r ffordd y mae'r Grant hwn yn cael ei 
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weithredu. Mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd bob hanner tymor rhwng swyddogion yn y 
Gyfarwyddiaeth Addysg, Eiriolwr Codi Cyrhaeddiad Llywodraeth Cymru a'r arweinwyr 
perthnasol yn y pedwar consortiwm addysg rhanbarthol. Bydd y cyfarfodydd hyn yn rhan o'r 
gwaith parhaus i fonitro gweithrediad trefniadau newydd y Grant. 
 
Argymhelliad 3  

Ers ein hymateb i'r Pwyllgor, mae fy nhîm wedi bod yn ystyried beth yw'r ffordd orau o roi 
cyhoeddusrwydd i waith y rhaglen Gwella Canlyniadau i Blant a Grŵp Cynghori'r Gweinidog yn 
unol ag argymhelliad y Pwyllgor. Fel y dywedwyd yn flaenorol, fe fyddwn yn diweddaru'r 
wybodaeth ar ein tudalennau ar wefan Llywodraeth Cymru er mwyn tynnu sylw at aelodaeth a 
gweithrediad y rhaglen. Er mwyn sicrhau digon o dryloywder ac atebolrwydd o ran cyfarfodydd 
Grŵp Cynghori'r Gweinidog, fe fyddwn yn ymrwymo i gyhoeddi crynodebau o gyfarfodydd yn y 
dyfodol ar wefan Llywodraeth Cymru. 
 
Ers ein hymateb, rydym yn teimlo bod llawer mwy o wybodaeth y gellid ei chynnwys am y 
rhaglen er mwyn ysgogi a llunio arferion da o ran gwaith cymdeithasol ar draws gwasanaethau 
plant. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi cytuno i ddatblygu porth dysgu a datblygu penodol 
ar ei wefan er mwyn tynnu sylw at weithgarwch y rhaglen a'r arfer da sydd wedi ymddangos er 
mwyn helpu i lunio datblygiad proffesiynol parhaus y rhai sy'n gweithio gyda phlant sydd wedi 
bod mewn gofal.  
 
Argymhelliad 4  

Bydd y gwaith o ddatblygu dull cenedlaethol o gomisiynu yn cael ei oruchwylio gan weithgor 
prosiect o rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â gweithredu'r 
Fframwaith Maethu Cenedlaethol a'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ofal Preswyl i Blant. Bydd 
costau'r lleoliadau a'r cysylltiad â chanlyniadau yn cael eu cynnwys yn y comisiynu hwn. Mae'r 
amserlen arfaethedig ar gyfer y gwaith hwn i'w weld isod mewn ymateb i Argymhelliad 6.   
 
Argymhelliad 5  
Mae'n bwysig pwysleisio unwaith eto, pan fo plentyn yn cael ei symud neu leoliad yn methu, 
dylid cychwyn ar adolygiad o gynllun gofal a chymorth y plentyn fel mater o drefn. Yn dilyn y 
dystiolaeth a ddaeth i law, mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cadarnhau y bydd yn 
ystyried yn benodol effeithiolrwydd ac amlder adolygiadau diwedd lleoliad mewn archwiliadau 
yn y dyfodol. Mae gan AGC raglen dreigl o archwiliadau yn ei lle gydag awdurdodau lleol lle 
gellir profi'r dystiolaeth a glywodd y Pwyllgor. Bydd unrhyw newidiadau i Ran 6 o'r Cod 
Ymarfer yn digwydd fel rhan o waith ehangach i ddiwygio'r Cod, yn arbennig yng ngoleuni 
newidiadau deddfwriaethol dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru).  
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Argymhelliad 6  
Credwn fod ein hamserlen ar gyfer datblygu dull cenedlaethol o gomisiynu lleoliadau yn 
uchelgeisiol ac yn realistig. Fe fyddwn yn sefydlu gweithgor prosiect ym mis Mawrth i'n helpu i 
lunio manyleb a chomisiynu astudiaeth gwmpasu. Bydd Rhan 1 (Medi - Rhagfyr 2019) yn 
casglu tystiolaeth am batrymau lleoliadau o fewn awdurdodau lleol, pwysau o ran y lleoliadau 
sydd ar gael a'r costau, yr elfennau sy'n achosi costau uchel y lleoliadau a gwerth am arian, ac 
effaith penderfyniadau comisiynu ar ganlyniadau i blant. Bydd Rhan 2 (Ionawr - Mawrth 2020) 
yn defnyddio canlyniadau'r gwaith ymchwil i lunio argymhellion ar gyfer dull cenedlaethol o 
gomisiynu. Bydd yn ystyried y trefniadau amrywiol sydd yn eu lle ar hyn o bryd, a chyfraniad 
gwirioneddol a phosib amrywiol bartneriaid gan gynnwys y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol, 
Consortiwm Comisiynu Plant Cymru a'r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol.  
 
Bydd yr amserlen ar gyfer rhoi'r dull gweithredu newydd ar waith yn dibynnu ar argymhellion yr 
astudiaeth gwmpasu, i ba raddau y mae'r dull gweithredu newydd yn defnyddio systemau 
presennol neu'n datblygu rhai newydd, ac a yw'n briodol mabwysiadu dull gweithredu graddol 
neu anelu am ddyddiad pendant i'w roi ar waith. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl dechrau ei roi 
ar waith yn 2020-21.     
 
Argymhelliad 7  
Er nad oes modd gweld yn glir beth yn union yw’r gwariant ar draws yr holl amrywiol 
wasanaethau sy'n gysylltiedig â phlant sy'n derbyn gofal drwy olrhain cyllid a neilltuwyd drwy'r 
Grant Cynnal Refeniw, rydym wedi ymrwymo i edrych ar gostau lleoliadau. Fe fyddwn yn 
edrych i weld a oes modd comisiynu ymchwil ar draws y sector cyhoeddus, i edrych ar gostau 
iechyd, tai ac addysg. Er mwyn i’r canfyddiadau fod yn berthnasol ar gyfer y boblogaeth o 
blant sy'n derbyn gofal, byddai angen i unrhyw ymchwil gael sampl mawr yn sgil natur 
unigolyddol gofal a chymorth. Byddai hefyd angen ystyried y ffaith bod byrddau iechyd yn 
darparu gwasanaethau yn ôl angen yn hytrach nag yn ôl grwpiau o'r boblogaeth, felly nid ydynt 
yn dadgyfuno gwariant yn benodol ar gyfer plant sy'n derbyn gofal. 
 
Argymhelliad 8  

Bydd y trefniadau ar gyfer monitro a gwerthuso'r dull cenedlaethol o gomisiynu lleoliadau yn 
rhan o'r gwaith o ddatblygu a gweithredu'r dull newydd.  
 
Argymhelliad 9  

Gallaf sicrhau'r Pwyllgor ein bod ni wedi ymrwymo i sicrhau bod awdurdodau lleol yn gwario'r 
£5m a neilltuwyd yn unol â'r bwriad gwreiddiol. Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol gan 
Lywodraeth Cymru. Rydym wedi dweud yn glir mai bwriad y dyraniad rheolaidd o £5m yw 
darparu gwasanaethau ar ffiniau gofal gan awdurdodau lleol i gefnogi teuluoedd agored i 
niwed, a helpu i leihau'r angen i blant gael eu cymryd i ofal. Mae Grŵp Cynghori'r Gweinidog 
ar Wella Canlyniadau i Blant yn parhau i ddarparu goruchwyliaeth yn y maes hwn. Er mwyn 
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darparu sicrwydd ychwanegol, byddaf yn ysgrifennu at awdurdodau lleol yn gofyn iddynt roi 
cyfrif am y cyllid ym mlwyddyn ariannol 2018/19. 
  
Argymhelliad 10  

Rwy'n falch eich bod yn croesawu'r £15m ychwanegol sydd wedi'i neilltuo i Fyrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol er mwyn helpu i leihau'r angen i blant gael eu cymryd i ofal. Fe 
fyddwn wrth gwrs yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am ganlyniadau'r buddsoddiad 
hwn ar gyfer y plant a'r bobl ifanc y bwriedir eu helpu.  
 
Yn gywir 
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