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Trosolwg 
Mae'r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o'r ymatebion a gafodd Llywodraeth Cymru i'r ymgynghoriad: 

MA/JM/2268/20 – Rheoliadau Mabwysiadu a Maethu (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Coronafeirws) 

2020 

Cyhoeddwyd yr ymgynghoriad ar 27 Gorffennaf 2020 a daeth i ben ar 24Awst 2020.  

Cafwyd 7 ymateb gan amrywiaeth o randdeiliaid a phartïon â diddordeb.  

 

Camau i’w cymryd  

 

Er gwybodaeth yn unig.  

 

Rhagor o wybodaeth 

 

Dylid cyfeirio ymholiadau  am y ddogfen hon at:  

 

E-bost: PlantSynDerbynGofal@llyw.cymru 
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Ymgynghoriod Crynodeb Ymateb 

ADRAN 1:  
Cefndir  
 

Mae argyfwng Covid 19 wedi effeithio ar y ffordd rydym yn gweithio ym mhob sector ac mae'r 
prosesau a ddilynir wedi'u trawsnewid yn gyflym lle bo angen, er mwyn sicrhau y gall gwasanaethau 
barhau i gyflawni i ddinasyddion Cymru.  
 
Mae'r sectorau mabwysiadu a maethu wedi ymateb yn gyflym ac yn arloesol drwy gyflwyno 
mesurau i sicrhau parhad gwasanaethau hanfodol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.  Mae hyn yn 
cynnwys ystyried anghenion a chymorth staff, gofalwyr maeth a phlant a phobl ifanc yn eu gofal i'w 
galluogi i deimlo'n dawel eu meddwl ac yn ddiogel yn ystod yr argyfwng hwn. 
 
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi bod yn trafod yn gyson â'r sectorau mabwysiadu a 
maethu i sefydlu unrhyw broblemau posibl a allai rwystro'r sectorau rhag darparu gwasanaethau ac 
a allai atal plant, pobl ifanc a theuluoedd rhag cael mynediad at y gwasanaethau cymorth hanfodol 
sydd eu hangen arnynt. 
 
Oherwydd yr argyfwng presennol, mynegwyd pryder gan randdeiliaid ynghylch y gallu i gydymffurfio 
â rhai o'r gofynion a amlinellir mewn dwy set o Reoliadau ac a oedd felly'n arwydd o'r potensial o 
amharu ar lif y gwasanaethau a ddarperir: 
 

1. Rheoliadau Diwygio Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2020 – Proses Asesu Cyfnod 1 a 2 
 

2. Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 2018 -Gofyniad am 
adroddiad meddygol llawn ar gyfer darpar ofalwyr maeth. 

 
Oherwydd brys y sefyllfa cynhaliwyd ymgynghoriad pedair wythnos rhwng 27 Gorffennaf a 24 Awst 
2020 i geisio barn ar gyflwyno Rheoliadau Mabwysiadu a Maethu (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 
(Coronaidd y Galon) 2020 yn gyfyngedig o ran amser a fydd yn ystyried y newidiadau angenrheidiol 
sydd eu hangen i'r Rheoliadau a amlinellir uchod er mwyn caniatáu i brosesau a gwasanaethau 
barhau yn ystod argyfwng Covid-19. 
 
Roedd yr is-ddeddfwriaeth ddrafft yr ymgynghorwyd â hi er mwyn rhoi sail gyfreithiol i'r hyblygrwydd 
hwn yn ystod y cyfnod cyfredol yn cynnwys y canlynol: 
 
1.1 Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn nodi'r broses ar gyfer asesu addasrwydd pobl i fabwysiadu plentyn ac 
addasrwydd plant i'w mabwysiadu. 
 
Hawddfreintiau o ofynion gweithdrefnol penodol yng ngham 1 a cham 2 

 
Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2020 a  Asiantaethau Mabwysiadu 
(Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020. Daw’r Rheoliadau  i rym ar 2 Ebrill 2020.  Yn sgil argyfwng 
presennol COVID-19, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod na fydd rhanddeiliaid efallai’n 
gallu cydymffurfio â rhai o’r gofynion a nodir yn broses asesu ar gyfer darpar fabwysiadwyr a 
oedd yn dau gam newydd y mae’r rheoliadau newydd yn ei chyflwyno.  
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Yn y broses newydd, bydd yr holl wiriadau statudol sylfaenol i bennu ‘cymhwysedd’ i gael 
asesiad ar gyfer mabwysiadu yn cael eu gwneud yng ngham cyntaf y broses newydd. Ni all 
yr asesiad ffurfiol o ‘addasrwydd’, a wneir yn yr ail gam, ddechrau hyd nes y mae’r gwiriadau 
hynny wedi’u cwblhau’n foddhaol.   Yn ddealladwy, nid yw busnes arferol fel asesiadau 
meddygol wedi cael blaenoriaeth gan y GIG yn ystod y cyfnod presennol a oedd yn peri risg 
o ohirio prosesu ceisiadau mabwysiadwyr. 
 
Rhoddwyd hyblygrwydd gweinyddol ar 1 Ebrill 2020 er mwyn galluogi cam 1 a cham 2 y 
broses asesu dau gam i redeg ar yr un pryd.  Gallai hyn olygu, er enghraifft, bod asesiadau 
iechyd yn cael eu cynnal yn ystod cam 2 y broses. 
 
Serch hynny, mae’n parhau’n ofynnol i’r holl wiriadau angenrheidiol gael eu cwblhau’n llawn 
cyn cymeradwyo mabwysiadwr. 

 
Ni fydd ymgeiswyr yn gallu cael mynediad i'r Mecanwaith Adolygu Annibynnol (IRM) lle nad 
yw eu ceisiadau'n llwyddiannus am resymau sy'n ymwneud, er enghraifft â'r Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd neu archwiliadau iechyd, fel y digwyddodd pe bai'r gwiriadau hyn yn 
cael eu cwblhau yng ngham 1. Bydd mabwysiadwyr yn gallu cael mynediad i'r IRM ar ôl cam 
2, os bydd eu cais yn methu am unrhyw reswm arall nad yw'n ymwneud â gwiriadau'r 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, iechyd neu awdurdodau lleol megis materion amddiffyn 
plant. 
 
Bydd Rheoliadau Mabwysiadu a Maethu arfaethedig (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 
(Coronaidd y Galon) 2020 yn rhoi'r effaith ddeddfwriaethol hawddfraint hon am gyfnod 
penodedig.  

 
A. Hawddfreintiau o'r amserlenni ar gyfer cwblhau camau 1 a 2 a hyd yr amser y gall darpar 

fabwysiadydd oedi rhwng cam 1 a 2 
 

Bydd Rheoliadau Mabwysiadu a Maethu (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Coronaidd y 
Galon) 2020 hefyd yn rhoi hawddfraint mewn rhai amserlenni sy'n ymwneud â'r broses dau 
gam fel a ganlyn: 
 

 Mae amserlenni ar gyfer cam un a cham dau'r broses o 2 fis (cam 1) a 4 mis (cam 2) 
yn parhau i fod ar waith ond dim ond pan fydd hynny'n rhesymol ymarferol yn ystod yr 
achos y bydd yn ofynnol i  asiantaethau fodloni'r amserlenni.  
 

 Bydd y terfyn o 6 mis ar yr amser y gallai darpar fabwysiadydd ei adael rhwng cam 1 a 
cham 2 yn cael ei ddileu. 

 
Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 1.2 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn pennu'r broses ar gyfer cymeradwyo person fel rhiant maeth awdurdod 
lleol.  Maent yn cynnwys gofyniad y dylai darparwr gwasanaethau maethu, fel rhan o'r broses asesu 
ar gyfer darpar ofalwyr maeth, 'gael manylion iechyd (wedi'i ategu gan adroddiad meddygol)’. 
  
Yn ystod y pandemig roeddem yn ymwybodol bod y GIG wedi lleihau'r gallu i ddarparu'r asesiadau 
iechyd hyn ar gyfer darpar rieni maeth yn sylweddol gan fod blaenoriaethau'n cael eu hailffocysu 
tuag at ddelio â'r sefyllfa frys.  
Sylweddolasom yr effaith y byddai hyn yn ei chael ar ddatblygu lleoliadau ar gyfer plant sy'n agored 
i niwed yn ystod ac ar ôl yr argyfwng a bod angen cyflwyno rhywfaint o hyblygrwydd i alluogi asesu 
darpar rieni maeth i barhau yn ystod y cyfnod hwn.  
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Ar 11Mai 2020 cyflwynwyd hyblygrwydd gweinyddol a oedd yn caniatáu i ddwy broses ar wahân gael 
eu mabwysiadu yng Nghymru ar gyfer asesiadau meddygol darpar ofalwyr maeth: 
 

 I'r unigolion hynny a oedd yn gallu cael ymgynghoriad meddygol wyneb yn wyneb, dylid dilyn 
y broses wreiddiol a dylai'r darpar ofalwr maeth barhau i gael asesiad gan feddyg teulu. 

 

 Ar gyfer y darpar ofalwyr maeth hynny nad oeddent yn gallu cael ymgynghoriad wyneb yn 
wyneb â meddyg teulu, gellid llenwi ffurflen hunanddatgan meddygol. 

 
Bydd telerau cymeradwyo'r ymgeiswyr hynny lle daw asesiadau i ben heb adroddiad meddygol 
llawn, yn cael eu cyfyngu i 'dymor byr' i adlewyrchu'r cyfyngiadau sydd ar waith ar adeg yr asesiad. 
  
Bydd yr holl gymeradwyaethau a wneir gan wasanaethau sy'n defnyddio'r ffurflen hunanddatgan 
iechyd yn destun proses adolygu flynyddol gynnar.  Bydd hyn yn cael ei wneud cyn gynted ag y bo'n 
rhesymol ymarferol ac o fewn chwe mis, yn dilyn y cyfyngiadau presennol sy'n cael eu codi.  Dylai'r 
adolygiad blynyddol cynnar gynnwys asesiad ac adroddiad llawn ar iechyd oedolion, i lywio'r 
adolygiad ac unrhyw argymhelliad mewn perthynas â pharhau i gymeradwyo a statws 
cymeradwyaeth o'r fath. 
 
Byddai Rheoliadau Mabwysiadu a Maethu (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Coronaidd y Galon) 
2020 yn dod â'r broses hunanddatgan ar gyfer asesiadau meddygol o fewn y fframwaith 
deddfwriaethol am gyfnod penodedig. 
 
1.3 Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) 2015 
 
Bydd Rheoliadau Mabwysiadu a Maethu (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Coronaidd y Galon) 2020 
arfaethedig yn ymestyn y cyfnod o 16 i 24 wythnos pan gaiff person sy'n ymwneud â phlentyn neu 
sydd fel arall yn gysylltiedig â phlentyn gael cymeradwyaeth dros dro i weithredu fel rhiant maeth 
awdurdod lleol ar gyfer y plentyn hwnnw. 
 
Diben y newidiadau 
 
Manylir ar y rhesymeg a'r bwriad y tu ôl i'r newidiadau hyn yn Rheoliadau'r Memorandwm 
Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Mabwysiadu a Maethu (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Coronaidd 
y Galon) 2020 ac felly ni chofent eu hailadrodd yma. Gellir gweld y Memorandwm Esboniadol, ochr 
yn ochr â'r rheoliadau drafft, ar dudalen 'dogfennau a osodwyd' gwefan Senedd Cymru. Y 
Memorandwm Esboniadol 
 
 
 
I grynhoi, ac yng ngoleuni'r pwysau presennol ar y sectorau mabwysiadu a maethu oherwydd y 
pandemig, nod y newidiadau hyn yw blaenoriaethu anghenion plant, tra'n llacio rhai 
rhwymedigaethau gweinyddol a gweithdrefnol i gefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau plant 
tra'n cynnal mesurau diogelu priodol.  Bydd yr is-ddeddfwriaeth yn rhoi'r hyblygrwydd sydd wedi'i 
gymeradwyo yn sail gyfreithiol. 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsenedd.wales%2Flaid%2520documents%2Fsub-ld13565-em%2Fsub-ld13565-em-w.pdf&data=04%7C01%7CCatherine.Pitman%40gov.wales%7C041d1524ce2440ace4ab08d8799b6330%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637393055568204823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9s5b2Ln1vlbKbuCD%2BFc6URdPUHg1Q5QGRi3Ooultm6Q%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsenedd.wales%2Flaid%2520documents%2Fsub-ld13565-em%2Fsub-ld13565-em-w.pdf&data=04%7C01%7CCatherine.Pitman%40gov.wales%7C041d1524ce2440ace4ab08d8799b6330%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637393055568204823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9s5b2Ln1vlbKbuCD%2BFc6URdPUHg1Q5QGRi3Ooultm6Q%3D&reserved=0
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Adran 2: 
 
1. Adborth ar Gynigion 
 
1.1 Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005 

 
Ymatebion a gafwyd 
Cadarnhaodd y rhan fwyaf o'r ymatebion fod yr hawddfreintiau sy'n gysylltiedig â gofynion 
gweithdrefnol penodol ac amserlenni ar gyfer y broses asesu a chymeradwyo dau gam ar gyfer 
darpar fabwysiadwyr yn synhwyrol ac yn gymesur. Maent eisoes wedi galluogi parhad 
gwasanaethau ac wedi helpu i sicrhau nad yw plant sy'n aros am leoliadau yn profi oedi diangen 
wrth gael eu lleoli gyda theuluoedd.  Y teimlad cyffredinol oedd ei bod yn bwysig bod y hawddfraint 
yn parhau yn ystod pandemig Covid-19 a hyd nes y bydd y sefyllfa wedi gwella'n sylweddol.  Roedd 
cynnwys hawddfraint yn Rheoliadau Mabwysiadu a Maethu (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 
(Coronaidd y Galon) 2020 yn cael ei ffafrio. 
 
Roedd cydnabyddiaeth bod angen parhau i gynnal asesiad cadarn a thrylwyr ar gyfer 
mabwysiadwyr ac mae'n hanfodol bod pob cam o'r asesiad yn cael ei gynnal a'i gwblhau'n llawn cyn 
i unigolyn gael ei gymeradwyo.  
 
Awgrymwyd y byddai'n fuddiol sicrhau bod y canllawiau sydd ar gael yn fuddiol i egluro sut mae 
hawddfreintiau'r gofynion gweithdrefnol a'r amserlenni penodol yn berthnasol i'w gilydd.  Oherwydd 
y ddau gam sy'n gweithredu ar yr un pryd, awgrymwyd hefyd y dylai'r canllawiau egluro 
pwysigrwydd cofnodi'n gywir y wybodaeth sy'n ymwneud â'r camau unigol h.y. dylid cofnodi 
gwybodaeth sy'n gyfystyr â gwiriad cam 1 a cham 2 o dan y camau hyn. 
 
Gan fod y ddau gam yn rhedeg ar yr un pryd, tynnwyd sylw at y ffaith ei bod yn bwysig bod yn glir 
ynghylch pa wiriadau a all arwain at benderfyniad cymhwyso ac felly gallant gael mynediad i'r 
Mecanwaith Adolygu Annibynnol. 
  
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried yn ofalus y pwyntiau agodwyd.   Mae'r hawddfraint hwn yn 
ffactor amddiffynnol pwysig i liniaru yn erbyn oedi hir wrth leoli plant. 
  
Gall Llywodraeth Cymru gadarnhau na fydd unrhyw ddarpar fabwysiadydd yn cael ei gymeradwyo 
nes bod y prosesau asesu dau gam llawn wedi'u cwblhau.  Nid yw cyflwyno'r hawddfreintiau yn 
dirymu unrhyw ddyletswyddau yn y cadarn a thrwy asesiadau ar gyfer mabwysiadwyr. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau i gefnogi cyflwyno'r ddeddfwriaeth. 
 
1.2  Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 2018 
 
Ymatebion a gafwyd 
Roedd rhai ymatebwyr yn cytuno â'r diwygiad arfaethedig i roi cymeradwyaeth i'r darpar ofalwyr 
maeth hynny nad ydynt yn gallu cael ymgynghoriad wyneb yn wyneb â meddyg teulu, cyn belled â 
bod ffurflen hunanddatgan wedi'i chwblhau. Fodd bynnag, roedd cytundeb y dylai'r holl 
gymeradwyaethau a wneir gan wasanaethau sy'n defnyddio'r ffurflen hunanddatgan iechyd barhau i 
gael eu dosbarthu fel rhai tymor byr i adlewyrchu'r cyfyngiadau sydd ar waith ar adeg yr asesiad.  
Cytunwyd hefyd bod yn rhaid i'r unigolyn/unigolion fod yn destun proses adolygu flynyddol gynnar 
gan gynnwys asesiad ac adroddiad llawn ar iechyd oedolion, i lywio'r adolygiad ac unrhyw 
argymhelliad wrth symud ymlaen.  Teimlwyd hefyd mai dim ond pan fydd hynny'n gwbl 
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angenrheidiol y dylid defnyddio'r broses hunanddatgan a phan na ellir cael mynediad at 
ymgynghoriadau wyneb yn wyneb neu rithwir gyda meddyg teulu. 
.  
Amlygodd yr ymgynghoriad y disgwyliad y bydd y galw am leoliadau maeth yn arbennig o uchel 
wrth i gyfyngiadau cloi i lawr gael eu codi. Roedd teimlad cyffredinol y dylai Llywodraeth Cymru 
sicrhau bod meddygon teulu yn rhoi blaenoriaeth i gyhoeddi asesiadau meddygol gofalwyr maeth 
yn y dyfodol. 
 
Mynegwyd hefyd nad yw'r oedi o fewn y system i gael meddygon meddygol gofalwyr maeth yn ganlyniad 

uniongyrchol i'r pandemig.  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gwasanaethau maethu wedi mynegi 

pryder fwyfwy am yr anawsterau gyda'r system o gael gwybodaeth iechyd am ddarpar ofalwyr maeth mewn 

modd amserol.  Cododd un ymatebydd y cwestiwn a ddylai Llywodraeth Cymru fynd i'r afael â'r materion 

parhaus sy'n achosi oedi i'r broses o gymeradwyo gofalwyr maeth drwy hyrwyddo dealltwriaeth ymhlith 

cydweithwyr iechyd o bwysigrwydd meddygon meddygol gofalwyr maeth a'u rôl hollbwysig yn y broses o 

recriwtio a chadw gofalwyr maeth.  

 
Roedd consensws cryf nad oes angen defnyddio'r broses iechyd hunanddatgan ar hyn o bryd.  
Cadarnhaodd yr adborth a gafwyd fod meddygon teulu yn dechrau cynnal asesiadau meddygol 
wyneb yn wyneb neu asesiadau meddygol rhithwir ar gyfer darpar ofalwyr maeth wrth i gyfyngiadau 
cloi i lawr gael eu codi. 
 
Cododd rhai ymatebwyr bryderon bod y wybodaeth a gasglwyd ar y ffurflen yn gyfyngedig.  
Teimlwyd hefyd fod perygl y byddai'r broses hunanddatgan yn dechrau cael ei defnyddio fel arfer 
cyffredin yn hytrach nag fel dewis olaf mewn achosion lle na ellid cael asesiad meddygol wyneb yn 
wyneb neu rithwir.  
 
Teimlai un ymatebydd na ddarparwyd digon o dystiolaeth i dynnu sylw at yr aflonyddwch ar 
leoliadau plant neu recriwtio gofalwyr maeth, o ganlyniad i methu â chael asesiadau meddygol. 
Teimlwyd y gellid datrys hyn drwy gydnabod hyn fel blaenoriaeth i feddygon teulu ac Arferion 
Meddygol, yn hytrach na newid rheoleiddiol. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried y safbwyntiau a ddarparwyd.  Er i'r broses hunanddatgan 
gael ei chyflwyno fel mesur wrth gefn i sicrhau y gellid parhau i asesu gofalwyr maeth yn ystod 
uchder y pandemig, mae'n amlwg, wrth i gyfyngiadau cloi i lawr newid, fod y pwysau'n lleddfu 
meddygon teulu ac mae asesiadau iechyd yn dechrau, naill ai drwy dechnoleg wyneb yn wyneb neu 
o bell. 
  
Felly, bydd Llywodraeth Cymru yn terfynu'r defnydd o'r ffurflen iechyd hunanddatgan ar 30 Medi.  
Mae hyn yn golygu na fydd y broses asesu meddygol hunanddatgan yn dod o fewn cwmpas 
Rheoliadau Mabwysiadu a Maethu (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Coronaidd y Galon) 2020. 
 
O 1Hydref ymlaen bydd y broses wreiddiol o gael mynediad i Adroddiad Iechyd Oedolion llawn drwy 
feddyg teulu ymgeisydd yn cael ei hailgyflwyno yng Nghymru.  Gall hyn fod drwy ymgynghoriad 
wyneb yn wyneb neu drwy dechnoleg o bell. 
 
Fodd bynnag, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro'r sefyllfa er mwyn sicrhau bod darpar 
ofalwyr maeth yn parhau i gael asesiadau meddygol wrth i ni symud ymhellach drwy'r pandemig. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod neges yn cael ei chyfeirio at ein sector gofal sylfaenol sy'n 
tynnu sylw at yr angen hanfodol i gynnal asesiadau iechyd meddygol ar gyfer darpar ofalwyr maeth.  



 

9 
 

Mae'n allweddol bod y broses asesu gofalwyr maeth yn mynd yn ei flaen yn ddi-dor i sicrhau bod 
lleoliadau digonol a phriodol ar gael i'n poblogaeth plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru. 
 
1.3 Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) 2015 
 
Ymatebion a gafwyd  
 
Cytunodd yr holl ymatebwyr y gallai'r newid arfaethedig i ymestyn y cyfnod o 16 i 24 wythnos pan 
fydd person sy'n ymwneud â phlentyn neu wedi'i 'gysylltu' â phlentyn fel arall yn cael 
cymeradwyaeth dros dro i weithredu fel gofalwr maeth awdurdod lleol ar gyfer y plentyn hwnnw yn 
cynorthwyo gyda chynllunio a chefnogi lleoliadau ac yn gwella'r opsiynau gofal. 
 
Fodd bynnag, cydnabuwyd, lle y bo'n bosibl, y dylid cadw at raddfeydd amser presennol a 
mabwysiadu prosesau monitro ac adolygu cadarn i sicrhau bod y lefel briodol o gymorth a chyswllt 
â'r plentyn a'r cartref yn cael eu rhoi ar waith. 
 
Tynnwyd sylw at y ffaith y byddai cyflwyno canllawiau cysylltiedig yn ddefnyddiol amlinellu'r broses y 
gallai ymarferwyr ei defnyddio i gael mynediad i'r cyfnod ymestyn h.y. a fyddai'n cael ei 
chymhwyso'n awtomatig i leoliad dros dro neu a fyddai angen i ymarferwyr ofyn am 
gymeradwyaeth.  
 

Amlinellodd un ymatebydd bwysigrwydd trefniadau perthnasau i blant sy'n digwydd gyda gwaith 

craffu parhaus gan Lysoedd Teulu. Tynnwyd sylw hefyd at y ffaith bod angen i Lysoedd barhau i 

allu archebu asesiadau o fewn amserlen benodol (fyrrach) a chyda'r cyfeiriad at anghenion ac 

amserlen y plentyn unigol, os ydynt yn dymuno gwneud hynny.  

Tynnwyd sylw hefyd at y ffaith bod awdurdodau lleol yn parhau i ddarparu cymorth rheolaidd a 

pharhaus i'r teulu/aelwyd er mwyn helpu i hyrwyddo sefydlogrwydd mewn lleoliadau i blant a'r rhai y 

maent yn byw gyda hwy dros dro, a bod digon o adnoddau'n cael eu darparu i gefnogi hyn.  

Codwyd hefyd yr angen i barhau i gynllunio lleoliadau hirdymor ar gyfer y plentyn dan sylw, yn unol 

â'r canllawiau presennol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol plant, a ddarperir gan Lywodraeth 

Cymru.  

Roedd cydnabyddiaeth yn cael ei gwneud i'r angen i ystyried budd a hawliau gorau'r plentyn ac ar 

flaen y gad o ran penderfyniadau cynllunio.  Teimlwyd bod angen i'r angen i hyrwyddo eu hawliau i 

eiriolaeth lle ystyrir bod unrhyw estyniadau i leoliadau dros dro yn cael eu sefydlu. 

 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y gefnogaeth ysgubol i'r newid hwn.  Mae newid y cyfnod 
ymestyn o 16 i 24 wythnos y gall person sy'n ymwneud â phlentyn neu sy'n gysylltiedig ag ef neu 
sy'n gysylltiedig ag ef gael cymeradwyaeth dros dro fel gofalwyr maeth dros dro yn gyfle cadarnhaol 
i'r plentyn aros o fewn ei deulu neu rwydweithiau cefnogol, ac felly mae'n cyd-fynd ag uchelgeisiau 
Llywodraeth Cymru o'r ffrwd Waith Gwella Canlyniadau i Blant , i gadw teuluoedd gyda'i gilydd. 
 
Ni fydd plant yn cael effaith andwyol oherwydd natur dros dro eu lleoliadau.  Bydd y penderfyniadau 
a wneir er lles gorau'r plentyn a bydd ei farn yn cael ei hystyried.  Mae deddfwriaeth ategol yn 
amlinellu bod yn rhaid i awdurdod ddarparu unrhyw wasanaethau i gefnogi'r person cysylltiedig sy'n 
ymddangos yn angenrheidiol i ddiogelu a hyrwyddo lles y plentyn gan gynnwys darpariaeth iechyd 
ac addysgol.  Bydd y lleoliad yn parhau i gael ei fonitro a'i oruchwylio fel yr amlinellir yn y 
ddeddfwriaeth. Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau i gefnogi cyflwyno'r ddeddfwriaeth. 
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Atodiad A – Rhestr o'r ymatebwyr  
 
 

Rhif 
Cyfrinacho

l Y / N Sefydliad/Ar ran 

1.    Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg  

2.    Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru 

3.     Y Rhwydwaith Maethu  

4.    Comisiynwyr Plant Cymru 

5.    Iechyd Cyhoeddus Cymru 

6.    Cyngor Bwrdeistref Sirol Ceredigion  

7.    Cyngor Sir Dinas Caerdydd  


