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Byrfoddau a ddefnyddir 
 
ADY: anghenion dysgu ychwanegol 
AAA: anghenion addysgol arbennig 
AB: addysg bellach 
APDG: addysg plant sy'n derbyn gofal 
AU: addysg uwch 
CAMHS: gwasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed 
CYPE: addysg plant a phobl ifanc (pwyllgor) 
PDG: plant sy'n derbyn gofal 
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Cyflwyniad  
 
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer strategaeth ar 
'wella uchelgeisiau a chyrhaeddiad addysgol plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru.' 
Cynhaliwyd yr ymgynghoriad o 29 Ionawr tan 4 Mai 2015. Cynhaliwyd yr 
ymgynghoriad yn electronig gan dynnu sylw ysgolion, awdurdodau lleol, sefydliadau 
gwirfoddol, Llywodraethwyr Cymru, undebau athrawon a staff cymorth a cholegau a 
phrifysgolion ato. 
  
Cafwyd cyfanswm o 77 o ymatebion yr oedd 9 ohonynt yn cynrychioli barn 46 o bobl 
ifanc. 
 
O'r 68 o ymatebion nad oeddent yn cynrychioli barn pobl ifanc:  
  

 Roedd un yn bennaeth  

 Roedd saith yn llywodraethwyr ysgol  

 Roedd 18 gan awdurdodau lleol 

 Roedd dau gan undebau staff a staff cymorth 

 Roedd 24 gan gyrff cenedlaethol a phroffesiynol 

 Roedd 14 yn ymatebion lleol, rhanbarthol neu breifat gan gynnwys staff byrddau 
iechyd, colegau a phrifysgolion, darparwyr sector preifat ac unigolion 

 Roedd un yn aelod o'r cyhoedd 

 Ni ddywedodd un beth oedd yn ei wneud. 
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Trosolwg o ymatebion pobl ifanc i'r ymgynghoriad 
 
Ymatebodd naw sefydliad pobl ifanc i'r ymgynghoriad, gan arwain at ymatebion gan 
46 o bobl ifanc. Nid ymatebodd yr holl bobl ifanc i bob cwestiwn.  
 

 
Cwestiwn 1  
 
Ydych chi’n meddwl y bydd y newidiadau yma’n helpu i wneud yn siŵr bod yna 
arweinyddiaeth gref ac yn helpu pawb i ddeall eu rolau a’u cyfrifoldebau? 
 

Ydw Nac ydw Ddim yn gwybod 

 
35 

 

 
0 

 
11 

 
76% 

 

 
0% 

 
24% 

 
Roedd mwyafrif yr ymatebwyr yn cytuno. Roedd prif bryderon y bobl ifanc yn 
ymwneud â chael 'mwy o gysondeb' a chael rhywun ‘pwrpasol’ y gellir mynd ato’n 
hawdd i'w cefnogi nad yw’n benodol i leoliad, ond y gellir mynd ato o hyd pan fyddant 
yn symud ysgolion. 
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys: 
 

Yn yr ysgol: 
 

 Bydd ganddynt fwy o gysondeb yn y sawl maent yn ei weld, felly nid oes 
rhaid gweld rhywun gwahanol bob tro. 

 Byddai’n helpu plant sy'n derbyn gofal os oeddent yn gwybod pwy y 
gallent fynd i mewn i’r ysgol i siarad ag ef 

 Dylai fod yn llywodraethwr sy'n gyfrifol am PDG. 

 Rhywun pwrpasol i weithio gyda’r rhai sy'n derbyn gofal neu eu 
cynorthwyo. 

 
Symud rhwng ysgolion: 
 

 Mae angen pobl sefydlog os ydynt yn parhau i symud ysgolion. 

 Byddem yn hoffi rhywun i siarad ag ef yn yr ysgol, yn enwedig os ydyn 
ni’n newydd i'r ysgol.  

 Nid yw’n hawdd siarad ag athrawon yn ein hysgol ni. 
 
Dealltwriaeth well o anghenion: 
 

 Mwy o gymorth oherwydd bod pobl ifanc yn cael eu beirniadu am fod 
mewn gofal. 

 Sicrhau bod nodau’n cael eu cyflawni a helpu i'w cyflawni. 
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 Mae angen cymorth ar ofalwyr maeth i ddeall addysg. 

 
 
Cwestiwn 2 

 

Ydych chi’n meddwl y bydd y newidiadau yma’n helpu i wneud yn siŵr bod gennym 
ni bartneriaethau gwell sy’n cydweithio’n well?  
 

Ydw Nac ydw Ddim yn gwybod 

 
41 

 

 
3 

 
1 

 
91% 

 

 
7% 

 
2% 

 
Cytunodd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr, er y codwyd rhai pryderon ynghylch cyllid 
digonol. Roedd rhai o'r farn y gallai gweithio gyda'n gilydd arbed amser ac, o bosibl, 
arian. Roedd rhai’n gobeithio y gallai partneriaethau gwell arwain at rai prosiectau 
newydd mewn ysgolion.  
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys: 
 

Sut gall partneriaethau helpu: 
 

 Bydd pawb yn deall pethau ar yr un pryd. 

 Haws gweithio gyda'n gilydd – gallai arbed arian. 
 

Beth ddylai partneriaeth fynd i'r afael ag ef: 
 

 Mae gan blant sy'n derbyn gofal fwy o broblemau gyda bwlio mewn 
ysgolion. 

 Mae angen ... prosiectau arnom i helpu plant sy’n derbyn gofal i ddal i 
fyny â gwaith ysgol a dod i mewn i ysgolion i weithio gyda phobl ifanc. 
 

Ond... 
 

 Ni fyddem eisiau ei rhannu â phobl rydym newydd gwrdd â hwy. 

 Angen ei hariannu hefyd. 
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Cwestiwn 3 
 
Ydych chi’n meddwl y bydd y newidiadau yma’n helpu i wneud yn siŵr bod yna 
addysgu a dysgu da a chryf sy’n gweithio?  
 

Ydw Nac ydw Ddim yn gwybod 

 
38 

 

 
7 

 
0 

 
85% 

 

 
15% 

 
0% 

 

Roedd mwyafrif yr ymatebwyr yn cytuno. Mae rhai o'r sylwadau’n creu darlun llai na 
pherffaith o’r berthynas bresennol rhwng rhai athrawon a phlant sy'n derbyn gofal a 
mynegwyd gobeithion y byddai’r newidiadau’n sicrhau mwy o hyfforddiant i 
athrawon.  
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys: 
 
Amgylchedd dysgu mwy cefnogol: 
 

 Mae gan athrawon ddosbarth o 30 a mwy o ddisgyblion i’w cynorthwyo, 
mae angen cymorth ychwanegol arnynt mewn dosbarthiadau ac i fynd i’r 
afael â bwlio ar gyfer plant mewn gofal. 

 Nid yw athrawon yn poeni digon am faterion personol ar hyn o bryd – mae 
angen mwy o hyfforddiant arnynt. 

 Mae angen hyfforddiant arbennig ar athrawon i gynorthwyo plant sy'n 
derbyn gofal. 

 Nid yw athrawon yn parchu pobl ifanc.  

 Rheoli gwrthdaro – camerâu yn yr ystafell ddosbarth. 
 
Rhannu gwybodaeth well yn yr ysgol ac wrth bontio: 
 

 Mae angen gwneud athrawon a staff cymorth yn ymwybodol o 
amgylchiadau a hyfforddiant i’n cynorthwyo. 

 Gall rhannu gwybodaeth ddarparu cymorth ychwanegol gyda newidiadau 
yn yr ysgol a'r coleg. 

 Mae diwrnodau HMS yn y coleg yn beth da er mwyn i'r plant ddod i’r arfer 
â hyn. 
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Cwestiwn 4 
 

Ydych chi’n meddwl y bydd y newidiadau yma’n ein helpu ni i ddefnyddio’r 
wybodaeth sydd gennym ni yn well?  
 

Ydw Nac ydw Ddim yn gwybod 

 
34 

 

 
0 

 
12 

 
74% 

 

 
0% 

 
26% 

 
Er bod mwyafrif yr ymatebwyr yn cytuno ac roedd rhai pobl ifanc yn croesawu'r 
newidiadau, mynegwyd pryderon penodol ynghylch cyfrinachedd, amharodrwydd i 
rannu gwybodaeth bersonol ac embaras neu ofid posibl yn sgîl hyn. 
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys: 
 
Roedd teimladau’n cynnwys: 
 

 Mae pobl ifanc yn cael dewis o ran beth sy’n cael ei wneud. 

 Mae gwrando ar brofiadau pobl sy'n gadael gofal yn syniad ardderchog! 
 

Gall rhannu gwybodaeth helpu gyda'r canlynol: 
 

 Rhannu gwybodaeth yn lle cael gwybodaeth newydd. 

 Mae angen i’r holl wasanaethau weithio gyda'i gilydd fel nad oes rhaid inni 
ailadrodd ein hunain drwy’r amser am ein hanghenion a’n hamgylchiadau. 

 Efallai y bydd 'meddwl am y gorffennol' yn peri gofid iddynt. 

 Efallai na fydd rhai pobl ifanc eisiau siarad am eu profiadau. Efallai y bydd 
cywilydd arnynt i siarad ag athrawon ac ati. 

 
Ond... 
 

 Nid yw'r holl blant am i’w gwybodaeth gael ei rhannu. 
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Cwestiwn 5 
 

Ydych chi’n meddwl y bydd y newidiadau yma’n ein helpu ni i gefnogi addysg plant 
sy’n derbyn gofal?  
 

Ydw Nac ydw Ddim yn gwybod 

 
33 

 

 
9 

 
3 

 
73% 

 

 
20% 

 
7% 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn cytuno. Roedd rhai’n teimlo nad yw’r arian 
sydd ar gael ar hyn o bryd bob amser yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd orau ac 
awgrymodd rhai y dylai'r arian ddilyn y person ifanc a’i ddefnyddio at ddibenion 
penodol, hyd yn oed os bydd amgylchiadau'r person ifanc yn newid - os, er 
enghraifft, ydynt yn cael eu mabwysiadu. 
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys: 
 
Arian sy'n dilyn y plentyn: 
 

 Felly mae pawb yn cael cyfle cyfartal. 

 Dylid cysylltu cronfeydd arian â'r person ifanc fel ei fod yn cael ei wario i’w 
helpu.  

 Gallai fod angen cymorth ar blant o hyd ar ôl iddynt gael eu mabwysiadu. 
 

Defnyddio arian yn fwy effeithiol: 
 

 Mae digon o arian eisoes gan ysgolion i'w fuddsoddi, ond maent yn ei 
wario ar y pethau anghywir. 

 Mwy o arian i'w ddefnyddio’n well. 

 Dylid ei roi i'r ysgol er mwyn talu am deithiau a gwisgoedd. 

 Rhoddir arian eisoes i helpu pobl sy’n rhoi gofal. Cytuno y dylai fod mwy o 
arian i bobl mewn tlodi os ydynt yn byw gyda'r teulu neu wedi eu 
mabwysiadu. 
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Cwestiwn 6 
 

Ydych chi’n meddwl y bydd y newidiadau yma’n ein helpu ni i gynnwys mwy o blant 
sy’n derbyn gofal wrth lunio pob un o’n cynlluniau?  
 

Ydw Nac ydw Ddim yn gwybod 

 
42 

 

 
1 

 
2 

 
93% 

 

 
2% 

 
4% 

 
Roedd bron yr holl ymatebwyr yn cytuno ac yn gadarnhaol ynghylch pobl ifanc yn 
cymryd mwy o ran. Fodd bynnag, codwyd ychydig o bryderon am yr hyn sy'n 
digwydd pan fydd person ifanc yn symud cartref, a hefyd a fyddai rhai pobl ifanc yn 
fodlon cymryd mwy o ran os byddai’n golygu y byddai eu bywydau personol yn 
destun craffu. 
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys: 
 

 Er mwyn iddynt gael gweld y cynllun a chymryd rhan. 

 Gallu clywed yn uniongyrchol sut maent yn cael eu trin. 
 

Cysondeb: 
 

 Mae'n rhy ddibynnol ar ble rydych yn byw. Os ydych chi’n symud, mae’n 
dod i ben. 

 
Sensitifrwydd i unigolion: 
 

 Efallai na fydd rhai plant yn gwybod eu bod wedi’u mabwysiadu - neu 
ddim eisiau siarad amdano. 

 Mae'n bwysig cynnwys plant - os ydynt am gymryd rhan - roedd rhai’n 
teimlo bod y pethau hyn yn breifat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Cwestiwn 7 
 

Ydych chi’n meddwl ein bod ni wedi gadael unrhyw beth pwysig allan o’r cynlluniau 
yma ar gyfer ein cynllun newydd?  
 

Ydw Nac ydw Ddim yn gwybod 

  
 4 
 

 
23 

 
11 

 
11% 

 

 
60% 

 
29% 

 
Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr yn fodlon bod y rhan fwyaf o'r pwyntiau sy'n 
bwysig iddynt wedi'u cynnwys. Dywedodd tua thraean nad oeddent yn gwybod. Er yr 
ymatebodd pedwar person ifanc eu bod yn meddwl bod rhywbeth pwysig wedi'i 
hepgor, ni roddwyd sylwadau i ddangos beth gallai hyn fod. Roedd un sylw yn unig, 
sef y dylai’r mesurau uchod ‘fod yn berthnasol i bob plentyn'. 
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Trosolwg o ymatebion eraill i'r ymgynghoriad 
 
Ymatebodd 68 o unigolion a/neu sefydliadau i'r ymgynghoriad. O'r rhain, 
defnyddiodd 48 y ffurflen ymateb, ond nid atebodd pob ymatebydd yr holl 
gwestiynau. Ni ddefnyddiodd deg ymatebydd y ffurflen ymateb ac felly heb ateb 'ie', 
'na' neu 'ddim yn siŵr' yn benodol, ond ymatebwyd drwy e-bost, gan wneud 
sylwadau ar eu maes arbenigedd penodol eu hunain. Mae'r tablau sy'n dilyn, felly, yn 
dangos ymatebion mwyafrif yr ymatebwyr, y 48 a ddefnyddiodd y ffurflen ymateb a’r 
canrannau a ddangosir yw’r rhai a ymatebodd i'r cwestiwn caeedig, yn hytrach na’r 
holl ymatebion1.  
 
Roedd nifer mawr o sylwadau ar yr ymgynghoriad. Gwnaeth ymatebwyr sylwadau ar 
y rhan fwyaf o'r cwestiynau, gan adlewyrchu’r diddordeb aruthrol y mae'r 
ymgynghoriad hwn wedi'i greu. 
 

 
Cwestiwn 1 
 
Ydy’r Cyflwyniad yn darparu gwybodaeth glir, ddefnyddiol, am pam rydym ni’n cynnal 
yr ymgynghoriad hwn? A ellid ei wella?  
 

Ydy Nac ydy Ddim yn siŵr 

 
36 

 

 
3 

 
6 

 
80% 

 

 
7% 

 
13% 

 
Trosolwg o'r ymatebion: 
 
Roedd yr ymatebwyr yn cytuno bod y cyflwyniad yn rhoi gwybodaeth glir a 
defnyddiol. Awgrymodd sylwadau y dylid cyfeirio at wybodaeth ychwanegol am 
gategorïau angen neu nodweddion yn y cyflwyniad: roedd y rhain yn cynnwys plant a 
phobl ifanc yn y system cyfiawnder ieuenctid, PDG yn symud rhwng Cymru a Lloegr 
a'r angen am ddeddfwriaeth i gwmpasu ystod oedran ehangach, hyd at bum mlwydd 
ar hugain oed. 
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys: 
 

 Gellid ei wella drwy ystyried amrywiaeth y lleoliadau lle mae PDG o 
Gymru’n mynd iddynt yn y pen draw, a chymysgedd y PDG sy’n dod i 
Gymru yn y pen draw. (Cydlynydd APDG) 

 Mae’r pwyslais ar yr angen am gydweithio effeithiol rhwng 
gwasanaethau addysg, gofal cymdeithasol a phartneriaid allanol eraill 
yn arbennig o bwysig. Mae paragraff 10 yn nodi bod 'angen i bob rhan 

                                            
1
Mae'r canrannau wedi eu talgrynnu i fyny felly mae'n bosibl y byddant yn rhoi cyfanswm o 99 neu 

101 
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o’r system sy’n ymwneud â phlant sy’n derbyn gofal weithredu mewn 
ffordd gydgysylltiedig a chydlynol.' Mae hyn yn allweddol. (Estyn) 

 
 
Cwestiwn 2 
 

Ydy Pennod 1 yn nodi’n ddigon clir y dyletswyddau statudol a’r canllawiau perthnasol 
ar gyfer plant sy’n derbyn gofal? Os nac ydy, sut y gellid gwella’r wybodaeth hon? 
 

Ydy Nac ydy Ddim yn siŵr 

 
29 

 

 
12 

 
3 

 
66% 

 

 
27% 

 
7% 

 
Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr wedi ymateb yn gadarnhaol i'r cwestiwn er bod 
beirniadaeth o'r ffordd y cyflwynwyd rhywfaint o'r data, a theimlwyd nad oedd bob 
amser yn glir.Dywedwyd bod y bennod yn rhoi trosolwg defnyddiol o'r canllawiau a’r 
ddeddfwriaeth, er bod rhai’n teimlo y dylid cynnwys cyfeiriad hefyd at feysydd 
deddfwriaeth nad ydynt yn ymwneud ag addysg sy'n effeithio ar PDG a’u haddysg. 
Hefyd, roedd galwad am fwy o eglurder rhwng canllawiau a dyletswyddau statudol. 
Er enghraifft, roedd llywodraethwr a atebodd 'nac ydy' i'r cwestiwn yn teimlo y byddai 
rhestr o bwyntiau bwled o’r cyfrifoldebau statudol perthnasol ar gyfer pob darparwr 
gwasanaeth yn fuddiol yn y bennod. 
 
Roedd cynrychiolydd o'r rhwydwaith maethu’n adlewyrchu barn gyffredin bod y 
rhesymeg ar gyfer cyrhaeddiad isel ymhlith PDG yn canolbwyntio’n ormodol ar 
addysg fylchog a dim digon ar effeithiau negyddol y system gofal cyhoeddus, gan 
gynnwys ansefydlogrwydd lleoliadau, dyheadau isel yn y system, cyrhaeddiad 
addysgol isel gofalwyr maeth a diffyg cymorth adferol. 
 
Roedd sylwadau eraill yn ymwneud â’r angen i ganllawiau fod yn llawer mwy eglur 
am rolau, cyfrifoldebau a disgwyliadau darparwyr gwasanaethau a phersonél 
awdurdodau lleol yn enwedig, yr angen am ganllawiau ar rannu gwybodaeth yn well 
rhwng awdurdodau lleol sy’n cynnal ac yn lleoli plant sy'n derbyn gofal a 
phwysigrwydd cynnwys sefydliadau addysg bellach ac uwch yn y broses. 
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys:  
 

 Fel y mae’r ddogfen ymgynghori’n amlygu, mae nifer o bolisïau a mentrau 
sydd naill ai eisoes ar y gweill neu’n cael eu datblygu a fydd yn chwarae 
rôl hanfodol wrth sicrhau bod deilliannau plant sy’n derbyn gofal yn 
gwella. Mae'r polisïau a'r mentrau hyn mewn nifer o adrannau yn 
Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol sy'n golygu bod dull 
cydgysylltiedig at wasanaethau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yn 
hollbwysig. (CLLLC) 
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 Roedd y bennod yn cyfeirio’n benodol at adrannau allweddol o’r 
ddeddfwriaeth sylfaenol sy'n ymwneud â phlant sy’n derbyn gofal ond 
mae rhai bylchau a hepgoriadau... Mae'n bwysig gweithio mewn 
fframwaith sy'n canolbwyntio ar anghenion cyfannol plant a phobl ifanc 
sy'n derbyn gofal a bod cyswllt anorfod rhwng eu cyrhaeddiad addysgol 
a’r holl agweddau arwyddocaol eraill ar eu bywydau. (Cyngor Gofal 
Cymru) 

 Gallai fod rhywfaint o ddadansoddi ynglŷn â’r rheswm y mae’r 
dyletswyddau statudol a chanllawiau hyn wedi arwain at gynnydd araf a’r 
rheswm bod angen gwneud mwy, er enghraifft, oedd y dyletswyddau a'r 
canllawiau’n cael eu gweithredu’n briodol ac yn gadarn. (Voices from 
Care) 

 
 

Cwestiwn 3 
 
Ydy Pennod 1 yn esbonio’r holl amgylchiadau gwahanol sy’n gallu effeithio ar fywyd 
plentyn sy’n derbyn gofal a’r canlyniadau y gall yr amgylchiadau hynny eu cael ar 
gyrhaeddiad addysgol? Os nac ydy, sut y gellid gwella’r bennod? 
 

Ydy Nac ydy Ddim yn siŵr 

 
14 

 

 
23 

 
6 

 
33% 

 

 
53% 

 
14% 

 
Roedd dros hanner yr ymatebwyr yn teimlo nad oedd pennod un yn esbonio'r ystod 
o amgylchiadau a all effeithio ar fywyd PDG. Mae nifer o sylwadau’n nodi bod hyn 
am nad yw cymhlethdod yr amgylchiadau hyn yn cael ei gydnabod. Yn benodol, 
codwyd yr angen i nodi gwahaniaethau rhwng y mathau o PDG. Dywedwyd bod y 
bennod yn rhoi crynodeb defnyddiol o 'gyflwr y genedl' ond: 
 
Nid yw’r ddogfen yn archwilio’n ddigon clir beth sy'n achosi PDG i dangyflawni. Er 
mwyn gwella’r bennod hon, mae angen rhoi esboniad clir o’r amgylchiadau. Mae 
angen i’r eglurhad fod yn gysylltiedig â'r agenda lles – mae disgyblion sy'n anhapus, 
yn bryderus, neu’n ei chael yn anodd ffurfio perthnasoedd (yn rhannol oherwydd 
symud ysgolion) yn annhebygol o berfformio'n dda. (Estyn) 
 
Dywedodd ymatebydd arall: 
 
Nid oes cyfeiriadau penodol at faterion cefndir sy'n effeithio ar PDG. Er enghraifft, 
bydd 48% wedi dod o gefndiroedd lle mae gan y rhiant/rhieni anableddau dysgu a 
37% lle mae hanes o gamddefnyddio sylweddau neu alcohol gan riant. At hynny, 
mae gan ychydig o dan 30% o PDG broblemau iechyd meddwl, mae 76% o'r rhain 
yn 10-17 oed. (ffynhonnell: Cyfrifiad Plant mewn Angen, Chwefror 2015) 
 
Gwnaed pwynt tebyg gan nifer o staff awdurdodau lleol. Cafwyd hefyd sylwadau am 
rolau gofalwyr maeth ac awgrymodd llywodraethwr ysgol, “nad yw pob gofalwr 
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maeth yn ystyried cynorthwyo gyda gwaith ysgol nac yn gallu gwneud hyn" ac o 
ganlyniad, y dylid ystyried defnyddio mentoriaid. Cyfeiriodd pedwar o'r ymatebwyr at 
effeithiau tymor hir amgylchiadau sy'n effeithio ar rai PDG nad ydynt yn cael eu 
cydnabod yn ddigon da.  
 
Roedd sylwadau penodol eraill ar y bennod yn cynnwys: 
 

 Nid yw'n ymddangos fel pe bai'n datgan y mathau gwahanol o PDG – ac 
nid yw'n edrych ar blant wedi'u mabwysiadu. 

 Byddai astudiaethau achos wedi cael mwy o effaith a’i gwneud yn gliriach 
i'r darllenydd. 

 Mae pennod 1 yn bennaf yn rhoi ystod o ddata sy'n ymwneud â phlant 
sy’n derbyn gofal. Nid yw’n ceisio esbonio’r data. 

 
 

Cwestiwn 4 
 
Ydy’r naratif ym Mhennod 2 ar yr achos o blaid newid yn cynnwys neges glir o ran 
pam mae angen rhoi pwyslais ychwanegol ar gyrhaeddiad addysgol plant sy’n 
derbyn gofal? Os nac ydy, sut y gellid gwella’r negeseuon hyn? 
 

Ydy Nac ydy Ddim yn siŵr 

28 15 1 

64% 34% 2% 

 
Atebodd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr 'ydy' i'r cwestiwn. Mae sylwadau’n awgrymu y 
gallai addasiadau bach ei gwneud yn haws troi'r neges hon yn arfer – er enghraifft, 
nododd Estyn anaddasrwydd posibl y DPC fel mesur o gynnydd addysgol PDG o 
ystyried nifer uchel yr achosion o ADY ac o bresenoldeb mewn ysgolion arbennig.  
 
Croesawyd y gydnabyddiaeth o'r rôl y gall partneriaid sector gwirfoddol ei chwarae 
wrth godi cyrhaeddiad addysgol.  
 
Atebodd bron traean o'r cyfranogwyr 'nac ydy' i'r cwestiwn hwn. Roedd Voices from 
Care yn teimlo bod diffyg myfyrio ar effeithiau tymor hir cyrhaeddiad gwael PDG, yn 
enwedig i'r rhai sy'n gadael gofal, yn gwanhau cryfder posibl y neges ynghylch yr 
angen i wella. Nododd ymateb Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-ddwyrain 
Cymru nad oedd canolbwyntio ar dargedau’n mynd i’r afael â gwerthfawrogi addysg 
yn wael, rhywbeth y gall PDG ei rannu â dysgwyr sy'n wynebu rhwystrau eraill.  
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys: 
 

 Mae’r wybodaeth a ddarparwyd yn llawn gwybodaeth ac yn gynhwysfawr. 
Rydym yn croesawu’r cyfeiriad at y lefelau annerbyniol o bobl ifanc sy'n 
NEET. 

 Nid yw’n… syndod o ystyried yr amgylchiadau sy'n effeithio ar blant sy'n 
derbyn gofal, pam nad ydynt yn cyflawni’r un lefelau â disgyblion eraill nad 
ydynt yn derbyn gofal ac nid yw’r gymhariaeth hon bob amser yn 
ddefnyddiol. 
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 Mae angen i’r system addysg edrych ar hyn 'i bawb' - nid yw i'r rheini sy'n 
derbyn gofal yn unig. Gall y rhai o gefndir difreintiedig wynebu rhwystrau 
tebyg. 

 Mae angen cydnabod nad yw’r garfan o ddisgyblion sy'n derbyn gofal yr 
un peth drwy gydol y system addysgol a bod hyn yn newid. 

 
 

Cwestiwn 5 
 

Ydy’r wybodaeth ym Mhennod 3 yn glir ac yn ddefnyddiol? Os nac ydy, sut y gellid ei 
gwella? 
 

Ydy Nac ydy Ddim yn siŵr 

29 6 6 

70% 15% 15% 
 

Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr yn cytuno bod yr wybodaeth a ddarparwyd ym 
mhennod tri yn ddefnyddiol. Mae sylwadau sy’n cefnogi eglurder a defnyddioldeb y 
bennod hon yn cyfeirio at ei disgrifiad o ffynonellau ariannu megis y grant 
amddifadedd disgyblion, yn ogystal â newidiadau statudol a pholisi megis diwygio’r 
fframwaith statudol ar gyfer AAA a chynlluniau datblygu unigol. Croesawodd Estyn 
ystod y ddarpariaeth a gynigir i gynorthwyo sefydlogrwydd lleoliadau. 
  
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys: 
 

 Yn llawn gwybodaeth am newidiadau yn y dyfodol ynghylch CDU a 
chynlluniau addysg personol hefyd mae'r grant amddifadedd disgyblion yn 
cynyddu ac yn estyniad o'r dyraniad i blant 3 a 4 oed. 

 Er ei bod yn gosod y ddarpariaeth ar gyfer plant sy'n derbyn gofal sy’n 
pontio o'r ysgol i Addysg Bellach, nid oes arfarniad o'r heriau a sut gellir 
mynd i'r afael â’r rhain. 

 Mae'r bennod yn sôn am beth sydd ar waith; a yw'n cael ei orfodi? Mae 
AALl yn gweithredu’n wahanol ac rydym yn gwybod nad yw pob awdurdod 
yn ymwybodol o’r prosesau hyn nac yn glynu wrthynt. 

 
Atebodd chwe ymatebydd 'nac ydy'. Ymysg eu sylwadau roedd awgrymiadau y 
dylai’r bennod gynnwys mwy o fyfyrio ar yr effaith bosibl y gall y gwaith a ddisgrifir ei 
chael ar ddeilliannau, yn ogystal â myfyrio ar y graddau y mae'r gwaith hwn yn cael 
ei weithredu’n ymarferol. Nododd Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-
ddwyrain Cymru fod rhywfaint o'r wybodaeth yn aneglur ynglŷn â mesurau a safonau 
posibl, a bod amrywiad mewn sut mae awdurdodau lleol yn gorfodi'r mathau o arfer 
a amlinellwyd yn y bennod. 
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Cwestiwn 6 
 

Ydy’r themâu a nodwyd ym Mhennod 4 yn adlewyrchiad teg o’r camau gweithredu 
posibl sydd eu hangen yn y dyfodol? Awgrymwch gamau penodol o fewn y themâu 
hyn a allai helpu i gryfhau’r trefniadau presennol yn eich barn chi, gan ganolbwyntio 
ar gyfraniad posibl eich sefydliad chi? 
 
A. Arweiniad effeithiol – swyddogaethau a chyfrifoldebau 

 
Ydyn Nac ydy Ddim yn siŵr 

 
23 

 

 
7 

 
11 

 
56% 

 

 
17% 

 
27% 

 
Roedd ychydig dros hanner yr ymatebwyr yn cytuno â'r cynigion ar thema 
arweinyddiaeth effeithiol. O’r rhai a oedd yn ymateb fel hyn, roedd y rhan fwyaf yn 
teimlo y dylai arweinyddiaeth a chyfrifoldebau mewn awdurdodau lleol, ysgolion, 
colegau a sefydliadau eraill sy’n gweithio gyda PDG fod wedi'u diffinio'n glir fel bod 
yr holl bartneriaid, yn yr hyn a ddisgrifiwyd fel strwythur gwasanaeth cymhleth iawn, 
yn gwybod pwy sy'n arwain ar wneud penderfyniadau. Nododd pedwar cydlynydd 
APDG wendid posibl dull sy'n amlinellu arweinyddiaeth ond nad yw'n diffinio rolau, 
cyfrifoldebau statudol a llinellau atebolrwydd yn glir. Dywedodd un fod dealltwriaeth o 
PDG mewn consortia ac ysgolion yn wael, a rhaid cael gorfodi cliriach o ran yr angen 
i ymateb i hyn. 
 
Roedd saith ymatebydd yn anghytuno â’r cynigion. Roedd hyn yn seiliedig ar 
deimladau bod y strwythurau darpariaeth presennol yn rhy gymhleth ac felly gallant 
arwain at oedi a chamreoli hyd yn oed. Codwyd pwysigrwydd cael unigolyn penodol 
mewn consortia addysg i weithio gyda llywodraethwr PDG arweiniol a chydlynydd 
APDG, yn ogystal â phwysigrwydd cael arweinwyr PDG mewn addysg bellach. 
 
Atebodd un ar ddeg o ymatebwyr 'ddim yn gwybod' mewn perthynas â’r cwestiwn. 
O'r rhain, roedd un llywodraethwr yn teimlo y dylid rhoi mwy o ystyriaeth i arfer da y 
tu allan i Gymru i benderfynu beth allai fod yn arfer da. Awgrymodd llywodraethwr 
arall y dylai hyfforddiant fod ar gael i lywodraethwyr â diddordeb yn y pwnc, fel y gall 
llywodraethwyr weithredu fel hyrwyddwyr mewn ysgolion.  
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys: 
 

 Rydym yn dwlu ar y syniad o ddulliau uchelgeisiol ac amgen at addysg 
plant sy'n derbyn gofal "Peidiwch ag ymdrechu'n galetach, rhowch gynnig 
ar wneud pethau'n wahanol."  

 Mae gennyf bryderon go iawn bod llawer gormod o haenau 
arweinyddiaeth/ asiantaethau sy'n gysylltiedig â gofal y plant hyn ac mae 
hyn yn aml yn arwain at gyflwyno gwasanaethau’n aneffeithiol a dulliau 
cyfathrebu gwael/cymhleth. 
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 Pam sôn am gonsortiwm rhanbarthol, ond wedyn peidio â rhoi unrhyw 
beth yn y naratif sy'n esbonio’i rôl? Nid oes unrhyw un yn ein consortiwm 
sy'n gwybod, yn deall PDG nac â phrofiad o PDG. 

 
B. Datblygu partneriaethau effeithiol a chydweithio 

 
Ydy Nac ydy Ddim yn siŵr 

 
29 

 

 
6 

 
4 

 
74% 

 

 
15% 

 
10% 

 

Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr yn cytuno â'r cynigion. Adlewyrchodd sylwadau’r 
angen i gynnwys ystod o asiantaethau, ond gyda phwyll ynghylch gallu’r 
asiantaethau hyn i gydweithio’n effeithiol heb gymorth digonol. Tynnodd Estyn sylw 
at y diffyg cyfeirio at y Fframwaith Cynnwys a Chyfranogiad Ieuenctid, hepgoriad a 
amlygwyd hefyd gan CLlLC.  
 
Roedd chwe ymatebydd yn anghytuno â’r cynigion. Roedd cydlynydd APDG yn 
teimlo bod y canllawiau ar bartneriaethau’n amwys a chollwyd nifer o bartneriaid 
posibl allweddol, yn fwyaf nodedig iechyd. Gwnaeth cydlynwyr APDG eraill sylwadau 
ar ddarpariaeth flaenorol Llywodraeth Cymru pan drefnwyd aelod o staff i gysylltu ag 
awdurdodau lleol a sut roedd hyn wedi cynorthwyo datblygu partneriaeth. 
 
Atebodd pedwar ymatebydd 'ddim yn gwybod'. Roedd y Cyngor Gofal yn teimlo bod 
y strategaeth wedi'i diweddaru’n cynnig cyfle gwych i sefydlu partneriaeth ar draws 
ystod eang o asiantaethau, gan gynnwys iechyd a rôl y Comisiynydd Plant, ond na 
roddwyd sylw digonol i hyn.  
 
Gwnaeth y rhan fwyaf o lywodraethwyr sylwadau ar gymhlethdod y system 
bresennol. 
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys: 
 

 Dylid tynnu sylw at y cynlluniau pontio effeithiol ar draws asiantaethau i 
gynorthwyo pobl ifanc sy'n derbyn gofal ar ôl symud i mewn i addysg, 
cyflogaeth a hyfforddiant ôl-16. 

 Mae rôl adrannau eraill, y tu hwnt i'r gwasanaethau cymdeithasol ac 
addysg, ac sy'n cynnwys cludiant a thai’n allweddol ac yn rhan o’r 
cyfrifoldeb corfforaethol cyfannol yr hoffem ei hyrwyddo. 

 Dylai timau gadael gofal a PDG weithio gyda'i gilydd i leihau tarfu ar adeg 
arholiadau TGAU. Gellid gwneud hyn drwy ohirio symud i’r tîm gadael 
gofal nes cwblhau arholiadau TGAU. 
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C. Addysgu a dysgu effeithiol 
 

Ydy Nac ydy Ddim yn siŵr 

 
29 

 

 
4 

 
8 

 
71% 

 

 
10% 

 
20% 

 
Atebodd y rhan fwyaf o'r cyfranogwyr 'ydynt' i'r cwestiwn.  
 
Roedd cefnogaeth ar gyfer gweithgareddau allgyrsiol megis clybiau gwaith cartref i 
PDG ac awgrym y dylai gwasanaethau cyflawniad addysgol chwarae mwy o rôl wrth 
rannu arfer.  
 
Roedd un llywodraethwr â chyfrifoldeb am ADY mewn ysgol gynradd yn teimlo y 
byddai diwygio'r fframwaith statudol ar gyfer ADY yn cael effaith negyddol ar blant 
sy’n derbyn gofal, yn enwedig gan: "na fydd rhiant corfforaethol yn brwydro drostynt 
yn yr un ffordd â rhiant biolegol". 
 
Mae rôl y pennaeth ysgol rhithwir yn cael ei chefnogi a’i herio yn y sylwadau. Mae un 
llywodraethwr ysgol yn gweld hyn fel ffigwr arweiniol posibl i sicrhau mwy o weithio 
mewn partneriaeth. Fodd bynnag, gwelodd rhai cydlynwyr APDG orgyffwrdd â'u rôl. 
Yn hytrach nag atgyfnerthu’r rôl hon, roeddent yn teimlo y byddai cynnwys 
partneriaid eraill y tu allan i addysg yn fwy gwerthfawr.  
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys: 
 

 Er y byddem yn cytuno bod dysgu ac addysgu effeithiol yn bwysig i 
brofiad plant sy’n derbyn gofal o addysg, mae angen mwy o bwyslais yma 
ar sut bydd y consortia’n cynorthwyo ysgolion yn y rolau hyn.  

 Dylai'r pwyslais fod ar sicrhau hyfforddi staff ar lawr yr ystafell ddosbarth, 
yn hytrach na’r person cyswllt PDG yn unig. 

 Mae angen gwneud mwy o waith gyda phlant sy'n derbyn gofal er mwyn 
eu paratoi ar gyfer y gwahaniaethau rhwng ysgol/AB/AU ac mae angen i 
AB/AU wneud mwy i helpu PDG. 

 Mae osgoi cweryla amlasiantaethol yn allweddol i alluogi addysg ysgol 
'arferol' fod yn effeithiol. 
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D. Cryfhau a gwella’r defnydd o wybodaeth sy’n cael ei chadw am blant 
sy’n derbyn gofal 

 

Ydy Nac ydy Ddim yn siŵr 

24 8 8 

60% 20% 20% 

 
Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr yn cytuno â'r cynigion a nodwyd a chytunodd yr 
holl sylwadau ar yr angen i gael data gwell a defnyddio data’n fwy effeithiol. Roedd 
sylwadau hefyd yn canolbwyntio ar yr angen i sicrhau bod llais y plentyn neu'r 
person ifanc yn cael ei glywed a'i gynnwys wrth gynllunio. 
 
Pwysleisiwyd yr angen i ddatblygu mecanweithiau rhannu data mwy effeithiol rhwng 
lleoliadau, siroedd ac ar draws ffiniau, yn ogystal â sicrhau bod y data’n gyfredol. 
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys: 
 

  Rydym yn cynnig cronfa ddata genedlaethol a allai olrhain y plant a’u 
diogelu’n well. Mewn byd delfrydol, gellid lanlwytho CDU neu gynllun 
addysg personol i’r system hon trwy rif unigryw’r disgybl (RhUD) a gellid 
defnyddio RhUD hefyd i gofnodi materion eraill e.e. presenoldeb a thynnu 
sylw atynt. Byddai hyn yn rhoi mynediad ar unwaith i wybodaeth bwysig y 
gellid ei defnyddio gan yr ysgol newydd i gefnogi'r plentyn ac efallai y 
gallai SHC gael mynediad iddi. 

 Byddai’r system arfaethedig hon yn arbed arian ac amser fel na fyddai 
angen gweithredu atgyfeiriadau o'r dechrau a hefyd byddai'n rhyddhau 
adnoddau gweithwyr cymdeithasol ac adnoddau gweinyddol gwerthfawr. 

 Mae angen mecanwaith i alinio’ casglu data â’r Cyfrifiad Ysgolion 
Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) a’r cyfrifiad ar lefel LlC.  

 Fel mae’r strategaeth yn nodi, mae sefydliadau addysg uwch yn coladu eu 
data eu hunain ar nifer y rhai sy'n gadael gofal mewn addysg uwch, ond 
byddai set ddata ddibynadwy sy'n gysylltiedig ag awdurdodau lleol ac sy'n 
eiddo i Lywodraeth Cymru yn llawer mwy cywir wrth sefydlu nifer y rhai 
sy'n gadael gofal mewn addysg uwch.  

 
 
E. Cryfhau’r trefniant ariannu i gefnogi addysg plant sy’n derbyn gofal  
 

Ydy Nac ydy Ddim yn siŵr 

 
19 

 

 
9 

 
11 

 
49% 

 

 
23% 

 
28% 

 
Dim ond hanner yr ymatebwyr oedd yn cytuno â’r cynigion ynglŷn â chryfhau 
trefniadau cyllid, er bod eraill yn fwy tebygol o nodi nad oeddent yn gwybod yn 
hytrach nag anghytuno. Roedd y rhan fwyaf o'r sylwadau’n ymwneud â symud 
cyfrifoldebau o awdurdodau lleol i gonsortia a sut byddai hyn yn gweithio’n ymarferol. 
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Roedd ymatebwyr yn awyddus i gael cysondeb ar draws Cymru o ran y ffordd y 
dyrennir cyllid a bod prosesau ar gyfer nodi cymorth i PDG sy'n byw y tu allan i 
ardaloedd consortia, ond y mae’r awdurdod lleol yn rhiant corfforaethol iddynt, yn glir 
ac yn dryloyw.  
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys:  
 

 Yn dilyn newidiadau diweddar, mae cyfle gwirioneddol bellach i gonsortia 
addysg rhanbarthol ddefnyddio dull mwy cyfannol at ddyrannu adnoddau 
strategol sydd o fudd i boblogaethau PDG cyfan, a phlant wedi’u 
mabwysiadu yn eu rhanbarth. 

 O gofio mai’r consortia fydd yn atebol ar gyfer deilliannau gwell, byddem 
yn disgwyl i gonsortia addysg ddarparu cyfeiriad clir i ysgolion ynghylch 
sut y gellir defnyddio'r grant amddifadedd disgyblion yn fwy strategol a 
chyfannol i sicrhau'r ffordd orau o wella deilliannau’r holl PDG yn yr ysgol. 

 Dylid ymestyn grant amddifadedd disgyblion i AB er mwyn galluogi pontio 
esmwythach a dilyniant i AU. 

 
F. Cyfranogiad plant sy’n derbyn gofal at y gwaith o lywio dulliau 
gweithredu strategol a phenderfyniadau gweithredol 

 

Ydy Nac ydy   Ddim yn siŵr 

 
32 

 

 
3 

 
7 

 
76% 

 

 
7% 

 
17% 

 

Roedd cytundeb cryf â’r cynigion ar gyfranogiad plant a phobl ifanc wrth lywio dulliau 
strategol a gwneud penderfyniadau ac roedd y rhai nad oedd yn cytuno’n fwy tebygol 
o fod yn ansicr.  
 
Roedd y sylwadau’n canolbwyntio ar sut byddai cyfranogiad yn cael ei gyflawni, a sut 
byddai’n cael ei ddefnyddio. Mynegwyd y farn bod pobl yn cydnabod yr angen i 
gynnwys pobl ifanc a bod hyn yn bwysig ond roedd pryderon am wneud hynny'n 
effeithiol. 
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys:  
 

 Mae angen i fecanweithiau cyfranogi adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth PDG. 
Mae angen i weithwyr proffesiynol fod yn greadigol er mwyn darparu ffordd i bob llais 
gael ei glywed, yn enwedig i bobl ifanc sydd wedi ymddieithrio.  

 Byddai'n dda os oedd y cyfranogiad yn ystyrlon ac yn gynhwysol yn hytrach na bod 
symbolaidd yn unig. 

 Mae materion hyfforddiant i staff gan fod angen llais ar bob plentyn a dylid 
ymgynghori â phob plentyn. Mae angen ymdrech a sgiliau ychwanegol i gynnwys a 
chefnogi dysgwyr sy'n agored i niwed. Pa safon a ddisgwylir? Beth yw'r deilliannau a 
ddymunir? Pwy sy'n ei fonitro? Pa mor dda mae ysgolion yn sicrhau llais y plant wrth 
gynllunio a beth yw’r rhyngwyneb â PCP? 
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 Mae plant yn dweud wrthym am eu profiadau – ond a ydym yn gwrando, ydy unrhyw 
beth yn newid iddynt? 
 
 

Cwestiwn 7 
 

Ydych chi’n credu y dylid ystyried camau gweithredu dan unrhyw themâu eraill nad 
ydynt yn y ddogfen ymgynghori? Os felly, beth allai’r themâu eraill hyn fod, a beth 
fyddai eu manteision? 
 

Ydw Nac ydw Ddim yn siŵr 

17 13 8 

45% 34% 21% 

 
Cafwyd ymateb rhanedig i'r cwestiynau. Roedd tri ar ddeg o ymatebwyr yn teimlo 
nad oedd themâu ychwanegol yn angenrheidiol, gan eu bod yn teimlo bod y rhai a 
gynhwyswyd yn briodol ac yn rhoi cwmpas sylweddol. Awgrymodd eraill y dylid rhoi 
mwy o sylw i'r themâu canlynol: 
 

 cynnwys iechyd yn fwy, a gwasanaethau iechyd meddwl yn benodol 

 defnyddio mesurau effeithiolrwydd heblaw am gyrhaeddiad addysgol, ac 
yn enwedig mesur lles emosiynol a datblygiad. 

 
Yn eu sylwadau, mae’r holl gydlynwyr APDG yn cyfeirio at CAMHS fel partneriaid 
hanfodol, ac at iechyd meddwl fel un y mae angen ei thema ei hun arno. Roedd 
pwyslais deuol ar godi pwysigrwydd addysg ymhlith asiantaethau partner, a chefnogi 
addysg i ddeall anghenion ehangach plant a phobl ifanc. Gwelwyd bod defnyddio 
ymagweddau cynllunio sy'n canolbwyntio ar y person yn werthfawr yma, fel oedd 
cynnwys llais PDG a gofalwyr mewn prosesau gwneud penderfyniadau. 
  
Hefyd, codwyd pwysigrwydd y materion a grëir trwy symud ar draws ffiniau ac 
ysgolion, yn enwedig meysydd llafur a byrddau arholi gwahanol. 
 
Mae rhai sylwadau’n cynnwys: 
 

 Mae… angen integreiddio’r mentrau hyn â gwasanaethau sy'n darparu 
cefnogaeth emosiynol ac iechyd meddwl i’r garfan hon o blant a phobl 
ifanc yn hanfodol er mwyn i fanteision llawn y system addysg fod yn 
hygyrch iddynt. 

 Thema gyson yw hepgor darparwyr iechyd ac ôl-16. Maent yn 
rhanddeiliaid allweddol ac mae eu hepgor o'r broses hon yn peri pryder 
sylweddol.  

 Mae angen meddwl am y ffordd y mesurir cyflawniad – yn aml mae’r 
disgyblion mwy heriol yn gwneud gwelliannau enfawr, ond heb lwyddo i 
gyflawni TGAU, felly bernir eu bod yn fethiant. 
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Cwestiwn 8 
 

Mae Pennod 4 yn cyflwyno nifer o gamau gweithredu penodol wedi’u hanelu at 
bartneriaid gwahanol. Fe’u nodir ym mharagraffau 4.09–4.58. Gan gyfeirio at rif y 
paragraff penodol, a oes gennych chi unrhyw sylw am ymarferoldeb a manteision y 
camau gweithredu arfaethedig, yn enwedig lle gall eich sefydliad chi helpu i’w 
gweithredu? 
 

Oes Nac oes Ddim yn siŵr 

 
34 

 

 
6 

 
6 

 
74% 

 

 
13% 

 
13% 

 

Atebodd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr 'oes' i'r cwestiwn hwn. Ymhlith y safbwyntiau a 
gynrychiolir, mewn perthynas â rolau arweinyddiaeth, gan gynnwys rôl y pennaeth 
ysgol rhithwir, roedd ymatebwyr yn teimlo bod profiad blaenorol mewn perthynas â 
PDG yn hanfodol. Mewn perthynas ag athrawon a chydlynwyr APDG, roedd nifer o 
ymatebwyr yn teimlo y byddai rhannu gwybodaeth ychwanegol yn eu cynorthwyo 
wrth gyflawni eu rolau’n effeithiol. Yn ogystal, gallai hyfforddiant penodol i athrawon 
gynnig mwy o gyfleoedd iddynt hwyluso deilliannau dysgu da i PDG. 
 
Ymhlith cydlynwyr APDG a ymatebodd i'r cwestiwn, roedd rhywfaint o amheuaeth 
ynghylch rôl y pennaeth ysgol rhithwir. Roedd un cydlynydd APDG yn teimlo y 
byddai'r rôl hon yn gweithio dim ond os byddai’n cael ei deall yn dda mewn 
perthynas ag uwch-dîm rheoli’r ysgol, a thynnodd un arall sylw at oblygiadau cost a 
allai fod yn fawr. Cynigiodd tri chydlynydd APDG ganllawiau statudol cryfach am 
rolau a chyfrifoldebau yn yr awdurdod lleol. 
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys: 
 

 Yn aml mae gan blant sydd wedi'u mabwysiadu’r un anawsterau a 
phroblemau â PDG. Gall y rhain barhau am lawer o flynyddoedd a dylai 
cyllid fod ar gael trwy gydol bywyd ysgol y plentyn. Dylid rhoi mwy o 
gefnogaeth hefyd i rieni sy'n mabwysiadu. 

 Mae bwlch amser rhwng cyllid a chasglu data. 

 Nid yw'r deunyddiau yn unig yn ddigonol a dylai gwybodaeth ac arweiniad 
ar ymgysylltu ag addysg o’r cyfnod cynradd i AU fod yn rhan orfodol o 
DPP gofalwyr maeth. 

 Mae angen mwy o bwyslais ar ofalwyr maeth - maent yn ganolog i gefnogi 
deilliannau PDG gwell ond, yn fy marn i, nid oes digon o sôn amdanynt 
drwy gydol y ddogfen. Mae angen hyrwyddo’u rôl ac mae angen iddynt 
hwythau hefyd fod yn fwy atebol am ddeilliannau. 
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Cwestiwn 9 
 
Ydych chi’n credu na ddylai unrhyw un o’r camau a nodir ym mharagraffau 4.09–
4.58 gael eu gweithredu? Os felly, beth yw’r cyfiawnhad dros beidio gwneud hynny?  

 
Ydw Nac ydw Ddim yn siŵr 

 
9 

 

 
20 

 
6 

 
26% 

 

 
57% 

 
17% 

 
Nid oedd y rhan fwyaf a ymatebodd i'r cwestiwn hwn yn teimlo na ddylai unrhyw un 
o'r camau gael ei weithredu, ond roedd amheuon gan chwarter yr ymatebwyr. Roedd 
llawer o'r sylwadau’n canolbwyntio ar yr angen i fireinio'r camau gweithredu, gan ofni 
y byddai gweithredu’n cael ei wanhau gan natur ddyheadol rhai o'r cynigion. Codwyd 
yr angen i gynigion fod yn seiliedig ar dargedau gydag arweiniad cryf ar sut dylent 
gael eu gweithredu, yn ogystal â’r angen i gryfhau rôl Estyn yn y maes hwn. 
Roedd cefnogaeth gyffredin ar gyfer yr ymchwil a gynigiwyd ym mharagraff 4.54, er y 
nodwyd ei bod yn bwysig archwilio profiadau PDG a oedd wedi gwneud yn dda yn y 
system addysg a dysgu gan eu profiadau hefyd.  
 
Codwyd pryderon ynghylch cost debygol rôl y pennaeth ysgol rhithwir ac o ble y 
byddai’r arian ar ei gyfer yn dod. Yn fwy cyffredinol mynegwyd barn bod angen i 
gynigion fod wedi’u costio, ymhlith pryderon y bydd disgwyl efallai i newidiadau gael 
eu cynnwys yn y llwythi gwaith presennol. 
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys: 
 

 4.56 Cytunaf y dylid defnyddio cyllid i ddarparu cefnogaeth wedi'i thargedu 
i blant wedi'u mabwysiadu/pobl ifanc ar Orchymyn Gwarcheidwaeth 
Arbennig. Fodd bynnag, mae angen deall y bydd yn lledaenu’r pot yn 
deneuach a chael effaith bosibl ar ddeilliannau PDG. 

 Byddai gennyf ddiddordeb mewn clywed sut mae Llywodraeth Cymru yn 
bwriadu mesur a dangos effaith o ran plant wedi'u mabwysiadu am nad 
ydym yn cadw data ar y grŵp hwn. 

 Mae 26 o gamau gweithredu. Mae diffyg ffocws ac eglurder yn yr holl 
gamau gweithredu. Nid yw'n glir o ble y daeth y dystiolaeth i gefnogi 
blaenoriaethu’r camau gweithredu hyn neu sut maent yn wahanol i’r 
canllawiau presennol sydd ar gael. 
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Cwestiwn 10 
 
Daw’r ddogfen ymgynghori i’r casgliad mai’r dyhead cenedlaethol yw canlyniadau 
addysgol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a chynnydd sylweddol yng nghyrhaeddiad 
plant sy’n derbyn gofal ym mhob cyfnod allweddol. Ydych chi’n credu bod hwn yn 
ddyhead rhesymol? Os felly, beth yw’ch barn o ran pa darged cenedlaethol all fod yn 
rhesymol? 
 

Ydw Nac ydw   Ddim yn siŵr 

 
22 

 

 
2 

 
12 

 
61% 

 

 
6% 

 
33% 

 

Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr yn cytuno bod y strategaeth yn darparu dyhead 
rhesymol i blant sy'n derbyn gofal er y dywedodd traean nad oeddent yn siŵr. 
Rhannwyd y sylwadau yn weddol gyfartal rhwng yr angen i symud ymlaen o 
ddyheadau i dargedau, amserlenni a dulliau i'w cyflawni, a’r rhai a oedd yn 
canolbwyntio ar gipio anghenion a chynnydd y plentyn unigol a symud oddi wrth 
dargedau wedi’u safoni, fel canlyniadau TGAU, i fwy o gydnabyddiaeth o’r pellter a 
deithiwyd.  
 
Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys: 
 

 Rydym yn cydnabod bod addysg uwch i rai plant sy'n derbyn gofal, pobl 
sy'n gadael gofal, a'u gofalwyr, efallai’n ymddangos fel cam rhy fawr i 
anelu ato. Fodd bynnag, wrth ymrwymo i strategaeth i wella uchelgeisiau 
a chyrhaeddiad addysgol plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru, byddem 
yn annog Llywodraeth Cymru a'i phartneriaid i gydnabod yn llawn y 
cyfraniad y gall ein prifysgolion ei wneud.  

 Rydym yn cefnogi hyn yn llwyr, ond dylai ganolbwyntio ar y pellter a 
deithiwyd ar gyfer pob plentyn, nid ar dargedau wedi'u crynhoi. Mae hyn 
yn dibynnu ar asesiad gwaith cymdeithasol da o blant unigol ac 
adolygiadau effeithiol. Dylai monitro fod yn seiliedig ar wybodaeth o'r 
rhain. Ar hyn o bryd, byddai hyn yn her logistaidd sylweddol i awdurdodau 
lleol, ond mae'n un y mae’n rhaid iddynt roi sylw iddi. 

 Yn ogystal â bod yn 'rhesymol', mae'n hanfodol ar gyfer lles plant a 
chymdeithas Cymru. Dylai'r targed cenedlaethol ganolbwyntio ar leihau'r 
bwlch ar lefel TGAU. Nid oes fawr o bwynt defnyddio asesiadau athrawon 
heb eu dilysu yn CA2-3. Nid yw asesiadau athrawon CA2 a 3 yn cael eu 
dilysu a’u gwirio’n gadarn ac yn drylwyr. Fel mae’ch data eich hun ym 
mharagraff 1.11 yn ei ddangos, nid ydynt yn debyg iawn i’r cyrhaeddiad 
dilynol ar lefel TGAU a ddilysir yn allanol.  
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Cwestiwn 11 
 
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. 
 
Gadawodd 21 o ymatebwyr sylwadau mewn ymateb i gwestiwn un ar ddeg. 
Roedd llawer o'r sylwadau’n canolbwyntio ar rôl gofalwyr maeth a sut gellid eu 
cynorthwyo i gael effaith well ar gyrhaeddiad addysgol, ac ar sicrhau bod 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn tarfu cyn lleied â phosibl ar addysg.  
Gwelwyd bod y dull a amlinellwyd yn yr ymgynghoriad yn gyfle i gydgysylltu polisïau 
ynghylch cyrhaeddiad addysgol a chynhwysiant, gwella ysgolion, cymorth i 
deuluoedd, iechyd a lles. 
 
Cafwyd galwadau am fwy o fanylion ynghylch sut gallai consortia rhanbarthol 
weithredu i wella cyrhaeddiad PDG ac am sicrhau bod hyfforddiant athrawon yn 
canolbwyntio ar faterion sy'n effeithio ar PDG. Pwysleisiwyd yr angen am strategaeth 
i ystyried yr ystod lawn o anghenion, o’r plentyn sy’n gwrthod mynd i'r ysgol, gwella 
deilliannau ysgol, i'r myfyriwr prifysgol nad oes ganddo’r unman i fynd yn ystod y 
gwyliau.  
 
Trwy gydol yr ymatebion, codwyd pryderon ynghylch costau a sut byddai newidiadau 
yn cael eu hariannu, a phwysleisiwyd pryder ynghylch yr effeithiau ar PDG a fyddai'n 
deillio o doriadau i gyllidebau AAA. 
 

“Rydym... yn annog Llywodraeth Cymru i weithredu ar 
argymhelliad CYPE a sicrhau bod ysgolion yn cyhoeddi 
manylion am eu defnydd o’r Grant Amddifadedd 
Disgyblion naill ai ar eu gwefan eu hunain (yr ysgolion) 
neu ar wefan eu consortia rhanbarthol perthnasol. Byddai 
hyn yn helpu i sicrhau bod ysgolion yn defnyddio'r grant er 
lles plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal, a hybu eu 
cyfleoedd i gael deilliannau addysgol gwell”. (Gweinidog 
Addysg yr Wrthblaid) 
 
“Rwy'n croesawu bwriad y ddogfen i wella atebolrwydd ar 
draws y sector a bydd datblygu rolau wedi'u diffinio'n glir 
yn cynorthwyo llunio llinellau atebolrwydd clir”. 
(Comisiynydd Plant Cymru) 
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Rhestr o'r ymatebwyr 
 
Adoption UK Cymru 
Afasic Cymru 
ATL Cymru 
Awdurdod lleol – heb nodi 
Awdurdod lleol – heb nodi 
Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid 
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, Therapydd 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Diogelu Plant 
CBS Castell-nedd Port Talbot, Panel Magu Plant Corfforaethol 
CBS Conwy 
Coleg Gwent 
Coleg Gŵyr, Abertawe, staff cefnogi AB ac arweinydd dynodedig PDG a'r rhai sy'n 
gadael gofal 
Coleg Sir Benfro, Gwasanaethau Diogelu a Dysgwyr 
Comisiynydd Plant Cymru 
Cydlynydd Addysg PDG Blaenau Gwent 
Cydlynydd Addysg PDG CBS Merthyr Tudful 
Cydlynydd Addysg PDG CBS Pen-y-bont ar Ogwr  
Cymdeithas Darparwyr Maethu Ledled y Wlad 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) 
Cymorth i Fenywod yng Nghymru 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru 
Cyngor Gofal Cymru  
Cyngor Sir Caerfyrddin 
Cyngor Sir Ddinbych, Cydlynydd Addysg PDG 
Cyngor Sir Penfro 
Cyngor Sir Powys 
Cyngor Sir Ynys Môn 
Darparwr Hyfforddiant What About Me? 
Dinas a Sir Abertawe, Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y Cyd 
Estyn 
GL Assessment 
Grŵp Darparwyr Eiriolaeth Pobl Ifanc Cymru Gyfan 
Grŵp Trawsbleidiol ar Blant sy'n Derbyn Gofal 
Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol 
Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant Rhondda Cynon Taf 
Gwasanaethau Cynhwysiant CBS Torfaen 
Gwasanaethau Plant ac Addysg PDG CBS Bro Morgannwg 
Gweinidog Addysg yr Wrthblaid 
Gweithredu dros Blant, Maethu Cymru  
Heb ddarparu enw 
Heb ddarparu enw/rôl 
Heb ddarparu enw/rôl 
Llamau 
Llys Ynad Heddwch Ieuenctid 
Llywodraethwr – heb nodi 
Llywodraethwr – heb nodi 
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Llywodraethwr – heb nodi 
Llywodraethwr – heb nodi 
Llywodraethwr, Sir Fynwy 
Llywodraethwr, Ysgol Iau Tynywern ac Ysgol Uwchradd Bedwas 
Llywodraethwr, Ysgol Uwchradd Gatholig y Bendigaid Edward Jones 
Llywodraethwyr Cymru 
NSPCC 
Partneriaeth Campws Cyntaf, Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-ddwyrain 
Cymru (Addysg Uwch a Phellach) 
Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru (Addysg Uwch a 
Phellach) 
Pediatregydd 
Plant yng Nghymru 
Pobl sy'n Gadael Gofal Sir Benfro 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
Rhwydwaith Plant sy'n Derbyn Gofal Fforwm Gofal Cymru  
SNAP Cymru 
Tîm Cefnogi Addysg PDG Rhondda Cynon Taf 
Undeb Cenedlaethol yr Athrawon (NUT), Cymru 
Voices from Care 
Y Gwasanaeth Addysg Catholig 
Y Rhwydwaith Maethu 
Ysgol Caban Aur, Pennaeth 
 
Cafwyd naw ymateb trwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb pobl ifanc. Cafwyd saith 
ymateb grŵp a oedd yn cynrychioli 44 o bobl ifanc o Abertyswg, Bargoed, Coed-
duon, Brithdir, Crosskeys, Llanbradach a Rhisga. Cafwyd dau ymateb arall gan bobl 
ifanc unigol. 
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Atodiad: Dogfennau cysylltiedig 
 
 
Codi uchelgais a chyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru 
(2015)  
http://gov.wales/consultations/education/raising-the-ambitions-and-educational-
attainment-of-children/?status=closed&lang=cy 
 
Codi uchelgais a chyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru –  
Strategaeth (2015)             
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/deprivation/educational-
attainment-of-looked-after-children/?lang=cy 
 
Codi uchelgais a chyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru – 
Cynllun Gweithredu (2015)            
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/deprivation/educational-
attainment-of-looked-after-children/?lang=cy 
 
Codi uchelgais a chyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru - Y 
Strategaeth (Fersiwn Gyfeillgar i Bobl Ifanc) (2015)  
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/deprivation/educational-
attainment-of-looked-after-children/?lang=cy 
 
Ymchwil CASCADE  
http://sites.cardiff.ac.uk/cascade/looked-after-children-and-education/ 
 
Adroddiad Rhwydwaith Maethu  
https://www.fostering.net/wales/educationreportcymraeg 
 
Adroddiad Lleisiau o Ofal  
http://www.voicesfromcarecymru.org.uk/sites/default/files/addysg_beth_maen_ei_oly
gu_i_fi.pdf 
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