
CAFCASS Cymru 2022 

Arolwg Pobl – Rhieni a Gofalwyr 

Sut mor dda y mae Cafcass Cymru yn 
cynorthwyo plant a theuluoedd? 

Ysgrifennwyd y ddogfen hon gan 
Arolygiaeth Gofal Cymru. 

Mae’r ddogfen yma wedi ei haddasu 
o’r ddogfen ‘Arolwg Pobl’ er mwyn 
bod yn haws i bobl ei darllen. 



 Gwybodaeth am yr 
Arolwg Pobl  

 
Arolygiaeth Gofal Cymru ydym ni.  

 

Rydym yn archwilio pa mor dda y mae 

Cafcass Cymru yn cynorthwyo plant a 

theuluoedd.  

 

Mae Cafcass yn sefyll am ‘Children 

and Family Court Advisory and Support 

Service’ 

 

Mae’r arolwg yma ar gyfer rhieni a 

gofalwyr plentyn sydd wedi derbyn 

gwasanaeth gan Cafcass Cymru.  



 

Mae gennym ddiddordeb clywed 

beth mae rhieni a gofalwyr yn feddwl 

am Cafcass Cymru. Mae hyn yn rhan 

bwysig o’n gwaith ni.  

 

Dylai’r ddogfen arolwg yma gymryd 5 i 

10 munud i’w chwblhau.  

 

Os nad wyt yn deall, gofyn i rywun yr 

ydych yn adnabod i dy gynorthwyo di 

os gwelir yn dda. 

 

Rydym yn gofyn i ti ym mha ardal wyt 

ti’n byw yng Nghymru er mwyn 

gwybod pa wasanaethau yr ydych yn 

sôn amdanynt. 

 

Pan fyddwn ni wedi gorffen ein 

harchwiliad, byddwn yn ysgrifennu 

llythyr i ddweud beth yr ydym wedi ei 

ddarganfod.  



 

Gallit ti ddarllen y llythyr fan hyn: 

www.arolygiaethgofal.cymru    

 

Os oes unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r 

arolwg yma, gallit ti gysylltu â ni ar e-

bost trwy: 

CIWLocalAuthority@gov.wales   

 

Neu ffonio ni ar  

0300 7900 126.  

 

  

http://www.arolygiaethgofal.cymru/


 

 

 

 

 

1. Ble yng Nghymru wyt ti’n 

byw? 

Blaenau Gwent  Merthyr Tudful  
Pen-y-Bont ar Ogwr  Sir Fynwy  
Caerffili  Castell Need Port 

Talbot  
Caerdydd  Casnewydd  
Sir Gaerfryrddin  Sir Penfro  
Ceredigion  Powys   
Conwy  Rhondda Cynon Taf   
Sir Dinbych  Abertawe   
Sir y Fflint  Torfaen   
Gwynedd  Bro Morgannwg  
Ynys Môn  Wrecsam  



 

2. A wyt ti’n riant neu yn ofalwr o 

blentyn sydd wedi cael gwasanaeth 

gan Cafcass Cymru? 

Rhiant     Gofalwr  

 

 

3. Wyt ti dal yn cael gwasanaeth 

gan Cafcass Cymru ar hyn o bryd? 

Ydw,  

rwyf yn cael 

gwasanaeth ar 

hyn o bryd 

 

Nac ydw, 

cefais i 

wasanaeth yn 

y gorffennol 

 

 

 

 



 

4. Pryd ges di wasanaeth gan 

Cafcass Cymru? 

Yn y 

flwyddyn 

ddiwethaf 

 

Dros 

flwyddyn yn 

ôl   

 

 

 

5. A wnaeth Cafcass Cymru 

gwneud i ti, neu’r plentyn, 

deimlo’n ddiogel? 

Do   Naddo   

 

 

 



 

6. A wnaeth Cafcass Cymru 
esbonio beth maent yn ei wneud, a 
dy helpu di i ddeall hynny?   

Naddo Dim 
llawer 

Rhywfaint Do, tipyn 
bach 

Do, llawer 

     
     

 Dydw i ddim yn siŵr  
 

 

7. Pa mor hawdd oedd cysylltu â 

Cafcass Cymru pan oedd angen 

arnat ti?    

Anodd 

Iawn – dim 
yn anodd 

nac yn 
rhwydd 

Rhwydd 

Nid oes 
angen wedi 

bod arnaf i’w 
gysylltu â nhw 

hawdd 
iawn 

     
     

 Dydw i ddim yn gwybod  
 



 

8 Gofynnodd Cafcass Cymru i ti 

ym mha iaith yr oeddet ti eisiau 

siarad?    

Do   Naddo  

Dydw i ddim yn siŵr  

 

 

9. A oedd Cafcass Cymru yn 

barchus tuag atat ti?   

Nid 
oeddynt 

yn barchus 
o gwbl 

Dim 
llawer Rhywfaint 

Ychydig 
yn 

barchus 

Yn 
barchus 

iawn 

     
     

Dydw i ddim yn siŵr  



 

10. Pa mor dda oedd Cafcass 

Cymru yn gwrando arnat ti?   

Dim o 
gwbl 

Dim pob 
tro 

Rhywfaint Ychydig Pob tro 

     
     

 
Dydw i ddim yn siŵr  

 

 

11. A ges di dy gynnwys mewn 

penderfyniadau wnaeth Cafcass 

Cymru? 

Naddo, 
dim o 
gwbl 

Dim pob 
tro Weithiau Ychydig Do, pob 

tro 

     
     

 
Dydw i ddim yn siŵr 

 



 

12. A oeddet ti’n gallu gweld 
rhywun o Cafcass Cymru wyneb-i-
wyneb (hynny yw mewn person)? 

Do   Naddo  

 

 

13. Os nad oeddet yn gallu gweld 
rhywun wyneb-i-wyneb, sut oeddet 
ti’n teimlo ynglŷn â hynny? 

Cafodd 

effaith mawr 

arna i 

Cafodd 

ychydig o 

effaith arna i 

Dydw i ddim 

yn siŵr 

Ni chafodd 

effaith arna i 

o gwbl 

    

    

 



 

14. A ges di gyfle i’w gweld nhw 

ddigon o weithiau? 

Do  
 
Naddo 

 

 Dydw i ddim yn siŵr  

 

 

15. Faint o gymorth oedd Cafcass 
Cymru? 

Dim o 

gwbl 

Dim 

llawer 
Ychydig Da 

Yn dda 

iawn 

     

     

 



 

16. A fedri di ddweud wrthym os 

gwelir yn dda beth wnaeth 

Cafcass Cymru yn dda, a beth 

allant ei wella yn y dyfodol? 

Beth maen yn ei wneud yn dda? 

Beth allent ei wella yn y dyfodol? 

 

Diolch am rannu dy 

sylwadau gyda ni. 
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