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Pwyllgor Cynghori CAFCASS Cymru 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Gorffennaf 2019 
Swyddfeydd CAFCASS Cymru, Parc Cathays, Caerdydd 

 
Yn Bresennol: 
 
Jackie Murphy (JM) Cadeirydd 
Paul Apreda (PA) FNF Both Parents Matter Cymru 
Sarah Coldrick (SC) AFA Cymru 
Beth Flowers (BF) Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru 
Denise Inger (DI) SNAP Cymru 
Dawn Jeffery (DJ) Cymorth i Ferched Cymru (ar ran Eleri Butler) 
Gareth Jenkins (GJ) ADSS Cymru 
Sean O’Neill (SO) Plant yng Nghymru 
   
Nigel Brown (NB) Cafcass Cymru 
Matthew Pinnell (MP) Cafcass Cymru 
Suzanne Burgoyne (SB) 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 gan: 
 
Eleri Butler Cymorth i Ferched Cymru 
Catrin Cracroft Cynrychiolydd Law Society 
Sharon Lovell NYAS Cymru 
Des Mannion NSPCC Cymru 
Y Farnwres Helen Mifflin Barnwriaeth 
James O’Reilly Y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol 
Rakhshanda Shahzad BAWSO De Cymru 
Zoe Richards Anabledd Dysgu Cymru 
Hugh Simkiss Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd 

ei Mawrhydi 
Dan Ronson Family Mediation Council 
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3. Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Mawrth 2019 – dylid eu cymeradwyo 
cyn eu cyhoeddi ar wefan Cafcass Cymru 

 
Roedd un newid i'r cofnodion.  Ar dudalen dau, dylai ail baragraff ‘cyfraith gyhoeddus’ 
ddweud, “Tynnodd SC sylw at y nifer fawr a fabwysiedir heb fynd drwy asiantaeth”.  
 
4. Materion sy’n codi 
 
Trafodwyd Sicrhau Ansawdd Dysgu a Gwella (QALI) – Crynodeb Adolygu Arferion dan 
eitem chwech ar agenda’r cyfarfod hwn.   
 
5. Atgyfeiriadau a Pherfformiad 
 
Cyfraith Gyhoeddus 
 
Rhoddodd NB drosolwg o’r ffigurau perfformiad ac atgyfeiriadau ar gyfer 1 Ebrill 2018 i 
30 Mehefin 2019. Bu gostyngiad yn nifer y ceisiadau adran 31 ond mae nifer 
cyffredinol yr atgyfeiriadau cyfraith gyhoeddus yn parhau i fod yn gyson.   
 
Awgrymodd GJ y gallai'r lleihad yn nifer y ceisiadau adran 31 fod wedi ei achosi gan 
nifer o ffactorau gan gynnwys canlyniad uniongyrchol i gais Llywodraeth Cymru fod 
pob awdurdod lleol yn gosod targedau i leihau nifer y plant sy'n derbyn gofal.    
 
Cyfraith Breifat 
 
Nododd NB fod gwaith cyfraith breifat wedi gweld rhagor o gynnydd gyda chynnydd o 
5.7% mewn adroddiadau ymholiadau diogelu yn ystod y flwyddyn hyd yma. Bu 
cynnydd hefyd yn nifer yr adroddiadau gorfodi a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn hyd 
yma. Mae Cafcass Cymru yn gweithio'n agos iawn gyda'r heddluoedd ledled Cymru i 
sicrhau bod yr archwiliadau diogelu y gofynnir amdanynt gan yr heddlu yn cael eu 
dychwelyd o fewn yr amser a bennwyd. Dywedodd MP y bu cynnydd mawr mewn 
adroddiadau atodiadol. Nodwyd bod pob rhan o Gymru bellach yn cynnal adroddiadau 
ar yr effaith ar blant. 
 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol 
 
Parheir i wneud gwaith er mwyn gwella Dangosyddion Perfformiad Allweddol 3. 
Nododd NB y bydd gwelliannau i brosesau gweinyddol yn helpu i gyrraedd y targed 
hwn. 

 
6. Sicrhau Ansawdd Dysgu a Gwella (QALI) – Crynodeb o’r Adolygiad o 

Arferion 
 
Cyflwynodd Suzanne Burgoyne, Pennaeth Gweithrediadau yng Ngogledd Cymru, 
gyflwyniad manwl ynghylch Fframwaith Adolygu Arferion Cafcass Cymru. Cyflawnwyd 
y model Adolygu Arferion ar draws meysydd gweithredol ym mis Ebrill 2018 ac mae'n 
canolbwyntio ar gryfderau a chanlyniadau i blant. Dywedodd SB fod sylwadau’r staff 
ynghylch y model wedi bod yn gadarnhaol. Nodwyd bod rheolwyr ac ymarferwyr wedi 
ymaddasu'n dda i'r broses a'u bod nhw’n croesawu amser penodol i adolygu meysydd 
allweddol o’r arferion. Yn ystod y drafodaeth, rhannodd SB gopïau o'r model yn ogystal 
â chopïau o awgrymiadau defnyddiol y Bwrdd Cyfiawnder Teuluol i Bobl Ifanc. 
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Canmolodd DI SB am y darn hwn o waith a chydnabu bod llawer o ystyriaeth wedi ei 
roi i'r model hwn. Ychwanegodd SC ei fod yn ddarn rhagorol o waith.  
 
Diolchodd y Cadeirydd i Suzanne am ei chyflwyniad diddorol ac am y drafodaeth 
fywiog a’i dilynodd. 
 
Cam Gweithredu: RJ i ddosbarthu copïau o Adolygiadau Arferion Cafcass Cymru ac 
awgrymiadau defnyddiol y Bwrdd Cyfiawnder Teuluol i Bobl Ifanc i'r aelodau.  
 
7. Yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch Ffrwd Waith Cyfraith Breifat a 

Chyhoeddus Llywydd yr Isadran Deuluoedd  
 
Darparodd MP yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch Ffrwd Waith Cyfraith Breifat a 
Chyhoeddus y Llywydd. Esboniodd MP fod Llywydd yr Isadran Deuluoedd, Syr Andrew 
McFarlane, wedi sefydlu dau weithgor i archwilio pa gyfleoedd sydd ar gael i wella'r 
fframweithiau cyfraith gyhoeddus a phreifat presennol. Dywedodd MP mai ef yw 
cynrychiolydd y Gweithgor Cyfraith Breifat a arweinir gan Mr Ustus Cobb. NB yw'r 
cynrychiolydd ar y Gweithgor Cyfraith Gyhoeddus a arweinir gan Mr Ustus Keehan.  
 
Esboniodd MP fod y Gweithgor Cyfraith Breifat wedi bod yn edrych ar adolygu'r 
Rhaglen Trefniadau Plant a'i fod wedi cyflwyno cynigion ar gyfer gwaith diwygio a 
gyflwynwyd yng Nghynhadledd y Llywydd ym mis Mai 2019. Ar hyn o bryd, ceir cyfnod 
ymgynghori o dri mis a ddilynir gan gyfle yn yr hydref i wneud rhywfaint o newid radical 
i’r broses, yn enwedig yn y camau cynnar.    
 
Nodwyd bod dau Gynghorydd Llys Teulu wedi eu dirprwyo i weithio ar y prosiectau 
hyn. Bydd un ohonynt yn canolbwyntio ar waith cyfraith breifat a'r llall ar waith cyfraith 
gyhoeddus. Byddant yn meithrin dealltwriaeth o’r newidiadau ac yn sicrhau bod staff 
Cafcass Cymru a'r sefydliad yn barod am unrhyw newidiadau.   
 
Cam Gweithredu:  AJ i gynnwys ‘Gorchmynion Gofal a Lleoli gyda Rhieni’ ar 
agendâu'r dyfodol fel eitem sefydlog ar yr agenda 
 
8. Yr wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Strategol newydd 
 
Dywedodd NB wrth aelodau'r pwyllgor ei fod wedi bod yn ymweld â phob tîm ledled 
Cymru yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf er mwyn cynnwys staff yn y broses o 
ddatblygu cynllun strategol newydd Cafcass Cymru. Cynhelir tri gweithdy arall ar gyfer 
staff yn yr hydref a rhagwelir y bydd drafft yn barod erbyn mis Hydref. Bydd y drafft yn 
cael ei gyflwyno i aelodau'r Pwyllgor Ymgynghorol yn ystod cyfarfod mis Tachwedd er 
mwyn cael eu safbwyntiau a'u cyfraniadau a gobeithir y bydd y ddogfen yn fyw erbyn 
mis Ebrill 2020.  
 
Yn ogystal â'r cynllun strategol, atgoffodd MP aelodau'r pwyllgor fod yr Athro Karen 
Broadhurst wedi ei gwahodd i gyfarfod mis Tachwedd. Bydd yr Athro Broadhurst yn 
rhoi trosolwg o'r Arsyllfa Cyfiawnder Teuluol a’r prosiect Cyswllt Diogel Gwybodaeth 
Ddienw. Plant sy’n cael eu geni mewn gofal yng Nghymru fydd un o'r darnau gwaith 
cyntaf i’w gyflawni a bydd yn adlewyrchu darn tebyg o ymchwil a wnaed yn Lloegr. 
Gobeithir y bydd yr wybodaeth ar gael erbyn mis Hydref.  
 
9. Unrhyw Fusnes Arall  
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Pwysleisiodd GJ pa mor bwysig yw hi fod Cynghorwyr Llys Teulu yn cefnogi’r broses o 
weithredu'r canllawiau Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig newydd ar gyfer asesu 
gofalwyr posibl pan fo’r materion hyn gerbron y llys.  
 
  
 
10. Dyddiadau ar gyfer 2019 

 
Cynhelir y cyfarfod nesaf ar: 
 
6 Tachwedd 2019 – 09:30 – 11:30 – Swyddfa Llywodraeth Cymru, Caerdydd 
 
Diolchodd y Cadeirydd i aelodau Pwyllgor Cynghori Cafcass Cymru am eu cyfraniad 
gwerthfawr i'r cyfarfod. 
 



5 

 
TAFLEN WEITHREDU 
 

Rhif yr eitem ar yr agenda 
 

Camau Gweithredu Arweiniad 

Eitem 6 – Sicrhau Ansawdd 
Dysgu a Gwella (QALI) – 
Crynodeb Adolygu Arferion 
 

Yr ysgrifenyddiaeth i 
ddosbarthu copïau o 
Adolygiadau Arferion Cafcass 
Cymru a sïon sicr y Bwrdd 
Cyfiawnder Teuluol i Bobl 
Ifanc i'r aelodau. 

Yr ysgrifenyddiaeth 

Eitem 7 – Yr wybodaeth 
ddiweddaraf ynghylch 
Llywydd Ffrwd Waith Cyfraith 
Breifat a Chyhoeddus yr 
Isadran Deuluoedd 
 

Yr ysgrifenyddiaeth i gynnwys 
‘Gorchmynion Gofal a Lleoli 
gyda Rhieni’ ar agendâu'r 
dyfodol fel eitem sefydlog ar 
yr agenda 

Yr ysgrifenyddiaeth 

 
 
 


