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Pwyllgor Cynghori Cafcass Cymru 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Tachwedd 2017 
Swyddfeydd Cafcass Cymru, Parc Cathays, Caerdydd 

 
Yn bresennol: 
 

Jackie Murphy  Tros Gynnal Plant (Cadeirydd) 
Paul Apreda FNF Both Parents Matter Cymru 
Eleri Butler Cymorth i Fenywod yng Nghymru 
Sarah Coldrick AFA Cymru 
Christopher Dunn Lleisiau mewn Gofal 
Sean O’Neill Plant yng Nghymru 
Dan Ronson Y Cyngor Cyfryngu Teuluol 
  
Nigel Brown Cafcass Cymru 
Matthew Pinnell Cafcass Cymru 
Rhianon James  Cafcass Cymru (ysgrifenyddiaeth) 
 

 
1. Croeso 
 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Rhoddwyd croeso arbennig o gynnes i Dan 
Ronson a oedd yn bresennol ar ran Jane Robey. 
 
2. Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau 
 

Arweiniodd y Cadeirydd gyflwyniadau o amgylch y bwrdd. 
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan: 
 
Catrin Cracroft Cynrychiolydd Cymdeithas y Cyfreithwyr 
Denise Inger SNAP Cymru 
Gareth Jenkins Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cymru 
Sharon Lovell Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid 

Cenedlaethol 
Des Mannion NSPCC Cymru 
HHJ Helen Mifflin Y Farnwriaeth 
Zoe Richards Anabledd Dysgu Cymru 
Jane Robey National Family Mediation 
Rakhshanda Shahzad BAWSO 
Hugh Simkiss Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd 

Ei Mawrhydi 
Rachel Thomas Comisiynydd Plant Cymru 
Sue Thomas Cymdeithas yr Ynadon 
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3. Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf 2017 – i'w cymeradwyo 
cyn eu cyhoeddi ar wefan Cafcass Cymru 

 
Cytunwyd bod y cofnodion yn gofnod gwir a chywir. 
 
4. Materion yn codi 
 
Bydd Matthew Pinnell yn cysylltu â Jane Robey i drafod Gwybodaeth Gyfryngu a 
Chyfarfodydd Asesu. 
 
Bydd Cafcass Cymru yn ystyried cyhoeddi fersiwn cyfeillgar i blant o'i adroddiad 
blynyddol nesaf. Cynigiodd Sean O’Neill gymorth Plant yng Nghymru.   
 
5. Y Diweddaraf am y Fframwaith Perfformiad 
 
Mae Cafcass Cymru wedi bod yn datblygu fframwaith gwybodaeth perfformiad newydd 
i gynnwys mwy o ffocws ar ganlyniadau.  Fel rhan o'r gwaith hwn, cynhaliwyd 
ymgynghoriad gyda dau aelod o'r Pwyllgor Cynghori ac mae hyn wedi bod yn 
amhrisiadwy.   
 
Mae'r adroddiad gwybodaeth am berfformiad a gyflwynir heddiw yn cynrychioli'r fersiwn 
gyntaf o dan y dull diwygiedig hwn. Bydd yn parhau i ddatblygu dros y misoedd nesaf 
ac yn cynnwys mesurau sy'n canolbwyntio ar “ganlyniadau” o fis Ebrill 2018.  
 
Ychwanegodd Nigel Brown fod Cafcass Cymru yn datblygu ac yn treialu amrywiaeth o 
ffyrdd newydd o geisio a sicrhau adborth gan blant, oedolion a rhanddeiliaid. Caiff 
cyflwyniad cynhwysfawr ar sut rydym yn datblygu dulliau adborth a'u llwyddiant ei roi 
mewn un o gyfarfodydd y pwyllgor yn y dyfodol.  
 
6. Rhaglen Arloesi Cafcass Cymru – Prosiect Peilot Adroddiadau Ymholiad 

Diogelu 
 

Fel y cytunwyd mewn un o gyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Cynghori, cyflwynodd 
Matthew Pinnell drosolwg o rôl Cafcass Cymru wrth gwblhau Adroddiadau Ymholiadau 
Diogelu (SER) a'r prosiect peilot lle mae staff cymorth busnes yn ymgymryd â rhai o'r 
adroddiadau hyn. Disgwylir i'r cynllun peilot ddod i ben ym mis Mawrth 2018 a rhoddir 
diweddariad pellach i'r Pwyllgor Cynghori yn 2018. Gofynnodd yr Aelodau amrywiaeth 
o gwestiynau mewn perthynas â'r prosiect peilot.  
 
7. Atgyfeiriadau a Pherfformiad 

 
Rhoddodd Nigel Brown drosolwg o'r adroddiad perfformiad a oedd wedi'i ddosbarthu 
cyn y cyfarfod. Ailbwysleisiodd Nigel y pwyntiau a wnaed yn 5 fod hwn yn waith sy'n 
mynd rhagddo a chaiff y dogfennau eu datblygu ymhellach dros y misoedd nesaf.  Mae 
llwyth gwaith Cafcass Cymru yn parhau i gynyddu a chymeradwyodd Nigel Brown y 
staff am eu gwaith caled a'u hymrwymiad yn ystod yr adegau prysur hyn. 
 
Ar y cyfan, mae ceisiadau cyfraith gyhoeddus wedi cynyddu yn y ddwy flynedd 
ddiwethaf, gyda chynnydd o 21% yn 2016-17 wedi'i ddilyn gan gynnydd pellach o 8.3% 
yn 2017-18. Mae ceisiadau Adran 31 wedi cynyddu yn y ddwy flynedd ddiwethaf, gyda 
chynnydd o 4% yn genedlaethol ar ben y cynnydd o 28% yn 2016-17.  Cyfeiriodd Nigel 
at y ffaith nad yw'r cynnydd hwn wedi'i brofi'n unffurf ac, er enghraifft, er bod rhai 
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meysydd wedi gweld gostyngiad bach mewn atgyfeiriadau ers mis Ebrill 2017, mae 
meysydd eraill wedi gweld cynnydd – a bu rhywfaint o hyn yn sylweddol. 
 
Mae Atgyfeiriadau Cyfraith Breifat (ar ôl Gwaith i'r Gwrandawiad Cyntaf) wedi parhau 
ar yr un lefel ar gyfer 2017-18 o'u cymharu â'r un cyfnod yn 2016-17.  
 
Mae nifer yr Adroddiadau Ymholiadau Diogelu (SER) wedi cynyddu dros y ddwy 
flynedd ddiwethaf, gyda chynnydd o 7% hyd yma eleni a chynnydd o fwy na 35% o ran 
Ymatebion Gwiriadau Gorfodi (ECR).   
 
Mae nifer yr adroddiadau Adran 7 ac adroddiadau atodiadau wedi gostwng ychydig o 
gymharu â'r un cyfnod yn 2016-17 ond mae nifer Rheol 16.4 wedi cynyddu o 86 i 103 
(20%) ac mae hynny'n fwyaf amlwg yn ne Cymru a Gwent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Llongyfarchodd Sarah Coldrick Cafcass Cymru ar y ffordd mae'n rheoli ei ddyraniadau 
yng nghyd-destun pwysau parhaus.                                                                                                                                                                          
 
8. Y Diweddaraf am Ddiwygio Cyfiawnder Teuluol 

 
Nododd Nigel Brown mai prin yw'r wybodaeth ddiweddaraf am Ddiwygio Cyfiawnder 
Teuluol heblaw am wneud cynnydd o ran digidoleiddio'r llysoedd a'r C100.   
 
Mae Cafcass yn Lloegr yn treialu ym Manceinion ddull ymyrryd yn gynnar ar gyfer 
ceisiadau cyfraith breifat lle byddant yn gweithio gyda'r ddau barti (lle nad oes unrhyw 
bryderon diogelu) i geisio cael penderfyniad cyn yr FHDRA. Os yw'r peilot yn 
llwyddiannus, gellir ei gyflwyno i 4 neu 5 maes DFJ arall a all gynnwys un yng 
Nghymru. 
 
Yn dilyn ad-drefnu'r Cabinet yn ddiweddar, mae Huw Irranca-Davies AC, wedi ei 
benodi yn Weinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant. Bydd Nigel Brown yn cael cyfarfod 
cychwynnol gyda'r Gweinidog ar 15 Tachwedd 2017.   
 
9. Unrhyw Fater Arall 
 

Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd i newid amseroedd dechrau cyfarfodydd yn y dyfodol. 
Bydd cyfarfodydd bellach yn dechrau am 9:30 am ac eithrio'r cyfarfod nesaf ar 14 
Mawrth 2018 a fydd yn dechrau am 11:00 am.  
 
Mae Aelodau o Fwrdd Pobl Ifanc Cyfiawnder Teuluol wedi'u gwahodd i roi cyflwyniad 
yn y cyfarfod nesaf a bydd y cyfarfod yn dechrau am 11:00 am er mwyn eu galluogi i 
deithio i Gaerdydd.  
 
Cytunwyd ar y dyddiadau a'r amseroedd canlynol: 
 
14 Mawrth 2018 – 11:00 – 13:00 – Caerdydd 
10 Gorffennaf 2018 – 09:30 – 11:30 – Caerdydd 
14 Tachwedd 2018 – 09:30 – 11:30 - Caerdydd 
 
Nodwyd yr eitemau canlynol ar yr agenda ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol: 

 Cyflwyniad ar Adborth Defnyddwyr Gwasanaethau i'w roi ar yr agenda ar gyfer 
cyfarfod yn y dyfodol.  

 Arddangosiad o wefan Cafcass Cymru 
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Diolchodd y Cadeirydd i aelodau Pwyllgor Cynghori Cafcass Cymru am eu cyfraniad 
gwerthfawr i'r cyfarfod. 
 


