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Pwyllgor Ymgynghorol CAFCASS Cymru
Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Mawrth 2017

Swyddfeydd CAFCASS Cymru, Parc Cathays, Caerdydd 

Yn bresennol:

Jackie Murphy Tros Gynnal Plant (Cadeirydd)
Paul Apreda FNF Both Parents Matter Cymru
Denise Inger SNAP Cymru
Dawn Jeffery Cymorth i Ferched Cymru
Gareth Jenkins ADSS Cymru
Sharon Lovell Gwasanaeth Cenedlaethol Eiriolaeth 

Ieuenctid
Ei Anrhydedd y Barnwr Helen Mifflin Y Farnwriaeth  
Sean O’Neill Plant yng Nghymru
Zoe Richards Anabledd Dysgu Cymru
Rakhshanda Shahzad BAWSO
Hugh Simkiss Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei 

Mawrhydi
Rachel Thomas Comisiynydd Plant Cymru
Sue Thomas Cymdeithas yr Ynadon
Samantha Williams Anabledd Dysgu Cymru

Nigel Brown CAFCASS Cymru
Matthew Pinnell CAFCASS Cymru
Rhianon James CAFCASS Cymru (ysgrifenyddiaeth)

1. Croeso gan Jackie Murphy

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Hwn oedd cyfarfod cyntaf Jackie Murphy 
fel Cadeirydd y Pwyllgor ac estynnodd groeso arbennig i Sean O'Neill, Rakhshanda 
Shahzad a Rachel Thomas a oedd yn mynychu am y tro cyntaf.

2. Cyflwyniadau ac ymddiheuriadau

Arweiniwyd y cyflwyniadau o amgylch y bwrdd gan y Cadeirydd.
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan:

Sarah Coldrick AFA Cymru
Catrin Cracroft Cynrychiolydd Cymdeithas y Gyfraith
Des Mannion NSPCC Cymru
Mutale Merrill BAWSO
James O’Reilly Y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol
Jane Robey
Suzanne Burgoyne

Y Cyngor Cyfryngu Teuluol
CAFCASS Cymru
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3. Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr 2016 - i'w llofnodi cyn eu 
cyhoeddi ar wefan CAFCASS Cymru

Cytunwyd bod y cofnodion yn gofnod gwir a chywir.

4. Materion yn codi

Ffurflenni Gwrthdaro Buddiannau a Llyfryddiaeth: Esboniodd Nigel fod y ffurflen 
gwrthdaro buddiannau yn y broses o gael ei chynhyrchu a'i gwirio i sicrhau ei bod yn 
cyd-fynd â chanllawiau Llywodraeth Cymru. 

Cam Gweithredu: Yr Ysgrifenyddiaeth i anfon ffurflen gwrthdaro buddiannau at bob 
aelod. 

5. Atgyfeiriadau a Pherfformiad

Cyflwynodd Nigel drosolwg o atgyfeiriadau a pherfformiad a thynnodd sylw at y ffaith 
fod ffigyrau adran 31 (achosion gofal) ar gyfer Ebrill 2016 - Chwefror 2017 27.2% yn 
uwch na'r un cyfnod y llynedd.  Mae'r rhain yn parhau i fod y lefel uchaf o geisiadau o'r 
fath a dderbyniwyd gan CAFCASS Cymru.  Nodwyd y bu cynnydd o 22% mewn 
atgyfeiriadau cyfraith breifat yn y 12 mis oedd yn dod i ben ym mis Chwefror o'i 
gymharu â'r un cyfnod y llynedd.  

Er mwyn ymateb i'r cynnydd mewn atgyfeiriadau, mae CAFCASS Cymru yn sicrhau 
bod ei 5 ardal weithredol yn gweithio gyda'i gilydd ac mae Ymgynghorwyr Llysoedd 
Teulu (FCA) yn gweithio'n hyblyg ar draws ardaloedd er mwyn darparu ymateb 
amserol i atgyfeiriadau newydd.  

Mae CAFCASS Cymru yn gweithredu Fframwaith Ymarferwyr sy’n Derbyn Ffi a fydd yn 
darparu capasiti ychwanegol pan fo angen i'r sefydliad allu ymateb yn hyblyg i 
atgyfeiriadau yn ystod cyfnodau prysur a heriol.    

Eglurodd y Barnwr Mifflin mai’r gwrandawiad cyntaf mewn achosion a31 cyfraith 
gyhoeddus (CMH) yw'r gwrandawiad pwysicaf, a bod dadansoddiad achos gan 
CAFCASS Cymru yn hanfodol er mwyn galluogi'r Llys i wneud penderfyniad 
gwybodus. 

6. Diweddariad am Ddiwygio Cyfiawnder Teuluol

Nododd Matthew Pinnell fod y pryderon a’r sylw yng Nghymru ynghylch y cynnydd 
mewn achosion cyfraith gyhoeddus hefyd yn adlewyrchu’r hyn sy'n digwydd yn Lloegr, 
fel bod Whitehall yn canolbwyntio ar 1) ceisio deall y rhesymau dros y cynnydd hwn a 
2) a oes cyfleoedd o fewn y system ei hun i leihau pwysau a gwella effeithlonrwydd / 
canlyniadau. 

Pan mae’r system cyfraith breifat yn y cwestiwn dywedodd Matthew fod CAFCASS 
Cymru wedi cyfarfod â swyddogion o’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a CAFCASS Lloegr 
ym mis Rhagfyr 2016 i archwilio'r system bresennol ac i ystyried sut y gallai system 
newydd edrych. Esboniodd Matthew fod hyn yn dal i fod yn y cyfnod archwilio. Ar hyn o 
bryd mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ymchwilio i ddull sy'n canolbwyntio ar 
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ddarparu gwybodaeth a gwasanaethau cymorth cynnar i rieni sydd wedi gwahanu 
gyda'r nod o leihau'r angen i achosion ddod gerbron y Llys Teulu (pan nad oes unrhyw 
faterion ynghylch diogelu yn codi). 

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn y camau cynnar o ddatblygu Papur Gwyrdd i 
gynnwys diwygio'r gyfraith gyhoeddus a phreifat a'r gobaith yw y bydd mwy o 
wybodaeth ar gael yng nghyfarfod nesaf Pwyllgor Ymgynghorol CAFCASS Cymru.

7. Cyflwyniad:  Anabledd Dysgu Cymru - Rhwydwaith Gweithio gyda'n Gilydd 
gyda Rhieni

Mae Sam Williams yn Gydlynydd Polisi a’r Rhwydwaith ar gyfer Gweithio gyda’n Gilydd 
gyda Rhieni yng Nghymru yn Anabledd Dysgu Cymru, Caerdydd. Rhoddodd Sam 
gyflwyniad diddorol ac addysgiadol ac yna cafwyd sesiwn holi ac ateb. Diolchodd y 
Cadeirydd i Sam am ei chyflwyniad cryno.

8. Rhaglen Moderneiddio CAFCASS Cymru 

Gwaith Cyfraith Breifat 

Rhoddodd Matthew ddiweddariad byr am y gwaith y mae CAFCASS Cymru yn ei 
wneud ar hyn o bryd yn archwilio potensial cynllun peilot i ddatblygu’r adroddiad adran 
7 presennol yn "Ddadansoddiad Effaith ar y Plentyn" a fydd yn canolbwyntio ar effaith 
amgylchiadau'r teulu ar y plentyn.   

Prosiect Cyfraith Gyhoeddus 

Eglurodd Matthew y gwaith a wneir gan y grŵp prosiect i adolygu a mireinio templedi’r 
adroddiad, datblygu ystod o ddatganiadau disgwyliad (sy’n debyg o ran arddull i’r hyn 
sydd wedi ei lunio ar gyfer cyfraith breifat) ac adolygu ein canllawiau ymarfer.  
Dywedodd ei fod wedi cyfarfod â’r Barnwr Parry yn ddiweddar i drafod templed yr 
adroddiad dadansoddiad cychwynnol a oedd yn ddefnyddiol iawn. Bydd cynnydd yn 
cael ei rannu gyda'r Pwyllgor Ymgynghorol yn y cyfarfod nesaf.

Cyfranogiad

Mae'r bwrdd prosiect wedi bod yn allweddol o ran datblygu pecyn i blant a chymorth i 
ddeall y jargon yn ddiweddar - mae hyn wedi digwydd yn dilyn ymgysylltu effeithiol 
gyda phlant a phobl ifanc. Mae copïau o'r llyfryn Deall y Jargon ar gael ar wefan 
CAFCASS Cymru. Y cam nesaf yn y daith cyfranogi yw ymgorffori'r gwerthoedd sy'n 
sail i gyfranogiad ar draws y sefydliad cyfan. 

Brandio a Logo CAFCASS Cymru 

Dosbarthwyd logo a deunydd brandio newydd CAFCASS Cymru yn ystod y cyfarfod a 
gofynnwyd am sylwadau. 

Mae CAFCASS Cymru wedi bod yn gweithio gyda Bwrdd Pobl Ifanc Cyfiawnder 
Teuluol (FJYPB) a dylunwyr Llywodraeth Cymru i ddatblygu logo a brandio gyda'r nod 
o greu logo newydd ar gyfer y sefydliad sy'n adlewyrchu ffocws a dyheadau'r sefydliad, 
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yn ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, ond yn dal i gadw hunaniaeth unigryw CAFCASS 
Cymru yn y System Cyfiawnder Teuluol yn y DU.  

Nodwyd sylwadau a wnaed gan aelodau'r Pwyllgor Ymgynghorol gan Nigel a byddant 
yn cael eu cyfleu’n ôl i’r tîm dylunio a phobl ifanc.

9. CAFCASS Cymru - Adolygiadau Swyddfa gan Fwrdd Pobl Ifanc Cyfiawnder 
Teuluol 

Cafodd yr adroddiad hwn ei ddosbarthu i'r Pwyllgor Ymgynghorol cyn y cyfarfod. Fel 
rhan o raglen cyfranogiad "Eich Llais”  CAFCASS Cymru, gofynnodd CAFCASS Cymru 
am gymorth y FJYPB i gwblhau adolygiad o chwech o gyfleusterau swyddfa CAFCASS 
Cymru gyda'r prif nod o wella’r gwasanaeth y mae’r sefydliad yn gallu ei ddarparu i’w 
ddefnyddwyr gwasanaeth ifanc ymhellach trwy weithredu, lle y bo'n bosibl, y 
newidiadau a awgrymwyd.

Dywedodd y Barnwr Mifflin fod ysgolion yn arfer ymweld â llysoedd yn rheolaidd ac 
roedd yn un ffordd o gyflwyno plant a phobl ifanc i'r system farnwrol. Byddai barnwyr 
wedyn yn ymweld ag ysgolion i weld amgylchedd y plant. Ond daeth hyn i ben tua 5 
mlynedd yn ôl. Cytunodd Hugh Simkiss ei bod yn ôl pob tebyg yn amser iawn i ail 
gyflwyno’r trefniadau hyn a bydd yn edrych i mewn i hyn ymhellach.

Hysbysodd Nigel aelodau'r Pwyllgor Ymgynghorol fel rhan o adolygiad strategol 
Llywodraeth Cymru o swyddfeydd, fod CAFCASS Cymru yn rheoli nifer o symudiadau 
rhwng swyddfeydd dros y misoedd nesaf. Bydd yr holl randdeiliaid yn cael eu hysbysu 
am y newidiadau a rhoddir manylion cyswllt newydd iddynt. 

10. Y Fframwaith Dysgu a Gwella, Sicrhau Ansawdd CAFCASS Cymru        

Nododd Nigel fod CAFCASS Cymru wedi ymrwymo i greu amgylchedd o ddysgu 
parhaus a gwelliant ar gyfer ei staff. Mae'r Fframwaith Dysgu a Gwella, Sicrhau 
Ansawdd newydd yn dod â phob elfen o sicrhau ansawdd at ei gilydd gan wneud y 
cysylltiad angenrheidiol â dysgu mewnol a gwelliant sefydliadol gyda’r canlyniad i’r 
plentyn wrth wraidd popeth y mae’r sefydliad yn ei wneud.  Mae hefyd yn darparu 
strwythur ar gyfer casglu a rhannu gwybodaeth allweddol gyda chyrff allanol er mwyn 
cyfrannu tuag at newid a gwelliannau wedi’u nodi ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, yn 
unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Y gobaith yw y bydd y 
fframwaith yn cael ei gwblhau ar gyfer ei weithredu erbyn mis Medi 2017.

Un elfen y mae’r grŵp prosiect yn canolbwyntio arno ar hyn o bryd fel rhan o'r 
fframwaith yw buddsoddi yn llais y defnyddiwr gwasanaeth a sicrhau bod CAFCASS 
Cymru yn mabwysiadu dulliau cyfoes i annog adborth gan ddefnyddwyr y gwasanaeth 
a fydd yn cynorthwyo'r sefydliad i ddangos tystiolaeth bellach o’r hyn y mae'n ei wneud 
yn dda ac unrhyw feysydd y mae angen iddo ganolbwyntio arnynt i’w gwella.

Mae CAFCASS Cymru yn ystyried defnyddio arolwg syml yn seiliedig ar destun am 
gyfathrebu a bodlonrwydd ar ddiwedd pob cyfweliad ffôn yn ymwneud â diogelu gyda 
defnyddwyr gwasanaeth sy'n oedolion mewn cyfraith breifat. Mae CAFCASS Cymru 
hefyd yn ystyried defnyddio arolwg o fath testun syml ar ddiwedd ei waith gyda'r holl 
ddefnyddwyr gwasanaeth sy'n oedolion mewn achosion cyfraith gyhoeddus a phreifat. 
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Trafododd Aelodau’r Pwyllgor Ymgynghorol y gwahanol opsiynau a rhoddwyd 
awgrymiadau a sylwadau defnyddiol.

Nodwyd bod y grŵp cyfranogi yn gweithio ar ddulliau o roi gwell adborth ar gyfer plant 
a phobl ifanc a fydd hefyd yn bwydo i mewn i'r fframwaith. 

Fel rhan o wella adborth mae CAFCASS Cymru hefyd yn ystyried gofyn am adborth 
rhanddeiliaid o’r farnwriaeth.

11. Rhieni yn dieithrio - Paul Apreda

Dosbarthodd Paul Apreda bapur a rhoddodd gyflwyniad byr am rieni yn dieithrio 
Ymatebodd Nigel trwy ddweud bod CAFCASS Cymru yn cydnabod y gallai rhieni 
ymddwyn mewn ffordd sy'n dieithrio’r rhiant arall o fywyd eu plentyn a bod hyn yn un o 
nifer o ymddygiadau y gallai rhieni sydd wedi gwahanu ei arddangos sy'n cael effaith 
emosiynol ar blant. Mae amrywiaeth o ddulliau gweithredu ar gael i staff CAFCASS 
Cymru eu defnyddio wrth weithio gyda phlant er mwyn eu galluogi i nodi pan fydd 
rhieni yn ymddwyn mewn ffordd sy'n dieithrio’r rhiant arall o fywyd eu plentyn.   

12. Unrhyw Fater Arall

Diolchodd y Cadeirydd i aelodau'r Pwyllgor Ymgynghorol am eu cyfraniad gwerthfawr 
i'r cyfarfod.

13. Dyddiadau ar gyfer 2017

11 Gorffennaf 2017
14 Tachwedd 2017
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TAFLEN CAMAU GWEITHREDU

Rhif Eitem ar yr Agenda Cam Gweithredu Swyddog Arweiniol

Eitem 4: Materion yn codi Yr Ysgrifenyddiaeth i anfon 
ffurflen gwrthdaro 
buddiannau at bob aelod.

Yr Ysgrifenyddiaeth
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