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Adran 1 
 
1.1. Cyflwyniad 

 

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad hwn rhwng 4 Medi a 27 Tachwedd 2017, ac roedd yn ceisio 
safbwyntiau ar ddiwygiadau i’r canlynol:  
 

 Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) 2015, mewn perthynas 
â hysbysiadau am leoliadau mewn argyfwng y tu allan i’r ardal  

 Rheoliadau Llety Diogel (Cymru) 2015, mewn perthynas â phlant wedi’u lleoli yn yr Alban  

 Rhan 6 o’r Cod Ymarfer (Plant sy’n Derbyn Gofal a Phlant sy’n cael eu Lletya).  
 

1.2. Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) 2015  
 

Mae’r newidiadau a gynigir i’r rheoliadau hyn yn ymwneud â threfniadau hysbysu awdurdod 
lleol pan mae plentyn sy’n derbyn gofal o sir arall yn cael ei leoli yn ei ardal (naill ai mewn 
gofal maeth neu gartref plant) mewn argyfwng. 
 
Mae awdurdodau lleol a’r heddlu wedi mynegi pryderon bod y cyfnod hysbysu pum diwrnod 
yn ymddangos yn rhy hir, yn enwedig gan fod llawer o blant sy’n cael eu lleoli mewn 
argyfwng yn arbennig o fregus ac weithiau mewn cryn berygl o ddioddef cam-fanteisio 
rhywiol neu o fynd ar goll o ofal. 
 
Byddai’r newid arfaethedig yn ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdod hysbysu awdurdod yr ardal 
o fewn 24 awr i leoli plentyn mewn argyfwng. Mae’r rheoliadau drafft yn nodi’r wybodaeth y 
mae’n rhaid i’r awdurdod sy’n lleoli ei darparu. 
 
Byddai’r gofyniad i ddarparu’r manylion asesu llawn a’r cynllun gofal a chymorth o fewn pum 
diwrnod gwaith yn parhau, yn ogystal â’r angen i atgyfeirio achos y plentyn i banel cyn 
gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl y lleoliad, a dim hwyrach na 25 diwrnod gwaith ar ôl i’r 
lleoliad gychwyn. 
 
Dim ond i awdurdodau lleol Cymru y mae’r gofyniad hwn yn berthnasol. Mater i Lywodraeth 
y DU fyddai newid y ddeddfwriaeth i osod gofyniad tebyg ar awdurdodau lleol Lloegr sy’n 
lleoli plant yma yng Nghymru. 
 
Mae’r ddogfen ymgynghori yn nodi diwygiadau arfaethedig hefyd i Ran 6 o’r Cod Ymarfer 
(paragraffau 202 i 205), er mwyn adlewyrchu’r newidiadau hyn. 
 
 
1.2. Rheoliadau Llety Diogel (Cymru) 2015 

 

Mae’r newidiadau drafft i’r rheoliadau hyn yn deillio o newidiadau i adran 25 o Ddeddf Plant 
1989 sy’n ymwneud â lleoli plant o Gymru mewn llety diogel yn yr Alban. Cyflwynwyd y 
newidiadau hyn yn Neddf Plant a Gwaith Cymdeithasol 2017.   
 
Polisi Llywodraeth Cymru yw y dylai plant o Gymru sydd angen lleoliad diogel gael hynny 
yng Nghymru lle y bo’n bosib ac yn briodol, neu mewn llety cyfagos yn Lloegr. Fodd 
bynnag, oherwydd natur arbenigol y lleoliad hwn, efallai y bydd angen sicrhau lleoliadau yn 
yr Alban o bryd i’w gilydd (ac mewn amgylchiadau eithriadol). Oherwydd hyn, pan gynigiodd 
Llywodraeth y DU newid adran 25 o’r Ddeddf Plant er mwyn egluro’r sefyllfa pan fo plant o 
Loegr yn cael eu rhoi mewn llety diogel yn yr Alban, fe wnaeth Gweinidogion Cymru 
gymeradwyo ymestyn y grym hwn i awdurdodau lleol Cymru hefyd.  
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Mae’r newidiadau arfaethedig i’r rheoliadau yn newid y diffiniad o ‘lety preswyl’ i gynnwys 
llety preswyl yn yr Alban hefyd, er mwyn sicrhau pan fydd awdurdodau lleol yng Nghymru 
yn lleoli plentyn mewn llety diogel yn yr Alban, y bydd yn destun yr un trefniadau diogelu 
sy’n berthnasol i leoliadau yng Nghymru a Lloegr.  
 
Ar ben hyn, rydym yn manteisio ar y cyfle i gyflwyno rhywfaint o newidiadau technegol eraill 
i sicrhau bod y rheoliadau hyn yn gweithio ar draws ffiniau. Mae’r rhain yn egluro sut mae’r 
rheoliadau yn berthnasol mewn achosion o leoliadau trawsffiniol, boed gan awdurdod lleol 
Cymru i lety diogel yn Lloegr, neu gan awdurdod lleol yn Lloegr i lety diogel yng Nghymru.  
Bydd angen i ni ddiwygio Rhan 6 o’r Cod Ymarfer i adlewyrchu’r newidiadau hyn. Cafodd 
fersiwn ddrafft o bennod 7 y cod ei chynnwys fel rhan o’r ymgynghoriad hwn.  
 
 
1.4.  Lleoliadau y tu allan i ynysoedd Prydain  
 
Ar hyn o bryd, mae Rhan 6 o’r Cod Ymarfer yn gofyn i awdurdodau lleol leoli plentyn y tu 
allan i ynysoedd Prydain (h.y. y tu allan i’r DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw) am 
gyfnod penodol a chyfyngedig yn unig. Cafodd hyn ei herio mewn penderfyniad diweddar yn 
yr Uchel Lys (Chwefror 2017) lle derbyniodd y barnwr resymoldeb penderfyniad awdurdod 
lleol i geisio lleoli plentyn mewn lleoliad gofal maeth hirdymor gyda modryb ar ochr y fam 
yng Ngweriniaeth Iwerddon. Rydym yn derbyn, mewn rhai achosion, y dylai awdurdodau 
lleol gael y disgresiwn i wneud lleoliadau tymor hirach y tu allan i ynysoedd Prydain os mai 
dyma sydd orau i’r plentyn, cyn belled bod modd gwneud trefniadau realistig i warchod a 
hyrwyddo llesiant y plentyn. Felly, rydym yn newid brawddeg olaf paragraff 214 y cod er 
mwyn dileu’r cyfyngiad amser ar gyfer lleoliadau o’r fath. 
 
 
1.5.  Camau nesaf 
 
Bydd y ddwy set o reoliadau diwygio, a’r Rhan 6 ddiwygiedig o’r Cod Ymarfer, yn cael eu 
gosod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Chwefror 2018. Bydd Llywodraeth 
Cymru yn hysbysu awdurdodau lleol a rhanddeiliaid allweddol eraill o’r newidiadau cyn 
iddynt ddod i rym ym mis Ebrill 2018.    
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Adran 2 
 
Crynodeb o’r ymatebion a dderbyniwyd ac ymateb Llywodraeth Cymru 
 

Cafwyd 15 ymateb. 
 
2.1. Hysbysiadau am leoliadau mewn argyfwng y tu allan i’r ardal  
 

Cwestiwn 1:  Ydych chi’n cytuno y dylid lleihau’r terfynau amser ar gyfer hysbysu lleoliadau 
y tu allan i’r ardal mewn argyfwng, o bum diwrnod gwaith i 24 awr?   

 
Crynodeb o’r ymatebion 
 

Roedd 11 ymatebwr yn cytuno, 3 yn anghytuno, ac ni nododd un y naill ffordd na’r llall. 
Croesawyd y cynnig hwn ar y cyfan. Teimlwyd ei fod yn cadarnhau ymarfer da ar hyn o bryd 
o ran lleoliadau mewn argyfwng, ac yn helpu i sicrhau bod trefniadau diogelu addas yn cael 
eu rhoi ar waith cyn gynted â phosibl. 
 
Fodd bynnag, mynegwyd amheuon, hyd yn oed gan rai a oedd yn cytuno â’r newid 
arfaethedig, ynghylch sut byddai hyn yn gweithio yn ymarferol wrth wneud lleoliadau mewn 
argyfwng ar benwythnosau neu y tu allan i oriau. Awgrymwyd bod angen canllawiau pellach 
ar bwy yn union ddylai gael eu hysbysu, a sut y byddai’r wybodaeth hon yn cael ei 
throsglwyddo i asiantaethau eraill fel iechyd ac addysg. 
 
Awgrymodd un ymatebwr y dylid lleihau’r terfyn amser ymhellach i 12 awr. 
 
Awgrymodd dau ymatebwr newidiadau pellach i’r rheoliadau ar hysbysu. Gofynnodd un am 
ofyniad i hysbysu’r heddlu am bob lleoliad mewn argyfwng y tu allan i’r ardal. Awgrymodd yr 
un arall y dylid lleihau’r terfyn amser ar gyfer hysbysu rhieni a Swyddog Adolygu Annibynnol 
y plentyn o bum diwrnod gwaith i 24 awr. 
 
Tynnodd un ymatebwr sylw at y ffaith fod y gofyniad ond yn gymwys i awdurdodau lleol 
Cymru sy’n lleoli plentyn y tu allan i ardal. Nid yw’r rheoliadau hyn yn cynnwys lleoliadau 
mewn argyfwng dros y ffin a wneir gan awdurdodau lleol yn Lloegr. 
 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu’r gefnogaeth eang i’r cynnig hwn, sydd wedi’i lunio i 
gryfhau arferion da mewn perthynas â hysbysu am leoliadau y tu allan i oriau mewn 
argyfwng yn brydlon. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau ar arferion da i awdurdodau lleol ar 
leoliadau y tu allan i’r ardal a dros y ffin a fydd yn cynnwys y materion ymarfer a godwyd yn 
yr ymatebion i’r ymgynghoriad. Mae’r gwaith hwn wedi’i gomisiynu fel rhan o raglen waith y 
Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ofal Preswyl Plant, ac mae’n rhan o’r rhaglen ‘Gwella 
Canlyniadau ar gyfer Plant” ehangach. Bydd y canllawiau arferion da yn cynnwys pob 
lleoliad y tu allan i ardal, gan gynnwys lleoliadau gofal maeth a phreswyl mewn argyfwng. 
Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn trafod trefniadau trawsffiniol gyda Llywodraeth y DU i 
sicrhau bod awdurdodau lleol Cymru a Lloegr yn cadw at y canllawiau. 
 
Trafodir mater penodol o hysbysu’r heddlu isod. 
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Cwestiwn 2:  Ydych chi’n credu bod y trefniadau hysbysu newydd ar gyfer lleoliadau y tu 
allan i’r ardal mewn argyfwng yn ddigonol? 

 
 
Crynodeb o’r Ymatebion 
 
Roedd 6 ymatebwr yn cytuno, 3 yn anghytuno, ac ni nododd un y naill ffordd na’r llall. 
Cododd yr ymatebion i’r cwestiwn nifer o faterion ynghylch ymarfer cyfredol, ac 
awgrymiadau ar gyfer gofynion ychwanegol. 
 
Awgrymodd dau ymateb y dylid ymestyn y gofyniad hysbysu i gynnwys yr heddlu. 
Argymhellodd un ymateb, a oedd yn bryderus iawn am nifer y plant sy’n mynd ar goll o ofal, 
y dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno gofyniad statudol newydd i ymarferydd annibynnol 
gynnal ‘cyfweliadau dychwelyd adref’ (neu ôl-drafodaeth) bob tro y bydd plentyn yn mynd ar 
goll. Gellid cynnwys gwybodaeth a gasglwyd o ôl-drafodaethau blaenorol mewn 
hysbysiadau o leoliadau y tu allan i’r ardal. 
 
Tynnodd nifer o ymatebion sylw hefyd at yr angen i gynnwys gwybodaeth fanylach am 
blentyn yn yr hysbysiad, yn enwedig mewn perthynas â gwendidau a risgiau posibl. 
Awgrymodd un ymateb restr o eitemau ychwanegol, gan gynnwys ffotograff diweddar, a 
allai fod yn rhan o’r hysbysiad cychwynnol, ac awgrymodd os yn bosibl, y dylid sefydlu 
system rannu ar-lein drwy’r wlad. Croesawodd Comisiynydd Plant Cymru y gwaith sydd 
eisoes ar waith i greu dogfen safonol fer a allai gael ei throsglwyddo gyda phob plentyn, yn 
amlinellu unrhyw ffactorau risg hysbys allweddol, ond nododd yr angen i gadw hawl y 
plentyn i breifatrwydd mewn cof a materion diogelu data wrth benderfynu pa wybodaeth i’w 
rhannu. 
 
Crybwyllodd un o'r ymatebwyr yr angen i hysbysu asiantaethau iechyd, gan gynnwys y 
meddyg teulu, ym maes newydd unrhyw leoliad mewn argyfwng. 
Cododd ymatebwr arall nifer o faterion ynghylch yr arfer presennol mewn perthynas â 
lleoliadau y tu allan i’r ardal, gan gwestiynu cysondeb awdurdodau sy’n lleoli o safbwynt 
cydymffurfio â’r gofynion i sefydlu paneli amlasiantaeth a throsglwyddo cynlluniau gofal a 
chymorth o fewn pum diwrnod gwaith i leoli mewn argyfwng. 
 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 

Bydd y canllawiau ar arferion da ar leoliadau y tu allan i’r ardal a thrawsffiniol yn cynnwys 
trefniadau hysbysu a chyfrifoldebau priodol yr awdurdodau lleol sy’n lleoli a chynnal y 
lleoliadau sydd wedi’u trefnu a’r lleoliadau mewn argyfwng. Fodd bynnag, nid yw 
Llywodraeth Cymru yn ystyried ei bod yn gymesur na phriodol hysbysu’r heddlu o bob 
lleoliad y tu allan i’r ardal. Mae’n rhaid symud plant am resymau amrywiol, ac nid yw symud 
mewn argyfwng yn golygu o reidrwydd bod risg uchel y bydd plentyn neu berson ifanc yn 
troseddu neu’n dianc. Yr hyn sy’n bwysig yw bod y risgiau yn cael eu hasesu yn ddigonol 
cyn symud y plentyn a bod mesurau priodol yn cael eu rhoi ar waith i gefnogi’r lleoliad 
newydd cyn gynted â phosibl. Dylid hysbysu’r heddlu os yw hynny’n briodol - er enghraifft, 
os oes gan y plentyn hanes o ddianc neu os oes perygl iddo droseddu neu o ddioddef cam-
fanteisio rhywiol. Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod asesu risg a phryderon diogelu 
yn cael eu cynnwys yn llawn mewn canllawiau ar arferion da. 
 
Mae’n ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau sicrhau bod plentyn sydd wedi’i leoli gyda nhw 
yn cael ei gofrestru gyda meddyg teulu cyn gynted â phosibl. Mae’n rhaid ystyried unrhyw 
faterion meddygol brys neu bwysig, gan gynnwys mynediad parhaus i wasanaethau iechyd 
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meddwl plant a’r glasoed neu gymorth therapiwtig, cyn lleoli y tu allan i’r ardal, gan gynnwys 
lleoliadau mewn argyfwng. Mae’r Rhan 6 statudol o’r Cod Ymarfer ar blant sy’n derbyn gofal 
a phlant sy’n cael eu lletya (a gyhoeddwyd dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014) eisoes yn cynnwys hyn. Bydd y canllawiau ar arferion da yn 
cynnwys trefniadau i sicrhau bod anghenion iechyd ac addysg plentyn yn cael eu bodloni. 
Mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o bryderon ynghylch trefniadau’r panel tu allan i’r 
ardal, a nodir yn Rhan 6 o’r Cod Ymarfer. Mae’r materion hyn wedi’u trafod gan y Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen ar Ofal Preswyl Plant ac mewn fforymau eraill.  Yn ystod 2018, bydd yr 
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cynnal arolygiad thematig o 
wasanaethau plant sy’n derbyn gofal gan awdurdodau lleol, a chytunwyd y bydd hyn yn 
cynnwys ffocws penodol ar drefniadau ar gyfer lleoliadau y tu allan i’r ardal a thrawsffiniol. 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried yn ofalus y dystiolaeth o’r arolygiad hwn a’r angen am 
unrhyw newidiadau i’r cod neu ganllawiau ar arferion da. 
 
Yn ogystal â hyn, mae Llywodraeth Cymru eisoes yn gweithio gyda rhanddeiliaid ar 
ganllawiau ymarfer diwygiedig ar blant sy’n mynd ar goll o ofal neu o’u cartref, i’w defnyddio 
law yn llaw â’r Gweithdrefnau Diogelu Cenedlaethol. Mae’r canllawiau ymarfer wedi’u llunio 
ar gyfer ymarferwyr rheng flaen a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym maes gofal 
cymdeithasol, addysg, iechyd, yr heddlu, troseddau ieuenctid a gwasanaethau cymorth i 
ieuenctid, cymunedol a theulu a gofalwyr cyflogedig. Bydd yn cynnwys templed safonol ar 
gyfer ffurflen ‘Gwybodaeth am Berson mewn Gofal’ a fydd yn cynnwys gwybodaeth 
sylfaenol am blentyn, gan gynnwys ffotograff diweddar ac unrhyw risgiau hysbys ac unrhyw 
hanes o ddianc. 
 
 
2.2. Diwygiadau i Reoliadau Llety Diogel (Cymru) 2015 
 

Cwestiwn 3:  Oes gennych chi unrhyw sylwadau ar y newidiadau arfaethedig i Reoliadau Llety 

Diogel (Cymru) 2015, yn enwedig o ran lleoli plant mewn llety diogel yn yr Alban? 

 
Crynodeb o ymatebion 
 

Rhoddodd 9 ymatebwr sylwadau ar y cwestiwn hwn.   
 
Ar y cyfan, roedd y rhai a ymatebodd i’r cwestiwn hwn yn teimlo bod y diwygiadau 
arfaethedig yn briodol a chymesur, gan ddarparu proses gyffredin a chyson a fyddai’n osgoi 
oedi gobeithio. Cydnabuwyd bod lleoliadau mewn llety diogel yn yr Alban yn eithriadau ond 
yn angenrheidiol ar adegau yn sgil natur arbenigol y ddarpariaeth hon. Fodd bynnag, byddai 
un ymatebwr wedi croesawu mwy o drafodaeth ynghylch pam mae angen lleoliadau yn yr 
Alban, ac esboniad llawnach yn y cod ymarfer ar rôl ataliol ac amddiffynnol llety diogel. 
 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 

Roedd Llywodraeth Cymru yn falch o’r gefnogaeth eang i’r cynigion hyn. Mae o’r farn bod y 
cod ymarfer diwygiedig (pennod 6) eisoes yn egluro bod lleoliadau yn yr Alban yn eithriadau 
ond yn angenrheidiol ar adegau yn sgil natur arbenigol y ddarpariaeth a’r nifer cyfyngedig o 
leoliadau diogel sydd ar gael. Anogir awdurdodau lleol i ddod o hyd i opsiynau amgen i lety 
diogel, lle’n briodol, a lle mae lleoliad diogel yn angenrheidiol, i chwilio am le i’r plentyn mor 
agos i’r cartref â phosibl i ddechrau. Mae’n rhaid i leoliadau gael eu gwneud er budd y 
plentyn bob tro. 
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2.3.  Diwygiadau arfaethedig i Ran 6 y Cod Ymarfer ar Blant sy’n derbyn Gofal a 
Phlant sy’n cael eu Lletya 
 

Cwestiwn 4:  Oes gennych chi unrhyw sylwadau ar ein newidiadau arfaethedig i Ran 6 o’r 
Cod Ymarfer Plant sy’n Derbyn Gofal a Phlant sy’n cael eu Lletya 

 
Crynodeb o’r ymatebion 
 
Rhoddodd 8 ymatebwr sylwadau ar y cwestiwn hwn.   
 
Roedd pob ymatebwr ond un yn cefnogi’r diwygiadau arfaethedig, a ddisgrifiwyd yn briodol, 
cymesur a buddiol. Roedd yr un a oedd yn erbyn y diwygiadau am i rôl eiriolaeth annibynnol 
gael ei hegluro’n glir yn y cod ymarfer. 
 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 

Roedd Llywodraeth Cymru yn falch o’r gefnogaeth i’r diwygiadau hyn i Ran 6 o’r Cod 
Ymarfer. Mae’r cod eisoes yn pwysleisio pwysigrwydd eiriolaeth annibynnol ar gyfer plant 
sy’n derbyn gofal, ond dylid nodi bod canllawiau statudol eisoes yn bodoli ar eiriolaeth dan 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a dylid darllen y rhain law yn llaw 
â’r codau ymarfer a gyhoeddwyd dan y Ddeddf. 
  



         

8 

2.4.  Sylwadau ychwanegol 
 

Cwestiwn 5:  Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych chi faterion 
perthnasol nad ydym wedi rhoi sylw penodol iddynt, defnyddiwch y blwch isod i roi gwybod i 
ni amdanynt  

 
Crynodeb o’r ymatebion 
 
Rhoddodd 7 ymatebwr sylwadau ychwanegol, er bod rhai ond yn pwysleisio pwyntiau a 
oedd eisoes wedi’u gwneud wrth ateb y cwestiynau uchod. 
 
Roedd y materion ychwanegol yn cynnwys: 
 

 Dylid diffinio cyfrifoldebau byrddau iechyd yn glir – er enghraifft, mewn perthynas ag 

asesiadau iechyd statudol. 

 Mae angen trefniadau wedi’u diffinio’n dda gyda’r awdurdodau perthnasol yn Lloegr i 

sicrhau bod anghenion plant mewn lleoliadau ar draws y ffin yn cael eu diwallu. 

 Roedd pryderon nad yw’r system paneli ar gyfer lleoliadau y tu allan i’r ardal (a nodir 

yn Rhan 6 o’r Cod Ymarfer) yn gweithio’n effeithlon neu’n gyson ledled Cymru, ac 

efallai y bydd angen adolygu hynny. 

 Gofynnwyd am eglurhad pellach am rôl, cylch gwaith a swyddogaethau paneli 

lleoliadau y tu allan i’r ardal. 

 Nid yw cynrychiolwyr addysg ac iechyd o’r ardal sy’n derbyn lleoliadau yn cyfrannu at 

drefniadau’r panel yn aml. 

 Nid yw’r gofynion yn gymwys i awdurdodau lleol o Loegr sy’n lleoli plant yng 

Nghymru, ac mae hyn yn effeithio’n anghymesur ar rai ardaloedd o Gymru. 

 Mae llawer o benderfyniadau a wnaed gan banel mewn perthynas â lleoliadau mewn 

argyfwng y tu allan i’r ardal yn achosion o gadarnhad ôl-weithredol yn hytrach na 

thrafodaethau gweithredol am briodoldeb y lleoliad. 

 Cwestiynwyd pam mae’n rhaid anfon copi o benderfyniad y panel at brif aelod y 

gwasanaethau plant yn yr awdurdod sy’n lleoli (fel sy’n ofynnol yn ôl Rhan 6 o’r Cod 

Ymarfer). 

 Dylai Rhan 6 o’r Cod Ymarfer fod yn gliriach am rôl eirioli. 

 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 

Mae’r rhan fwyaf o’r pwyntiau hyn yn cael eu trafod yn yr adroddiad hwn, a bydd y 
canllawiau ar arferion da yn mynd i’r afael â llawer o’r materion hyn, gan gynnwys trefniadau 
paneli a rolau a chyfrifoldebau priodol awdurdodau lleoli ac awdurdodau sy’n derbyn ac 
asiantaethau eraill gan gynnwys iechyd ac addysg. Bydd Llywodraeth Cymru yn trafod y 
materion trawsffiniol gyda Llywodraeth y DU i sicrhau bod y canllawiau Cymraeg a Saesneg 
ar leoli fel hyn yn cael eu cysoni’n iawn. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried bod y gofyniad i hysbysu aelod arweiniol y 
gwasanaethau plant o bob achos o leoli y tu allan i’r sir yn briodol, o ystyried rôl bwysig 
aelodau etholedig fel rhieni corfforaethol yr holl blant sy’n derbyn gofal a’r plant sy’n cael eu 
lletya. Mae canllawiau newydd ar rianta corfforaethol, a rôl aelodau etholedig, swyddogion 
llywodraeth leol, ac asiantaethau eraill wrth sicrhau rhianta corfforaethol da, wedi’i 
gomisiynu gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r rhaglen “Gwella Canlyniadau ar gyfer Plant”. 
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Atodiad A 
 

Rhestr o’r ymatebion 
 

Rhif Cyfrinachol 
Ie/Na 

Enw Sefydliad 

1 Ie   

2 Na Mr R W 
Ebley 

 

3 Ie   

4 Ie   

5 Na Hannah 
Chetwynd 

Cymdeithas y Plant 

6 Na Craig 
McLeod 

Cyngor Sir y Fflint 

7 Na Iain 
McMillan 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Penybont-ar-Ogwr 

8 Na Yr Athro 
Sally 
Holland 

Comisiynydd Plant Cymru 

9 Ie   

10 Na Dr Teyrnon 
Powell 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

11 Na Denise 
Moultrey 

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru 

12 Na Carol 
Walker 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  

13 Na Deborah 
Jones 

Voices from Care 

14 Na Paul Pavia Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru 

15 Na Sarah 
Capstick 

Cyngor y Drydydd Sector Caerdydd 

 
 

 


