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Pwyllgor Ymgynghorol Cafcass Cymru 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Tachwedd 2018 
Swyddfeydd Cafcass Cymru, Parc Cathays, Caerdydd 

 
Yn bresennol: 
 
Jackie Murphy  Cadeirydd 
Paul Apreda (PA) FNF Both Parents Matter Cymru 
Eleri Butler (EB) Cymorth i Fenywod Cymru 
Catrin Cracroft (CC) Cynrychiolydd Cymdeithas y Cyfreithwyr  
Peter Curran (PC) HMCTS (ar ran Hugh Simkiss) 
Denise Inger (DI) SNAP Cymru 
Gareth Jenkins (GJ) ADSS Cymru 
Des Mannion (DM) NSPCC Cymru 
Sharon Lovell (SL)  NYAS Cymru 
Sean Oneill (SO) Plant yng Nghymru 
Dan Ronson (DR) Cyngor Cyfryngu Teuluol 
Rakshanda Shahzad (RS) BAWSO 
Rachel Thomas (RT) Comisiynydd Plant Cymru 
  
Sharon Eastlake (SE) Arolygiaeth Gofal Cymru (arsylwr) 
   
Nigel Brown (NB) Cafcass Cymru 
Matthew Pinnell (MP) Cafcass Cymru 
Rhianon James (RJ) Cafcass Cymru (ysgrifenyddiaeth) 
  
 

 
1. Croeso 
 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.  
 
2. Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau 
 
Arweiniwyd cyflwyniadau o amgylch y bwrdd gan y Cadeirydd.   
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth: 
 
Sarah Coldrick AFA Cymru 
Zoe Richards Anabledd Dysgu Cymru 
Hugh Simkiss HMCTS 
Sue Thomas Cymdeithas yr Ynadon 
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3. Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mehefin 2018 - eu cymeradwyo cyn 
eu cyhoeddi ar wefan Cafcass Cymru 

 
Cytunwyd bod y cofnodion yn gofnod gwir a chywir. 
 
4. Materion yn codi 
 
Rhoddodd NB adroddiad am ei gyfarfod gyda Syr Andrew McFarlane, Llywydd yr 
Adran Deulu, a gynhaliwyd ar 13 Tachwedd. Mae'r Llywydd yn bwriadu sefydlu ffrwd 
waith i ganolbwyntio ar waith cyfraith gyhoeddus ac un arall i ganolbwyntio ar waith 
cyfraith breifat.  Ychwanegodd MP fod y cyfarfod wedi rhoi cyfle i bwysleisio 
pwysigrwydd cael cynrychiolaeth o Gymru ar y ddwy ffrwd waith hyn.  
 
5. Atgyfeiriadau a Pherfformiad 
 
Cyfraith Gyhoeddus 
 
Rhoddodd NB drosolwg o'r ffigurau atgyfeiriadau a pherfformiad ar gyfer 1 Ebrill 2018 i 
31 Hydref 2018. Mae'r flwyddyn hyd yn hyn wedi gweld cynnydd pellach o 1% mewn 
atgyfeiriadau adran 31 ledled Cymru. Ond mae darlun anghyson ar draws ardaloedd, 
gyda Chanolbarth a Gorllewin Cymru yn gweld cynnydd o 22% yn ystod chwe mis 
cyntaf eleni tra bod De-orllewin Lloegr wedi gweld cwymp o 17%.  
 
Mewn ymateb i ymholiad PA ynghylch y rhesymau dros y cynnydd mewn atgyfeiriadau 
adran 31, dywedodd GJ fod y rhesymau'n gymhleth ond eu bod yn cynnwys llymder, 
amddifadedd, esgeulustod, camddefnyddio sylweddau a chynnydd mewn iechyd 
meddwl gwael. Ychwanegodd NB fod y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ymgymryd â darn 
arall o waith yn Ne Ddwyrain Cymru gyda dau awdurdod lleol, i edrych ar yr hyn sy'n 
gyfrifol am y cynnydd mewn ceisiadau adran 31. Disgwylir i'r adroddiad gael ei 
gyhoeddi yng ngwanwyn 2019. 
 
Cyfraith Breifat 
 
Dywedodd NB fod gwaith cyfraith breifat wedi gweld cynnydd bach pellach. Bu 
cynnydd o 3.9% yn yr adroddiadau diogelu yn ystod chwe mis cyntaf 2018-19.  
 
Adroddodd NB am offeryn Dadansoddi Effeithiau ar Blant Cafcass Cymru a fydd yn 
cael ei weithredu ledled Cymru erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Dywedodd NB ei fod 
wedi rhannu hyn mewn cyfarfod diweddar o Benaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru 
Gyfan. Cafodd dderbyniad cadarnhaol ac roedd diddordeb mewn mabwysiadu'r dull 
gan yr holl awdurdodau lleol. Cytunodd tri awdurdod lleol, Abertawe, Castell-nedd Port 
Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr, i fod yn ardaloedd prawf ar ôl mis Ebrill 2019. 
 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA) 
 
Yn ail chwarter 2018-19 gwelwyd perfformiad da parhaus yn erbyn y DPA, yn enwedig 
o ran prydlondeb dyrannu. Roedd gwelliant cyffredinol hefyd yn DPA 3 o ran ffeilio 
adroddiadau llys. 
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6. Yr Arsyllfa Cyfiawnder Teulu 
 

 Prosiect Cyswllt Gwybodaeth Ddienw Diogel (SAIL) 
 

Dywedodd MP fod yr Adolygiad Cyfiawnder Teuluol ym mis Tachwedd 2011 wedi 
tynnu sylw ymhlith ei argymhellion at yr angen ar draws y system i ledaenu a nodi 
ymchwil yn well.  Yn dilyn hyn, gwnaed darn o waith cwmpasu ynghylch yr angen am 
Arsyllfa Cyfiawnder Teulu (FJO) ar gyfer Cymru a Lloegr. Wedi hynny, mae Sefydliad 
Nuffield wedi cytuno i ariannu datblygiad Arsyllfa Cyfiawnder Teulu am bum mlynedd. 
Er mwyn cefnogi gwaith yr Arsyllfa Cyfiawnder Teulu, mae Sefydliad Nuffield hefyd 
wedi cytuno i ariannu Llwyfan Data a Gwasanaeth Dadansoddi (DPAS).  Bydd hyn yn 
cynnwys trosglwyddo ac argaeledd data dienw y gellir ei ddefnyddio gan ymchwilwyr ar 
gyfer ymchwiliad ystyrlon ar draws y system gyda materion allweddol. Mae Cafcass 
Cymru a Cafcass Lloegr ar hyn o bryd yn gweithio gyda'r Arsyllfa Cyfiawnder Teulu i 
drosglwyddo data gweinyddol y sefydliadau i mewn i Fanc Data SAIL ym Mhrifysgol 
Abertawe. Mae SAIL eisoes yn cynnal data iechyd ac addysg yng Nghymru ac felly 
mae'r cyfleoedd o ran cysylltu data ac ymholiadau sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau yn 
gyffrous iawn. Gofynnodd PA a fyddai'n bosibl gwahodd rhywun o’r Arsyllfa Cyfiawnder 
Teulu i siarad mewn cyfarfod o'r Pwyllgor Ymgynghorol yn y dyfodol. 
 
Gweithredu: MP i drefnu i rywun o Arsyllfa Cyfiawnder Teulu Cymru roi trosolwg o’r 
prosiect Arsyllfa Cyfiawnder Teulu a SAIL mewn cyfarfod yn y dyfodol. 
 
7. Rhaglen Arloesi Cafcass Cymru 

 

 Rhaglen Beilot yr Adroddiad Ymchwiliadau Diogelu  
 

Diweddarodd NB y cyfarfod ynghylch canlyniad Rhaglen Beilot yr Adroddiad 
Ymchwiliadau Diogelu sydd wedi'i gyflwyno'n flaenorol i aelodau'r Pwyllgor 
Ymgynghorol. Roedd gwerthusiad y cynllun peilot yn gadarnhaol iawn a 
phenderfynwyd penodi pum Swyddog Ymholiadau Diogelu i fabwysiadu'r model 
gweithio hwn yn barhaol.   
 

 Sicrwydd Ansawdd, Dysgu a Gwella (QALI) 

 
Rhoddodd MP adroddiad cryno o chwarter cyntaf y Model Adolygu Ymarfer. Mae'r 
Model Adolygu Ymarfer yn elfen allweddol o Fframwaith Dysgu a Gwella Sicrhau 
Ansawdd (QALI) Cafcass Cymru ac fe'i lansiwyd ym mis Ebrill 2018. Bydd adroddiad 
cryno pellach yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Ymgynghorol nesaf yn canolbwyntio ar 
ansawdd adroddiadau llys.   

 
Dywedodd SL ei bod hi wir wedi mwynhau darllen y papur hwn gan fod llais y plentyn 
yn cael ei gynrychioli'n glir. Gofynnodd a yw plant a phobl ifanc fyth yn rhoi adborth.  
Dywedodd MP fod Cafcass Cymru yn annog adborth gan blant a phobl ifanc ac yn 
gweithio'n agos gyda Bwrdd Pobl Ifanc Cyfiawnder Teulu i ddatblygu ffyrdd 
ychwanegol o dderbyn adborth gan Cafcass Cymru.   
 
Gofynnodd PA a fyddai Cafcass Cymru yn cyhoeddi adroddiadau ansawdd. Atebodd 
NB fod Cafcass Cymru yn bwriadu datblygu fformat presennol ei adroddiad blynyddol i 
gynnwys adroddiad ansawdd. Dywedodd DM y byddai'n ddefnyddiol edrych ar sut mae 
adolygiadau ansawdd yn cael eu cwblhau.   
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Canmolodd EB Cafcass Cymru am y darn hwn o waith gan ychwanegu ei bod yn 
sylweddoli bod y model yn dal i fod yng ngham cyntaf y gwaith dylunio a darparu. 
Dywedodd ei bod yn ystyried hwn yn ddefnyddiol iawn. Holodd am gyfeiriad at faes a 
nodwyd ar gyfer dysgu am lle roedd sôn am ddefnydd annigonol o offer.   
 
Mewn ymateb i'r sylwadau hyn, cytunodd NB i rannu rhai archwiliadau ansawdd dienw 
yn y cyfarfod nesaf. Cadarnhaodd NB hefyd fod gwaith yn mynd rhagddo i adolygu 
nifer yr offer asesu sydd ar gael.   
 
Gweithredu: Ail chwarter y Model Adolygu Ymarfer i'w gynnwys ar agenda'r dyfodol. 
Gweithredu: MP i ddod ag astudiaeth achos a gweithdrefn i gyfarfod yn y dyfodol.  

 
8. Unrhyw Fater Arall 

 

 Fersiwn Cyfeillgar i Blant o Adroddiad Blynyddol Cafcass Cymru  

 
Rhannodd MP fersiwn drafft o Adroddiad Blynyddol Cafcass Cymru a anelwyd at bobl 
ifanc. Unwaith y bydd wedi'i rannu â phobl ifanc, bydd MP yn anfon y ddolen i'r wefan 
at aelodau'r Pwyllgor Ymgynghorol. 
 
Gweithredu: MP i anfon y ddolen i’r wefan at aelodau'r Pwyllgor Ymgynghorol 
 
9. Dyddiadau ar gyfer 2019 

 
Cadarnhawyd y dyddiadau ar gyfer cyfarfod 2019 fel a ganlyn: 
 
19 Mawrth 2019 - 09:30 11:30 
3 Gorffennaf 2019 - 09:30 - 11:30  
6 Tachwedd 2019 - 09:30 - 11:30  
 
Cynhelir yr holl gyfarfodydd yng Nghaerdydd. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i aelodau Pwyllgor Ymgynghorol Cafcass Cymru am eu 
cyfraniad gwerthfawr i'r cyfarfod. 
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TAFLEN WEITHREDU 
 

Rhif yr eitem ar yr agenda 
 

Gweithredu: Arweinydd 

Eitem 6: Arsyllfa Cyfiawnder 
Teulu - Prosiect SAIL  

MP i drefnu i rywun o’r 
Arsyllfa Cyfiawnder Teulu i roi 
trosolwg o'r Arsyllfa 
Cyfiawnder Teulu a’r prosiect 
SAIL mewn cyfarfod yn y 
dyfodol. 
 

Matthew Pinnell 

Eitem 7: Rhaglen Arloesi 

Cafcass Cymru - Sicrhau 
Ansawdd, Dysgu a Gwella 
(QALI) 
 

 

Ail chwarter y Model Adolygu 
Ymarfer i'w gynnwys ar 
agenda yn y dyfodol. 
 
MP i ddod ag astudiaeth 
achos a gweithdrefn i 
gyfarfod yn y dyfodol. 
 

Ysgrifenyddiaeth 
 
 
 
 
Matthew Pinnell 

Eitem 8: Unrhyw fater arall - 

Fersiwn Cyfeillgar i Blant o 
Adroddiad Blynyddol Cafcass 
Cymru 
 

MP i anfon dolen i’r wefan i 
aelodau'r Pwyllgor 
Ymgynghorol 
 

Matthew Pinnell 

 


