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Canllawiau Ymarfer: Gwrandawiadau Canfod Ffeithiau 
Wedi'u haddasu o ganllawiau a luniwyd gan Cafcass, a'u defnyddio gyda'u caniatâd hael. 

 

1. Trosolwg 
Mae'r canllawiau hyn yn rhoi'r cyd-destun cyfreithiol lle gall y llys roi cyfarwyddyd am 
wrandawiad canfod ffeithiau, a rôl Cafcass Cymru.  Dylai staff Cafcass Cymru ac Ymarferwyr 
sy'n Derbyn Ffi eu defnyddio wrth ystyried budd pennaf plant yn gysylltiedig â chanfod 
ffeithiau. 
 

2. Y Cyd-destun Cyfreithiol 
Nodir y cyd-destun cyfreithiol yng Nghyfarwyddyd Ymarfer 12J.  Dyma'r geiriad: 
 

Paragraff 16: Dylai'r llys benderfynu cyn gynted â phosibl a oes angen cynnal gwrandawiad 
canfod ffeithiau mewn perthynas ag unrhyw honiad o drais neu gamdriniaeth ddomestig sy'n 
destun dadl: 
a) er mwyn creu sail ffeithiol ar gyfer unrhyw adroddiad lles neu er mwyn asesu'r ffactorau a 

nodir ym mharagraffau 36 a 37 (isod); 
b) er mwyn creu sail i gynnal asesiad manwl gywir o risg; neu 
c) cyn y gall ystyried unrhyw orchymyn/orchmynion terfynol sy'n seiliedig ar les ac yn 

gysylltiedig â'r trefniadau ar gyfer y plentyn; neu  
d) cyn iddo ystyried a oes angen Gweithgarwch cysylltiedig â thrais domestig (fel Rhaglen 

Cyflawnwr Trais Domestig) 
 
Paragraff 17: Wrth benderfynu a oes angen cynnal gwrandawiad canfod ffeithiau, dylai'r llys 
ystyried y canlynol: 
a) barn y partïon a Cafcass neu Cafcass Cymru; 
b) a yw parti yn gwneud unrhyw gyfaddefiad sy'n creu sail ffeithiol ddigonol er mwyn symud 

ymlaen; 
c) os yw parti yn derbyn cymorth cyfreithiol, a yw'r dystiolaeth y mae angen ei darparu er 

mwyn derbyn y cymorth cyfreithiol yn creu sail ffeithiol ddigonol er mwyn symud ymlaen; 
d) os oes tystiolaeth arall ar gael i'r llys sy'n creu sail ffeithiol ddigonol er mwyn symud 

ymlaen;  
e) a elli'r pennu'r ffactorau a nodir ym mharagraffau 36 a 37 isod heb gynnal gwrandawiad 

canfod ffeithiau;  
f) natur y dystiolaeth sydd ei hangen er mwyn datrys honiadau sy'n destun dadl;  
g) a fyddai natur a chwmpas yr honiadau, o'u profi, yn berthnasol i'r mater sydd gerbron y llys;  
h) a fyddai angen cynnal gwrandawiad canfod ffeithiau ar wahân, ac a fyddai hynny'n 

gymesur yn holl amgylchiadau'r achos. 
 

3. Pan fydd angen gwrandawiad canfod ffeithiau 
Pan fydd y llys yn penderfynu a ddylid cynnal gwrandawiad canfod ffeithiau, dylai ystyried 
barn y partïon a barn Cafcass Cymru.  P'un a yw'r llys yn gofyn ymateb gan Cafcass Cymru i 
gais am ei farn ynghylch rhestru gwrandawiad canfod ffeithiau, neu a yw'r FCA yn argymell 
gwrandawiad o'r fath, dylid ystyried y ffactorau isod.  Nid oes angen cynnal gwrandawiad 
canfod ffeithiau bob tro, a bydd yn rhaid i Cafcass Cymru a'r llys ystyried a oes angen cynnal 
gwrandawiad o'r fath, ac a yw hynny'n gymesur yn amgylchiadau'r achos. 
 



 

Tud 3 o 10 
 

Diben y gwrandawiad yw creu sail ffeithiol er mwyn asesu risg yn dilyn honiadau o gam-
drin domestig, cam-drin rhywiol a niwed corfforol (gan gynnwys anafiadau nad ydynt yn 
ddamweiniol) sy'n destun dadl, yn enwedig pan nad oes tystiolaeth derfynol, ddigonol eu 
annibynnol i gefnogi'r honiad y naill ffordd neu'r llall, a lle na ellir asesu'r risgiau heb y 
dystiolaeth honno. 
 
Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i'r FCA argymell gwrandawiad canfod ffeithiau lle na cheir 
unrhyw dystiolaeth ategol, er enghraifft pan fydd ymchwiliadau'n cael eu cynnal gan awdurdod 
lleol heb unrhyw gamau pellach.  Mae angen penderfynu fesul achos, gan bwyso a mesur 
canlyniadau honiadau heb eu datrys, yn erbyn y canlyniadau negyddol posibl yn sgil cynnal 
gwrandawiad canfod ffeithiau, a restrir isod. 
 

4. Pan na fydd angen cynnal gwrandawiad canfod ffeithiau 
Os ceir unrhyw dystiolaeth ategol o'r honiadau, e.e. collfarn, cyfaddefiad gan barti neu ryw fath 
arall o dystiolaeth ddogfennol neu 'sefydlog', ni fyddai angen cynnal gwrandawiad canfod 
ffeithiau fel arfer, a bydd modd cynnal asesiad risg ar sail yr wybodaeth sydd eisoes yn 
hysbys.  Dylech gyfeirio at y Canllawiau Ymarfer Cam-drin Domestig wrth gynnal asesiadau 
risg yn gysylltiedig â cham-drin domestig. 
 

5. Yr effaith ar y plant neu'r partïon 
Mae'n bosibl y bydd cynnal gwrandawiad canfod ffeithiau yn creu canlyniadau negyddol i'r 
plentyn.  Mae'r rhain yn cynnwys oedi, straen a thrawma i'r plant neu'r partïon, cost a hyd y 
gwrandawiad, yn enwedig pan fo unigolion yn ymgyfreitha drostynt eu hunain.  Mae'n rhaid i 
Cafcass Cymru gofio hyn, heb amharu ar drefniadau diogelu. 
 
Mae'n rhaid i'r llys ystyried pa gymorth y dylid ei roi i ddioddefwyr a chyflawnwyr honedig yn y 
gwrandawiadau.  Efallai y bydd un neu fwy o'r partïon am i'r plentyn roi tystiolaeth mewn 
gwrandawiad canfod ffeithiau, neu efallai y bydd y plentyn ei hun yn dymuno rhoi tystiolaeth, a 
byddai angen i'r llys gynnal asesiad er mwyn canfod a yw hyn yn briodol, gan ystyried y 
canllawiau perthnasol.  Mewn achosion o'r fath, gall y llys ofyn am asesiad o'r effaith ar y 
plentyn os bydd yn rhoi tystiolaeth.  Os bwriedir i blentyn nad yw'n destun achos roi 
tystiolaeth, mae'n rhaid i'r llys ystyried yr un materion, ac mae'n bosibl na fydd hyd yn oed yn 
cyfarwyddo'r plentyn i gymryd rhan yn y gwrandawiad canfod ffeithiau.  Yn yr achos hwnnw, ni 
ddisgwylir i Cafcass Cymru gynnal asesiad yn gysylltiedig â'r plentyn nad yw'n destun yr 
achos. 
 

6. Osgoi oedi 
Mae Cyfarwyddyd Ymarfer 12J yn cyfleu'n glir ei bod hi'n hanfodol cynnal asesiad cynnar o'r 
angen am wrandawiad canfod ffeithiau.  Nid oes angen cwblhau adroddiad adran 7 yn llawn 
cyn nodi bod angen gwrandawiad canfod ffeithiau er ystyriaeth y llys, gan fod hynny'n siŵr o 
achosi oedi. 
 

7. Gwybodaeth ychwanegol 
Mae Cafcass Cymru yn cydnabod bod canfyddiadau'r llys yn orfodol i bob parti, a bydd 
unrhyw adroddiad a lunnir o dan Adran 7 wedi'i seilio ar y naratif a sefydlwyd gan y llys.  Fodd 
bynnag, gallai amgylchiadau godi lle byddai Cafcass Cymru am ofyn i'r llys ailystyried neu 
ailagor gwrandawiad canfod ffeithiau, er enghraifft yn yr achosion canlynol: 
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a) Os oes gwybodaeth berthnasol o bwys wedi dod i'r amlwg nad oedd ar gael i'r llys ar 
adeg y gwrandawiad canfod ffeithiau. neu 

b) Os na chafwyd unrhyw ganfyddiadau gan y llys, neu fod y llys heb ffurfio barn ynghylch 
gwybodaeth berthnasol a sylweddol yn gysylltiedig â risg.  
 

Derbynnir na fydd hyn yn digwydd yn aml, ond mewn amgylchiadau o'r fath dylai Cafcass 
hysbysu'r llys i nodi sut y bydd hyn yn effeithio ar yr asesiad risg ac, os oes angen, gofyn i'r 
achos gael ei ailagor. 
 
Os yw'r asesiad risg yn casglu bod penderfyniad y llys yn achosi risg i'r plentyn, gall yr FCA 
gyflwyno adroddiad o dan 16A os yw o'r farn fod risg o niwed i'r plentyn.  Os oes pryder bod 
risg o niwed sylweddol i'r plentyn, bydd yr achos yn cael ei atgyfeirio o dan Adran 47. 
 

8. Ystyriaethau eraill 
Nid oes angen canfyddiadau er mwyn atgyfeirio i raglen cyflawnwr trais domestig, os oes 
tystiolaeth ddigonol ategol neu nad yw'n destun dadl o gam-drin domestig, a bod y cyflawnwr 
yn cydnabod yr ymddygiad i ryw raddau.  
 
Dylid cyfyngu'r gwrandawiad i sefydlu'r ffeithiau sydd yn berthnasol i'r penderfyniad lles, ac a 
fydd yn hwyluso asesiad risg cadarn gan Cafcass Cymru.  Dylai Atodlen Scott fod yn gryno, 
yn berthnasol ac yn fanwl.  Mae hyn yn fater i'w reoli gan y llys. 
 
Gall y llys benderfynu ynghylch ffeithiau sy'n destun dadl o fewn gwrandawiad a restrwyd i 
ddiben arall, fel cyfarwyddiadau.  Fel hyn gellir osgoi oedi gan na fydd angen cynnal 
gwrandawiad canfod ffeithiau ar wahân o bosib, a gallai'r llysoedd ffafrio'r dull hwn.  O 
safbwynt Cafcass Cymru gall y dull hwn fod yn gadarnhaol os yw'n lleihau'r oedi i'r plentyn, 
ond bydd angen bod yn ofalus wrth gefnogi hynny os yw'n golygu bod gwybodaeth allweddol 
am risg yn cael ei methu neu os bydd partïon yn cael eu croesholi heb iddynt fod wedi'u 
paratoi neu eu cynrychioli'n llawn.  
 
Cewch hyd i enghreifftiau o astudiaethau achos lle canfu'r Uchel Llys a'r Llys Apêl fod 
angen/nad oedd angen cynnal gwrandawiadau canfod ffeithiau.  Gweler, er enghraifft, Re T 
[2016] EWCA Civ 1210; Re G [2017] EWHC 2591 (Fam); Re J (Children) [2018] EWCA Civ 
115; P P [2015] EWCA Civ 466.  
 

9. Asesu Risg ac Ymyraethau ar ôl Canfod Ffeithiau (CY12 paragraffau 
32-34) 

Mae'n bwysig i FCAs fod yn ymwybodol o'r angen i gyfeirio mewn achosion lle cafwyd cam-
drin domestig.  Bydd y llinell gymorth Byw Heb Ofn yn darparu gwybodaeth leol i weithwyr 
proffesiynol neu unigolion ynghylch y cymorth sydd ar gael yn eu hardal leol.  
 
Gall y llys orchymyn Cafcass Cymru i gynnal asesiad risg o dan a.7 Deddf y Plant 1989, ond 
dim ond yn gysylltiedig yn benodol â'r plentyn.  Mae paragraff 33 CY12J yn cryfhau'r gofyniad 
i'r llys ystyried asesiad o oedolyn sy'n derbyn triniaeth, os bwriedir i'r rhiant fod ag unrhyw ran 
ym mywyd y plentyn. 
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10. Argymhellion lles ar ôl canfod ffeithiau (CY12J paragraffau 35-39) 
Mae angen i'r llys sicrhau nad oes unrhyw drefniadau ar gyfer y plentyn yn peri bod y plentyn 
yn agored i 'risg o niwed na ellir ei rheoli'.  Dylai'r adroddiad a lunnir ar ôl canfod ffeithiau 
ystyried tebygolrwydd unrhyw effaith ar drefniadau cyswllt â'r plentyn yn y tymor hir, ac a yw'r 
trefniadau hynny'n realistig ar sail y risgiau.  Dylai'r FCA ragweld ac ystyried trefniadau i'r 
dyfodol hefyd, ac a yw'r trefniadau hynny'n gynaliadwy.  
 
Wrth ystyried argymhellion ar gyfer cyswllt, lle cafwyd cam-drin domestig, dylai FCAs fod yn 
amlinellu'r risgiau i'r rhiant y dylai'r plentyn fyw gydag ef a hefyd i'r plentyn.  Ni ddylai'r llys ond 
creu gorchymyn cyswllt os gellir bod yn sicr na fydd y rhiant y mae'r plentyn yn byw gydag ef 
yn dioddef camdriniaeth ddomestig bellach.  Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth ystyried 
ymddygiad sy'n gorfodi ac yn rheoli, a'r risg y bydd pethau'n gwaethygu ar ôl gwahanu. 
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Diwygiadau i Gyfarwyddyd Ymarfer 12J - Hydref 2017 
Lluniwyd gan Wasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru  
 

Paragraff Diwygiad Goblygiadau i Cafcass Cymru 

1 - Cymhwyso'r 
Cyfarwyddyd Ymarfer 

Cadarnhau bod y Cyfarwyddyd Ymarfer yn berthnasol i'r 
Uchel Lys yn ogystal â'r Llys Teulu. 

Dim; roedd y PD yn berthnasol yn flaenorol i achosion 
teulu perthnasol a oedd yn cael eu clywed yn yr Uchel 
Lys.  Nid yw'r diwygiad ond yn gwneud hynny'n fwy 
eglur. 

 

2 - Pwrpas y Cyfarwyddyd 
Ymarfer 

Diwygio “Trais neu gam-drin domestig" yn "Cam-drin 
domestig”. 

Dim; dim ond symleiddiad yw hyn oherwydd nodir yn y 
diffiniad ym mharagraff 3 fod "cam-drin domestig" yn 
cynnwys trais. 

 

3 - Diffiniadau 

Caiff y diffiniad o "gam-drin domestig" ei ehangu i gynnwys 
ffurfiau o gam-drin sy'n ymwneud â diwylliannau penodol, fel 
priodasau dan orfod, trais yn seiliedig ar anrhydedd, cefnu ac 
ati. 
 
Ychwanegu diffiniad o "Cefnu". 
 
Ychwanegu diffiniadau o "datblygiad", "niwed" a "cham-drin"; 
mae'r rhain yn adlewyrchu'r diffiniadau yn Neddf Plant 1989. 
 
Ychwanegu diffiniad "barnwr", sy'n cynnwys barnwyr lleyg a 
chlercod yr ynadon lle bo'n briodol. 

Bydd angen i FCAs fod yn ymwybodol o'r diffiniadau 
ehangach newydd, fel bo modd defnyddio'r 
Cyfarwyddyd Ymarfer mewn achosion sy'n cynnwys 
camdriniaeth sy'n ymwneud â diwylliant penodol. 

 

Dileu hen baragraff 4 a 
chyflwyno paragraff 
newydd 7. 

Mae'r ailddatganiad o ragdybiaeth statudol ymglymiad rhieni 
o dan a.1(2A) o Ddeddf Plant 1989 wedi'i aralleirio, ac mae 
gofyniad i gyd-fynd â hynny i'r llys ystyried a yw'n berthnasol 
ym mhob achos. 

Bydd angen i FCAs fod yn ymwybodol o'r cynnydd 
mewn pwyslais ar berthnasedd y rhagdybiaeth statudol. 
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5 -  Egwyddorion 
Cyffredinol 

Yn ychwanegu gofyniad i'r llys fod yn fodlon na fydd cyswllt 
yn achosi risg o niwed i'r plentyn nac i'r rhiant yn sgil cam-
drin domestig. 

Mae hyn yn cryfhau gofyniad sy'n bodoli eisoes, ond 
bydd angen i FCAs fod yn ymwybodol o'r pwyslais mwy 
ar beidio creu gorchymyn cyswllt os oes risg o niwed i'r 
rhiant.  

 

6 -  Egwyddorion 
Cyffredinol 

Yn ychwanegu gofyniad i'r llys fod yn fodlon nad oes unrhyw 
risg i'r rhiant wrth greu Gorchymyn Asesu Plentyn (GAP) drwy 
gydsyniad, neu o roi caniatâd i dynnu cais yn ôl heb gynnal 
gwiriadau diogelu (yn flaenorol, nid oedd hyn ond yn 
berthnasol i'r plentyn). 

Bydd angen i FCAs fod yn ymwybodol o'r gofyniad 
ychwanegol wrth gynghori'r llys a ddylid creu GAP drwy 
gydsyniad neu ganiatáu i dynnu cais yn ôl. 

 

8 -  Egwyddorion 
Cyffredinol 

Yn ychwanegu gofyniad i gofnodi crynodeb o unrhyw 
adroddiad a.7 a gyflwynir ar lafar ar atodlen i'r gorchymyn 
llys.  

Dylid hysbysu FCAs er gwybodaeth yn unig. 

 

9 - Cyn yr FHDRA 
Yn ychwanegu gofyniad clir na ddylai fod yn rhaid i bartïon 
gymryd rhan mewn ymarfer cymodi os nad yw'n ddiogel 
iddynt wneud hynny. 

Mae angen i FCAs fod yn ymwybodol o hyn wrth geisio 
cymodi yn y llys.  

 

10 - Cyn yr FHDRA 
Yn ychwanegu mwy o fanylion at y gofyniad i'r llys ystyried 
mesurau arbennig ar gyfer partïon sy'n agored i niwed, gan 
gynnwys trefniadau aros yn y llys.  

Mae angen i FCAs gael gwybod am y manylion 
ychwanegol wrth ystyried mesurau arbennig mewn 
adroddiadau i'r llys, neu fel arall.  

 

11 - FHDRA 
Yn cryfhau'r gofyniad i'r llys hysbysu partïon am yr adroddiad 
diogelu, oni fyddai'n achosi risg o niwed; Newid “Dylai” yn 
“Rhaid”. 

Dylid hysbysu'r FCAs er gwybodaeth yn unig. 

 

12 - FHDRA 
Yn cryfhau'r gofynion i'r llys ohirio'r FHDRA a pheidio creu 
gofynion interim pan na fydd gwybodaeth ar gael ynghylch 
diogelu; Newid “Dylai” yn “Rhaid”. 

Bydd angen i FCAs sy'n bresennol mewn FHDRA fod 
yn ymwybodol o'r newid er mwyn cynghori'r llys yn unol 
â hynny. 

 

14 - FDHRA 
Yn ychwanegu gofyniad i'r llys gofnodi ar glawr y gorchymyn 
a yw cam-drin domestig wedi'i godi fel mater sy'n berthnasol i 

Bydd angen i FCAs sy'n bresennol mewn FHDRA fod 
yn ymwybodol o'r newid er mwyn cynghori'r llys yn unol 
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benderfyniadau sy'n gysylltiedig â lles y plentyn a risg o 
niwed i'r plentyn / rhiant. 

â hynny, a bydd angen i FCAs sy'n derbyn gorchymyn 
FHDRA gadw golwg am gofnod o'r fath.  

 

15 - Cyfaddefiadau 
Bellach mae'n rhaid i farnwr gofnodi cyfaddefiadau ynghylch 
trais domestig mewn ysgrifen, ac mae'n rhaid eu cynnwys ar 
ffurf atodlen i'r gorchymyn llys.  

Dylid hysbysu'r FCAs er gwybodaeth yn unig. 

 

18 - Cyfarwyddiadau ar 
gyfer gwrandawiad canfod 
ffeithiau 

Yn gorfodi gofyniad diamwys i'r llys gofnodi ei resymau dros 
beidio cynnal gwrandawiad canfod ffeithiau.  

Dylid hysbysu'r FCAs er gwybodaeth yn unig. 

 

19 - Cyfarwyddiadau ar 
gyfer gwrandawiad canfod 
ffeithiau 

Mae 19(f) ac (h) yn ychwanegu gofyniad i'r llys ystyried a oes 
angen gorchymyn datgeliad o gofnodion gan wasanaethau 
cymorth cam-drin domestig a dogfennau o wledydd tramor i'w 
defnyddio mewn gwrandawiad canfod ffeithiau. 
 
(k) Y llys i ystyried sut i alluogi parti nad yw'n gallu cyrraedd y 
gwrandawiad i gymryd rhan ee, achosion o gefnu. 

Dylid hysbysu FCAs er mwyn gallu cynghori a oes 
angen cynnal gwrandawiad canfod ffeithiau ac, os oes 
angen, gwneud argymhellion ynghylch y dystiolaeth 
sydd ei hangen. 

 

24 - Cynrychiolaeth y 
plentyn 

Yn ychwanegu gofyniad i'r llys ystyried gwneud y plentyn yn 
barti lle bo honiadau wedi'u gwneud ac, o s felly, adolygu'r 
penderfyniad dyrannu fel bo'r achos yn mynd rhagddo o flaen 
barnwr ar y lefel gywir. 

Dylid hysbysu FCAs er mwyn iddynt allu cynghori 
ynghylch apwyntiad 16.4 ac adolygu'r dyraniad mewn 
achosion lle ceir cam-drin domestig. 

 

25 - Gorchmynion Interim 

Yn aralleirio a chryfhau'r gwaharddiad ar y llys rhag creu 
gorchymyn interim onid yw'n ddiogel i wneud hynny.  Yn 
ehangu gynnwys achosion lle na orchmynnwyd gwrandawiad 
canfod ffeithiau. 

Mae angen i FCAs fod ym ymwybodol o hyn er mwyn 
gallu cynghori ynghylch pa mor briodol yw gorchmynion 
interim mewn achosion lle ceir cam-drin domestig. 

 

29 - Gwrandawiad Canfod 
Ffeithiau 

Yn ychwanegu gofyniad i'r llys gofnodi unrhyw ganfyddiadau 
mewn ysgrifen a'r atodlen i orchymyn y llys, a chyflwyno 
hynny i'r partïon ac i Cafcass Cymru.  

Mae angen i FCAs fod yn ymwybodol o hyn er mwyn 
disgwyl crynodeb ysgrifenedig o'r canfyddiadau yn dilyn 
gwrandawiad canfod ffeithiau, a holi a oes crynodeb ar 
gael os yw'n absennol.  
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30 - Gwrandawiad Canfod 
Ffeithiau 

Yn cryfhau'r gofyniad i'r llys ystyried adroddiad a.7 yn dilyn 
gwrandawiad canfod ffeithiau; Newid “Dylai” yn “Rhaid”. 
Hefyd yn cael gwared â chyfeiriad blaenorol i ystyried asesiad 
arall - gweithiwr cymdeithasol, seicolegol ac ati. (symudwyd i 
baragraff 33a). 

Dylid hysbysu FCAs fel eu bod yn disgwyl cyfarwyddyd 
ar gyfer adroddiad a.7 yn dilyn gwrandawiad canfod 
ffeithiau. 

 

31 - Gwrandawiad Canfod 
Ffeithiau 

Gofyniad i gofnodi mewn ysgrifen y rhesymau dros newid 
barnwr yn dilyn gwrandawiad canfod ffeithiau. 

Dylid hysbysu'r FCAs er gwybodaeth yn unig. 

 

32 - Achosion lle cafwyd 
cam-drin domestig 

Gwasanaethau cymorth cam-drin domestig wedi'u 
hychwanegu fel gwasanaeth lleol posibl a allai fod o gymorth 
mewn achosion lle cafwyd cam-drin domestig. 

Dylid hysbysu'r FCAs er gwybodaeth yn unig. 

 

33 - Achosion lle cafwyd 
cam-drin domestig 

Yn cynnwys ystyried gwaith cymdeithasol, asesiadau 
seicolegol, lle cafwyd canfyddiadau. Yn cryfhau'r gofyniad i'r 
llys ystyried asesiad o oedolyn sy'n ceisio triniaeth ac ati, os 
bwriedir i'r rhiant fod ag unrhyw ran ym mywyd y plentyn.  

Gall y ddarpariaeth hon olygu bod y llys yn archebu 
asesiadau gan arbenigwyr ac, yn enwedig, asesiadau 
risg yn amlach. Ni ddylid ond gorchymyn FCAs i lunio 
adroddiadau a. 7 (onid ydynt wedi'u penodi'n 
Warcheidwad 16.4).  Gall y llys roi gorchymyn i FCA / 
CG gynnal asesiad risg o'r plentyn o dan a.7, ond ni 
ddylai FCAs gynnal asesiadau o rieni nac oedolion 
eraill. 

 

35 - Ffactorau i'w hystyried 
wrth benderfynu a ddylid 
creu CAO 

Aralleirio darpariaeth i'r llys sicrhau nad yw cyswllt yn peri 
bod y plentyn yn agored i "risg o niwed na ellir ei rheoli" 

Dylid hysbysu'r FCAs er gwybodaeth yn unig. 

 

36 - Ffactorau i'w hystyried 
wrth benderfynu a ddylid 
creu CAO 

Lle bo canfyddiadau wedi'u gwneud neu gamdriniaeth 
ddomestig wedi'i sefydlu fel arall, darpariaeth na ddylai'r llys 
ond creu gorchymyn cyswllt os oes modd sicrhau na fydd y 
rhiant y mae'r plentyn yn byw ag ef yn dioddef camdriniaeth 
ddomestig bellach. 

Mae angen i FCAs fod yn ymwybodol o'r newid wrth 
gynnal dadansoddiadau a gwneud argymhellion cyswllt.  
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37 - Ffactorau i'w hystyried 
wrth benderfynu a ddylid 
creu CAO 

Wedi'i aralleirio i gynnwys yr holl achosion lle sefydlir cam-
drin domestig, boed hynny drwy ganfyddiadau, cyfaddefiadau 
neu fel arall. 

Mae angen i FCAs fod yn ymwybodol o'r newid wrth 
gynnal dadansoddiadau a gwneud argymhellion cyswllt. 

 

38 - Cyfarwyddiadau 
ynghylch sut y bydd 
cyswllt yn parhau 

Wedi'i aralleirio i gynnwys yr holl achosion lle cafwyd cam-
drin domestig. 
 
Ychwanegu "Lle bo asesiad risg wedi casglu bod rhiant yn 
achosi risg i blentyn neu i'r rhiant arall, nid yw'n briodol trefnu 
cyswllt drwy ganolfan cyswllt â chymorth, na chyswllt gyda 
chymorth rhiant neu berthynas.". 

Mewn amgylchiadau o'r fath ni ellir fyth trefnu cyswllt â 
chymorth neu oruchwyliaeth anffurfiol yn unig. Os 
ystyrir bod cysylltiad gydag ymglymiad trydydd parti yn 
angenrheidiol ac yn briodol er mwyn lliniaru risgiau o 
niwed i'r plentyn ac/neu'r rhiant y mae'r plentyn yn byw 
gydag ef, mae'n rhaid i'r ymglymiad trydydd parti 
hwnnw fod ar ffurf goruchwyliaeth mewn canolfan 
gyswllt dan oruchwyliaeth.  
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