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Pwyllgor Cynghori Cafcass Cymru  

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Mehefin 2020 
Cyfarfod o Bell 

 
Yn bresennol: 
 
Jackie Murphy (JM) Cadeirydd 
Paul Apreda (PA) FNF Both Parents Matter Cymru 
Angelina Arno (AA) CAIS Ltd 
Sarah Coldrick (SC) Cymdeithas ar gyfer Maethu a Mabwysiadu Cymru 
Catrin Cracroft (CC) Cynrychiolydd Cymdeithas y Gyfraith 
Beth Flowers (BF) Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru 
Gareth Jenkins (GJ) ADSS Cymru 
Sara Kirkpatrick (SK) Cymorth i Ferched Cymru  
Mark Lewis (ML) Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei 

Mawrhydi 
Sharon Lovell (SL) Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol 
Des Mannion (DM) NSPCC Cymru 
Dan Ronson (DR) Cyngor Cyfryngu Teuluol  
Sue Thomas (ST) Cymdeithas yr Ynadon 
Nigel Brown (NB) Cafcass Cymru 
Matthew Pinnell (MP) Cafcass Cymru 
Rhianon James (RJ) Cafcass Cymru (Ysgrifenyddiaeth) 
 
 

 
1. Croeso a chyflwyniadau 
 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod a chyflwyno pawb o gwmpas y bwrdd. 
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan:  
 
Denise Inger SNAP Cymru 
Sean O’Neill (SO) Plant yng Nghymru 
Zoe Richards Anabledd Dysgu Cymru 
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2. Cofnodion cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Tachwedd 2019 – llofnodi cyn 
cyhoeddi ar wefan Cafcass Cymru 

 
Cytunwyd – Nid oedd unrhyw ddiwygiadau i’r cofnodion. 
 
3. Materion sy’n codi 
 
Nid oedd unrhyw faterion yn codi. 
 
4. Data Perfformio 2019 – 2020 
 
Rhoddodd NB drosolwg o’r atgyfeiriadau a’r ffigurau perfformio rhwng 1 Ebrill 2015 a 
31 Mawrth 2020. Nodwyd bod yr wythnosau olaf o’r flwyddyn ariannol ddiwethaf wedi 
gweld gostyngiad mewn gwaith newydd yn sgil y cyfnod clo. 
 
5. Y diweddaraf ar Ddarpariaeth Gwasanaeth (Covid-19) 
 
Nodwyd ers cyflwyno’r cyfyngiadau, fod holl staff Cafcass Cymru wedi bod y gweithio 
gartref a bod ymarferwyr wedi parhau i ymgysylltu â phlant a theuluoedd drwy 
ddefnyddio gwahanol blatfformau technolegol. Dywedodd NB fod staff wedi cyfrannu at 
ddatblygu fframwaith darparu gwasanaeth dros dro a oedd wedi’i ddosbarthu i aelodau 
cyn y cyfarfod. 
 
Bellach mae dwy gyfres o ganllawiau wedi eu datblygu gyda staff a’r undebau llafur. 
Mae’r gyntaf yn ganllawiau i staff ar gymryd rhan mewn achosion llys. Yn gryno, yn 
ystod y pandemig Covid-19 bydd ymarferwyr Cafcass Cymru yn cymryd rhan o bell 
mewn achosion llys a dim ond mynychu’n bersonol dan amgylchiadau eithriadol. Mae’r 
ail gyfres o ganllawiau yn ymwneud â gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Bydd 
gweithio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc drwy ddefnyddio platfformau 
technolegol yn parhau fel ein ffordd arferol o weithio a dim ond ar ôl ystyried a diystyru 
pob opsiwn arall y defnyddir cyswllt wyneb yn wyneb. Mae’n debyg y bydd y canllawiau 
hyn ar waith hyd fis Medi 2020, ond bydd hyn yn cael ei adolygu’n barhaus. Dywedodd 
NB y byddai’n arwain cynhadledd i’r staff i gyd ar 3 Gorffennaf ac y byddai cyfle i staff 
drafod y canllawiau hyn a gofyn cwestiynau. 
 
Yna, cafwyd trafodaeth ac ymatebodd NB ac MP i gwestiynau a godwyd gan aelodau 
o’r pwyllgor. Dywedodd DM nad oes gan bob plentyn fynediad i’r rhyngrwyd. Yn 
ddiweddar, roedd wedi cynnal trafodaeth bord gron i ystyried y problemau wrth weithio 
o bell gyda phobl ifanc. Mae’r pandemig wedi datgelu problemau tlodi ac os nad oes 
gan blant a theuluoedd fynediad i’r rhyngrwyd, mae’n anodd iawn iddyn nhw allu 
rhyngweithio o bell. Dywedodd DM ei fod yn barod i rannu’r cofnodion a’r cyflwyniad 
gydag aelodau’r Pwyllgor Cynghori. 
 
Gweithredu: DM i anfon y cofnodion a’r cyflwyniad at RJ er mwyn eu dosbarthu. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i NB am baratoi’r adroddiadau hyn ac ychwanegodd y dylid 
canmol staff am y gwasanaeth a ddarparwyd yn ystod cyfnod Covid-19. 
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6. Data Perfformio 2020 – 2021   
 

Dywedodd MP wrth aelodau’r pwyllgor fod Cafcass Cymru bellach yn llunio adroddiad 
data bob wythnos yn ogystal â’r adroddiadau data misol. Roedd y ddwy ddogfen wedi’u 
dosbarthu i aelodau cyn y cyfarfod. Rhoddodd MP drosolwg o’r wybodaeth a oedd 
wedi’i chynnwys yn yr adroddiadau. 
 
7. Y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn Comisiynu Adroddiad Niwed  
 
Eglurodd NB gefndir yr Adroddiad Niwed a gomisiynwyd gan y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder. Dywedodd NB fod yr adroddiad yn tynnu sylw at fethiannau’r system ac 
argymhellodd newid o system wrthwynebol i system cyfiawnder teuluol chwilysol. 
Ychwanegodd NB fod gan Cafcass Cymru rôl allweddol i’w chwarae wrth symud y 
gwaith hwn ymlaen a’u bod yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd rheolaidd â’r 
Weinyddiaeth Gyfiawnder, y farnwriaeth, HMCTS, Cafcass (Lloegr) ac ati. Dywedodd 
NB fod cynllun gweithredu wedi’i gynnwys fel rhan o’r adroddiad ac mae’r 
Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi cynnull cyfarfod Bwrdd Gweithredu ym mis Gorffennaf. 
Anogodd NB aelodau i ddarllen yr adroddiad. 
 
8. Materion er Gwybodaeth 

 
Anfonwyd copïau o “Adroddiad Cafcass Cymru - Amddifadu o Ryddid” ac “Adroddiad 
Cafcass Cymru - Llety Diogel” at aelodau’r pwyllgor cyn y cyfarfod. Eglurodd NB y 
bwriadwyd eu cyflwyno yn y cyfarfod ym mis Mawrth. Fodd bynnag, bu’n rhaid canslo’r 
cyfarfod hwn yn sgil y pandemig a rhestrwyd yr adroddiadau yn y cyfarfod hwn er 
gwybodaeth. Roedd aelodau hefyd wedi derbyn dolen i “Cynllun Strategol Cafcass 
Cymru 2020 - 2025”, eto er gwybodaeth. Diolchodd NB i aelodau am eu cyfraniad a’u 
sylwadau wrth i’r sefydliad baratoi’r adroddiad hwn dros y misoedd diwethaf. 
 
9. Unrhyw Fater arall 
 
Gan nad oedd mater arall i’w drafod, daeth y cyfarfod i ben.  
 
10. Cyfarfod Nesaf 

 
Cynhelir y cyfarfod nesaf am 9:30 – 11:00 ar 3 Tachwedd 2020 
 
Diolchodd y Cadeirydd i aelodau Pwyllgor Cynghori Cafcass Cymru am eu hamser a’u 
cyfraniad gwerthfawr i’r cyfarfod. 
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TAFLEN WEITHREDU 
 

Rhif eitem agenda  
 

Gweithredu Arwain 

Eitem 5 – Diweddariad ar 
Ddarpariaeth Gwasanaeth 
(Covid-19) 
 

DM i anfon cofnodion a 
chyflwyniad y drafodaeth 
bord gron at RJ i’w 
dosbarthu.  

Ysgrifenyddiaeth 

 
 
 


