
 

Rhif: WG40308 
 

Canllawiau Gofal Parhaus i Blant a Phobl Ifanc 

 

 

Mawrth 2020 

 
 

 
  © Hawlfraint y Goron  ISBN digidol 978-1-80038-267-1 

Llywodraeth Cymru 

Ymgynghoriad – Adroddiad Cryno 



         

 

Adroddiad cryno: ymgynghoriad ar ganllawiau gofal parhaus i blant a phobl ifanc 

Cyflwyniad 

 
1. Gofynnodd Llywodraeth Cymru am safbwyntiau ar y ddogfen ganllawiau wedi'i 

diweddaru ar gyfer Gofal Parhaus i Blant a Phobl Ifanc. Mae'r adroddiad hwn yn 
grynodeb o'r ymatebion. 
  

2. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 17 Mai a 9 Awst 2019 
 

Am yr ymgynghoriad 

 

3. Mae'r Canllawiau ar gyfer Gofal Parhaus i Blant a Phobl Ifanc cyfredol (canllawiau 
2012) yn dyddio'n ôl i 2012, ac maent wedi eu dylunio i'w defnyddio gan bawb sy'n 
cynllunio ac yn darparu gwasanaethau gofal parhaus i blant mewn byrddau iechyd, 
awdurdodau lleol a'u partneriaid. 

 
4. Mae'r dirwedd ddeddfwriaethol wedi newid cryn dipyn ers 2012 oherwydd mae nifer o 

ddarnau pwysig o ddeddfwriaeth wedi eu cyflwyno sy'n ymwneud yn uniongyrchol â 
gofal parhaus. Mae'r rhain yn cynnwys Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2016 a Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg 
(Cymru) 2018. Mae angen llunio canllawiau diwygiedig felly sy'n rhoi ystyriaeth lawn 
i'r ddeddfwriaeth hon. 

 
5. Daeth Llywodraeth Cymru yn fwyfwy ymwybodol nad oedd ymarferwyr mewn 

byrddau iechyd nac awdurdodau lleol yn credu bod canllawiau 2012 yn ddefnyddiol, 
a'u bod yn teimlo bod y canllawiau yn canolbwyntio ar broses ar draul canlyniadau 
gwirioneddol. Daethom i'r casgliad fod angen adolygu canllawiau 2012 a llunio 
fersiwn ddiwygiedig a oedd yn mynd ati'n glir i roi'r plentyn wrth wraidd y broses.  

 
6. Er mwyn cefnogi datblygiad y canllawiau diwygiedig a hefyd cael safbwyntiau'r 

ymarferwyr ar y problemau yr oeddent wedi bod yn eu cael, cynhaliodd Llywodraeth 
Cymru ddigwyddiad gweithdy yn Stadiwm SWALEC ar 4 Hydref 2018. Roedd y 
digwyddiad yn llwyddiannus iawn, gydag oddeutu 80 o bobl yn mynychu o 
amrywiaeth o wasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ledled Cymru. 
Cadarnhaodd yr allbynnau o'r diwrnod fod barn gyffredinol bod canllawiau 2012 yn 
hen ffasiwn a bod angen gwirioneddol cyflwyno canllawiau diwygiedig. 

 
7. Er mwyn sicrhau bod barn y bobl a oedd yn ymwneud â gweithredu'r system gofal 

parhaus o ddydd i ddydd yng Nghymru yn cael ei hadlewyrchu'n llawn, sefydlodd 
swyddogion grŵp gorchwyl a gorffen bach a oedd yn cynnwys ymarferwyr o dimau 
iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar hyd a lled Cymru i baratoi drafft o'r 
canllawiau diwygiedig. 
 

8. Roedd y canllawiau diwygiedig yn destun ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos a 
ofynnodd nifer o gwestiynau am y ddogfen.   

Am yr ymatebion i'r ymgynghoriad 

 
9. Cafodd Llywodraeth Cymru 35 o ymatebion i’r ymgynghoriad. Daeth y rhain oddi wrth 

gymysgedd da o ymarferwyr, asiantaethau a'r trydydd sector. Roedd yr ymatebion yn 



         

 

amrywio'n sylweddol o safbwynt eu hyd, gyda rhai ymatebion yn hir iawn ac yn fanwl. 
Ceir dogfen sy'n cynnwys pob un o'r ymatebion a ddaeth i law yn Atodiad 1. 

 
10. Roedd y mwyafrif o'r ymatebwyr yn teimlo bod y canllawiau a'r meini prawf 

cymhwyster yn gliriach na'r canllawiau presennol. Er hynny, gofynnwyd am eglurhad 
o safbwynt diffiniadau. Mae'r canllawiau wedi'u diwygio yn ôl yr angen i adlewyrchu 
hyn.  
 

11. Cododd nifer o ymatebion bryder bod y rhestr gyfeirio'n cael ei defnyddio i bennu 
cymhwyster unigolyn am becyn gofal parhaus.  Er hynny, mae canllawiau eglur sy'n 
datgan nad yw'r rhestr wirio hon yn disodli'r broses gofal parhaus ac nad yw'r 
canlyniad o reidrwydd yn dangos cymhwysedd ar gyfer gofal parhaus. Er hynny, 
bydd yn helpu ymarferwyr i ystyried pryd y bydd angen asesiad cyfannol llawn ac fe 
allai roi arwydd ynghylch a allai plentyn neu berson ifanc fod yn gymwys am ofal 
parhaus. 

 
12. Gofynnodd rhai am ragor o fanylion am asesiadau. Ym marn Llywodraeth Cymru 

bydd yr asesiadau'n wahanol ar gyfer pob achos unigol ac felly ni all y canllawiau fod 
yn ddiffiniadol. Yr hyn sy'n bwysig yw bod yr asesydd a benodir yn gymwysedig i 
wybod pa asesiadau y mae angen eu cynnal a bod y gweithwyr proffesiynol priodol 
yn gymwysedig i gynnal yr asesiadau hynny.   

 
13. Codwyd pontio gan rai ymatebwyr ac mae Llywodraeth Cymru wrthi'n cynhyrchu 

canllawiau diwygiedig ar bontio a throsglwyddo rhwng gwasanaethau plant ac 
oedolion, er mwyn ymgynghori â'r cyhoedd arnynt am 12 wythnos. Caiff y canllawiau 
hyn eu cyhoeddi yn ffurfiol o dan Gylchlythyr Iechyd Cymru yn ystod y gwanwyn 
2020. Bydd y canllawiau hyn yn ymdrin â phlant a phobl ifanc sydd wedi bod yn cael 
gofal iechyd ers tro yn ogystal â'r rhai y mae angen iddynt gael mynediad i 
wasanaethau iechyd am y tro cyntaf 16-17 oed. 

 
14. Cododd ychydig o ymatebion nifer o drafodaethau ar rai o ddyfarniadau'r Uchel Lys 

ynghylch darparu gofal gan y GIG a Gwasanaethau Cymdeithasol.  Mae 
Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru wedi darparu cyngor cyfreithiol clir 
iawn mewn perthynas â'r dyfarniadau hyn ac mae'r canllawiau diwygiedig yn 
crynhoi'r pwyntiau allweddol hyn.  

 
Y camau nesaf 
 

15. Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried yr holl ymatebion i'r ymgynghoriad ac wedi 
gwneud newidiadau angenrheidiol yn y canllawiau. 


