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Restr Wirio Asesiad Lles Plant a’r Glasoed  
Cafcass Cymru (CAWAC)

Beth yw CAWAC?

• Asesu sut mae gwrthdaro rhwng rhieni / gofalwyr yn effeithio ar les emosiynol / seicolegol plant.

• Defnyddir unigryw yng Nghymru gan Cafcass Cymru.

• Mae’n cynnwys holiaduron wedi ei anelu at blant dros 5 oed. 

Manteision CAWAC 

• Mae’n caniatáu i’ch plentyn archwilio a mynegi ei (th)deimladau mewn sefyllfaoedd ble mae rhieni / gofalwyr 
mewn gwrthdaro

• Mae’n sefydlu sut mae’r sefyllfa yn effeithio ar eich plentyn

• Gellir dadansoddi ymatebion ar gyfer gogwydd neu ddylanwadau gormodol

• Yn cynorthwyo’ch dealltwriaeth o sut mae’ch plentyn yn deall y sefyllfa, ac yn caniatau i addroddiad mwy 
gwrthrychol, sy’n canolbwyntio ar y blentyn, gael ei gynhyrchu ar gyfer y llys

• Darperir yn Gymraeg neu Saesneg.



3. Sut mae canlyniadau’r CAWAC yn cael eu dehongli?      
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Y Broses CAWAC

1.  Sut y gwneir penderfyniad bod CAWAC yn addas yn eich achos chi:     
  

Gorchmynnir gan y Llys

Mewn rhai achosion, gall y Llys orchymyn 
bod angen CAWAC.

Yn ystod Ymholiadau

Gall y Cynghorydd Llys Teulu (CLLT)  
Cafcass Cymru benderfynu bod angen 
asesiad CAWAC yn ddibynnol ar 
amgylchiadau’r achos. 

neu 

Fel arfer eglurir dehongliad CAWAC i chi ac fe’i hymgorfforiryn addroddiau llys Cafcass Cymru.

Bydd y canlyniadau yn dynodi os yw eich plentyn wedi cael ei effeithio gan y gwrthdaro rhieniol ac ym  
mha ffyrdd.

Bydd rhai o’n holiaduron yn cynnwys sgorio ymatebion yn dilyn canllawiau caeth, gan sicrhau cysondeb  
i bawb.

2. Bydd eich CLLT Cafcass Cymru yn ateb unrhyw gwestiynau ynglŷn â CAWAC a    
     phroses yr asesiad. Cwblheir CAWAC:

Gelli’r gofyn i rieni/gofalwyr neu/a athrawon i gwblhau un o’r holiaduron am y plentyn. 

Yn ystod sesiynau rhwng eich plentyn a’r CLLT Cafcass Cymru – ni fydd unrhyw aelodau eraill o’r teulu  
yn bresennol. 

Bydd gan blant iau’r opsiwn o ymateb i  
gwestiynau yn llafar. Gall hyn ddigwydd   
dros fwy nag un sesiwn.

Mae plant hŷ  n yn fwy tebygol o gwblhau’r 
holiaduron eu hunain. 

Ble fo’n bosibl, bydd y CAWAC yn cael ei gwblhau mewn lleoliad niwtral megis yn un o’n swyddfeydd.

4. Cynhwysiad yn adroddiad terfynol y llys.

Dehongliad  
o ganlyniadau’r 
CAWAC.

Gwybodaeth 
asesiad arall 

Asesiad trylwyr  
a gwrthrychol+ =
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