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Beth allwch ei ddisgwyl gennym 

Mae Cafcass Cymru yn ymrwymedig i ddelio â chwynion am y gwasanaeth yr ydym 

yn ei gynnig cyn gynted â phosibl mewn ffordd deg, agored a thryloyw. 

 

Os gwnewch gŵyn ni fydd yn effeithio ar y gwasanaeth a gewch nawr nag yn y 

dyfodol. 

 

Cysylltwch â ni cyn gynted fo gennych unrhyw bryderon am y gwasanaeth rydych 

wrthi’n neu wedi’i dderbyn.  Mae’n syniad da i geisio trafod eich pryderon gyda’ch 

Swyddog Cafcass Cymru yn y lle cyntaf.  Gall y drafodaeth yma fod yn gyfle i ddelio 

a’ch pryderon a rhoi cyfle i’ch Cynghorydd Llys Teulu esbonio beth sy’n digwydd a’ch 

achos. 

 

Mae’n rhoi'r cyfle i ni allu egluro i chi'r camau gallwn gymryd neu beidio eu cymryd i 

edrych fewn i’r mater ymhellach. 

 

Ni all proses gwynion Cafcass Cymru newid unrhyw benderfyniadau neu gytundebau 

a wnaed yn y Llys.  Y Llys sy’n gwneud y penderfyniad terfynol.  Os ydych yn 

anghytuno â'r canlyniad, efallai dyliwch ystyried ymarfer eich hawl i apelio yn erbyn 

penderfyniad y Llys.  Bydd y Llys ac/neu eich Cynrychiolydd Cyfreithiol yn gallu'ch 

cynghori ynghylch y ffordd orau i wneud hyn. 

 

 

Beth rydym yn ei ddisgwyl gennych chi 

Credwn fod gennych yr hawl i bobl wrando arnoch, ac i chi gael eich clywed, deall 

a’ch parchu.  Rydym yn ystyried bod gan ein staff yr un hawliau hefyd.  Felly rydym 

yn disgwyl i chi fod yn foneddigaidd a chwrtais yn eich busnes gyda ni.  Ni fyddwn yn 

dioddef ymddygiad ymosodol neu ddilornus, galwadau afresymol na dyfalbarhad 

afresymol.  Mewn achosion lle bydd ein staff yn wynebu ymddygiad o’r fath, mae 

Cafcass Cymru yn cadw’r hawl i adolygu sut rydym yn cyfathrebu â chi wrth ddelio 

â’ch cwyn. 

 

Os fydd anghen gwybodaeth pellach er mwyn mynd ymlaen gyda’r cwyn ac ydan ni 

ddim yn eu dderbyn mewn amser rhesymol, ni fyddwn yn parhau gyda’r cwyn. 
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Sut i wneud cwyn 

Os nad ydych yn fodlon a safon y gwasanaeth rydych wedi ei dderbyn neu'n disgwyl 

ei dderbyn gan Cafcass Cymru, gallwch wneud cwyn.  Gallwch gysylltu â'r Tîm 

Cwynion mewn un o'r ffyrdd canlynol: 

 
Ffôn:  0800 49 60 650 (9:00am – 4:30pm Llun i Gwener) 

Linell ffon un-pwrpas Cwynion Cafcass Cymru yw hon ac mae yn rhad ac am ddim i 

galwyr yn Deyrnas Unedig. 

 

Os ydych yn byw tu allan I’r Deyrnas Unedig, fe all alw 0044 300 062 5500. 

 

E-bost: MyVoiceCafcassCymru@gov.wales 

 

Gwefan: Wales.gov.uk/cafcasscymru 

 

Post:  Tîm Cwynion 

Cafcass Cymru 

  Llywodraeth Cymru 

  Sarn Mynach 

  Cyffordd Llandudno 

  Conwy 

  LL31 9RZ 

 

Gallwn ystyried eich pryderon o fewn 6 mis o derbyn ymgysylltiad Cafcass Cymru yn 

eich achos.  Mae hyn oherwydd ei fod yn well ystyried eich pryderon tra bod y 

problemau'n dal yn ffres ym meddwl pawb. 

 

Fel eithriad efallai y gallem ystyried pryderon a ddygir i'n sylw yn hwyrach na hyn.  

Bydd rhaid i chi roi rhesymau cryf inni pam nad ydych wedi ein hysbysu’n gynharach 

a bydd angen inni dderbyn digon o wybodaeth ynghylch y mater i'n galluogi i'w 

hystyried yn llawn.  Beth bynnag fo'r amgylchiadau, ni fyddwn yn ystyried unrhyw 

bryderon ynghylch materion a ddigwyddodd mwy na dwy flynedd yn ôl. 

 

Os ydych yn ei gael yn anodd ysgrifennu llythyr neu egluro'ch cwyn inni, fe gewch 

ofyn i rhywun arall (ffrind neu weithiwr cymorth) wneud cwyn ar eich rhan fel eiriolwr.  

Mae hefyd groeso i’r eiriolwr fynychu  pob cyfarfod efo Cafcass Cymru ynglŷn a’ch 

cwyn er mwyn rhoi cefnogaeth i chi.  Fodd bynnag, bydd ein hymchwiliadau yn cael 

eu cynnal yn unol â rheolau'r Llys Teulu. 

 

Os ydych chi’n mynegi pryder ar ran rhywun arall, bydd angen eu cytundeb nhw 

arnom ni i chi gymryd y camau gweithredu hyn ar eu rhan.  Byddwn yn rhoi’r ffurflen i 

chi allu gwneud hyn. 

 

mailto:MyVoiceCafcassCymru@gov.wales
https://beta.gov.wales/cafcass-cymru?lang=en
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Os yw eich cwyn ynglyn a gwarchod data, y wybodaeth mae Cafcass Cymru yn ei 

ddal amdanoch, syt rydym yn defnyddio’r wybodaeth hyn neu os ydych eisiau 

gwneud cais o dan yr rheol gwarchod data cyffredinol (GDPR), fe gall eich cwyn eu 

ystyried dan y gweithdrefn cwynion llywodraeth Cymru.  Plîs cysylltwch a ni trwy: 

 

Perchenogased Ased Gwybodaeth 

Cafcass Cymru 

Llywodraeth Cymru 

Parc Cathays 

Caerdydd 

CF10 3NQ 

 

Ebost: CafcassCymru@gov.wales  

Neu Swyddog Gwarchod Date 

Llywodraeth Cymru 

Parc Cathays 

Caerdydd 

CF10 3NQ 

 

Ebost: DataProtectionOfficer@gov.wales  

 

 

Beth na allwn ddelio ag ef fel rhan o'n proses gwynion 

Mae yna adegau pan na all Cafcass Cymru ddelio a’ch pryderon trwy ein proses 

gwynion oherwydd bod rhain yn fater i’r Llys. e.e. anfodlonrwydd a chynnwys, 

dadansoddiad neu argymhelliad yr adroddiad Llys. 

 

Pan gysylltwch â'r Tîm Cwynion, byddwn yn dweud wrthych os all eich pryderon gael 

eu hystyried gan y broses gwynion neu beidio.  Os na all Cafcass Cymru edrych i 

mewn i'r pryderon rydych wedi'u codi, byddwn yn eich cynghori ar ffyrdd eraill o 

symud y rhain ymlaen. 

 

Os gwnewch gŵyn, ni fydd hyn o angenrheidrwydd yn arwain at newid y swyddog 

Cafcass Cymru sy'n gweithio ar eich achos.  Os yw gwaith a orchmynnir gan y Llys 

yn dal i gael ei wneud, nid yw'n arfer gorau i newid y swyddog a ddynodir a byddem 

yn gweithio tuag at ddod o hyd i ddatrysiad sy'n addas i bob parti sy'n gysylltiedig.  

Dim ond os yw'r Llys yn ei orchymyn er lles y plentyn bydd newid Swyddog yn 

debygol o ddigwydd. 

 

  

mailto:CafcassCymru@gov.wales
mailto:DataProtectionOfficer@gov.wales
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Sut y byddwn yn delio â'ch cwyn 

Pan fyddwch chi’n cysylltu â’r Tîm Cwynion i gwyno, byddwn yn cymryd y camau 

canlynol: 

 

Sicrhau bod y manylion sydd gennym ni’n adlewyrchu natur eich cwyn yn 

llawn. 

Os byddwch chi’n cysylltu â ni ar y Llinell Ffôn Cwynion mae’n bosibl y bydd gofyn i 

chi roi adroddiad ysgrifenedig ategol i sicrhau nad ydym wedi colli unrhyw fanylion 

pwysig.  Os byddwch chi’n cysylltu â ni drwy e-bost, ar-lein neu lythyr, byddwn yn 

ceisio cysylltu â chi dros y ffôn i drafod eich cwyn gyda chi. 

 

Byddwn yn rhoi gwybod i chi yn y lle cyntaf os yw eich pryderon yn cael eu cwmpasu 

gan Bolisi Cwynion Cafcass Cymru.  Os nad ydynt, byddwch yn cael eich cyfeirio at 

y sefydliad perthnasol all eich helpu chi gyda’ch cwyn, h.y. mae angen i bryderon 

sy’n ymwneud ag adroddiadau'r llys gael eu datrys yn y Llys. 

 

Ceisio datrys eich pryderon ar gam cynnar, a elwir yn Ddatrysiad Cynnar. 

Os yw Polisi Cwynion Cafcass Cymru yn cwmpasu eich pryderon, byddwn yn rhoi 

manylion eich cwyn i’r maes gweithredol lle caiff eich achos ei wrando.  Bydd un o 

Reolwyr y maes hwnnw yn cysylltu â chi i drafod eich pryderon yn fanylach ac i weld 

a oes modd datrys eich pryderon.  Mae’n bosibl y bydd y Rheolwr yn cynnig cyfarfod 

â chi wyneb yn wyneb i drafod eich pryderon ymhellach. 

 

Os nad oes modd datrys eich pryderon ar y cam hwn, ond bod ein polisi cwynion yn 

eu cwmpasu, bydd ymchwiliad ffurfiol yn cael ei gynnal. 

 

Paratoi cynllun yn amlinellu sut y byddwn yn ymateb i’ch cwyn. 

Bydd y Rheolwr yn diffinio eich cwyn gyda chi; byddwn yn anfon copi o faterion eich 

cŵyn y bwriedir ymchwilio iddi er mwyn i chi gytuno arnynt.  Bydd hyn ar ffurf Cynllun 

Ymateb i Gŵyn.  Ni fydd unrhyw faterion ychwanegol yn cael eu ystyried unwaith 

fydd yr arolwg yn cychwyn. 

 

Canfod Swyddog Ymchwilio priodol. 

Byddwn yn penodi Swyddog Ymchwilio o faes gweithredol arall i ymchwilio i’ch 

cwyn.  Rheolwr Ymarfer neu Bennaeth Gweithrediadau fydd hwn fel arfer na fydd yn 

gyfarwydd â’ch achos o gwbl.  Mae’n bosibl y bydd angen i’r Swyddog Ymchwilio 

gysylltu â chi i drafod agweddau ar eich pryderon yn fanylach fel rhan o’i Ymchwiliad. 

 

Os yw eich cwyn yn cynnwys trydydd parti, gall fod yn briodol i’r Swyddog Ymchwilio 

gysylltu â nhw fel rhan o’r ymchwiliad.  Bydd y Swyddog Ymchwilio yn esbonio’r 

rhesymau dros gynnwys trydydd parti yn ei ymchwiliad a caiff rhain eu nodi yn y 

cynllun ymateb i gŵyn a/neu yn yr adroddiad ar ganfyddiadau’r ymchwiliad, fel y bo’n 

briodol. 
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Os yw eich cwyn yn cynnwys cyn aelod o staff Cafcass Cymru, fe wnawn ystyried os 

yw yn briodol i gysylltu yr aelod o staff yna mewn perthynas a’r cwyn.  Fe wnawn ni 

esbonio I  chi os ydan wedi wneud hyn ac fe fydd yn cael eu gofnodi yn glir yn y  

cynllun ymateb i gŵyn a/neu yn yr adroddiad ymchwiliad, fel y bo’n briodol. 

 

 

Anfon yr adroddiad ar ganfyddiadau’r ymchwiliad i’r gŵyn. 

Ein nod yw cwblhau ein hymchwiliad i’ch cwyn ac anfon copi o’n canfyddiadau atoch 

o fewn 30 diwrnod gwaith i chi gytuno ar faterion y gŵyn y bwriedir ymchwilio iddi yn 

y cynllun ymateb i gŵyn.  Os yw'r pryderon sy’n sail i’ch cwyn yn arbennig o 

gymhleth, gall gymryd hirach i ni gwblhau ein hymchwiliad.  Os felly, byddwn yn 

sicrhau eich bod yn gwybod lle rydym ni arni a byddwn yn rhoi amcan i chi o faint o 

amser y bydd yn ei gymryd i ni gwblhau ein hymchwiliad. 

 

Os fydd angen gwybodaeth bellach er mwyn symud ymlaen gyda’r cwyn, yn 

anffodus, os na dderbynnir hyn o fewn amser rhesymol, maen debig ni fydd dewis i 

ni ond i peidio a parhau gyda eich cwyn. 
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Sut rydym yn delio â chwynion gan blant a phobl ifanc 

Mae Cafcass Cymru'n dilyn yr un broses gwynion i ddelio â phryderon a dderbynnir 

gan blant a phobl ifanc.  Fodd bynnag, rydym yn anelu i siarad â'r plentyn neu 

berson ifanc o fewn 1 diwrnod gwaith o dderbyn eu cwyn. 

 

Disgwylir i'r Swyddog Ymchwilio gwblhau eu hymateb o fewn 15 diwrnod gwaith. 

 

Mae gwybodaeth ar gael I plant a phobol ifanc ar syt i ddweud wrthym beth maent yn 

ei feddwl gan gynnwys syt i wneud cwyn i’w gael yn y pecyn gwybodaeth a rennir 

gyda holl blant a phobol ifanc.  Fe all Plant ac phobol ifanc hefyd wneud cwyn neu 

codi pryderon ar ein gwefan Wales.gov.uk/cafcasscymru. 

 

Fe ellir trefnu darpariaeth eirioli ar gyfer plant a phobl ifanc sydd am wneud cwyn. 

 

Gall Comisiynydd Plant Cymru ddarparu manylion ynghylch sefydliadau y gall plant a 

phobl ifanc eu defnyddio er mwyn rhoi llais iddynt.  Eu manylion cyswllt yw: 

 

E-bost: post@childcomwales.org.uk  

 

Gwefan: www.childcom.org.uk  

 

Post:  Comisiynydd Plant Cymru 

Tŷ Ystumllwynarth 

Ffordd y Ffenics 

Llansamlet 

Abertawe 

SA7 9FS 

 

Ffôn:  0808 801 1000 

 

Gwasanaeth arall sydd ar gael i blant a phobl ifanc yw Meic, linell gymorth eiriolaeth 

a chyngor sy'n gyfrinachol, dienw ac am ddim.  Eu manylion cyswllt yw: 

 

Rhadffôn:  0808 80 23456 

Testun SMS: 84001 

Gwefan:  www.meiccymru.org 

 

  

http://cafcass.gov.wales/?skip=1&lang=cy
mailto:post@childcomwales.org.uk
http://www.childcom.org.uk/
http://www.meiccymru.org/


Cafcass Cymru – Canllaw i Gwynion 
Ebrill 2020 

8 
 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

Os ydych yn parhau i fod yn anfodlon ynglŷn â’r ffordd rydym wedi delio neu wedi 

mynd i'r afael â'ch cwyn, gallwch gysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru.  Mae'r Ombwdsmon yn annibynnol o bob corff Llywodraeth a ellir 

edrych i mewn i'ch cwyn os credwch eich bod chi neu'r person rydych yn cwyno ar ei 

ran: 

 

 wedi'ch trin yn annheg neu wedi derbyn gwasanaeth gwael trwy ryw fethiant ar 

ran y corff sy'n ei ddarparu; 

 wedi'ch anfanteisio'n bersonol gan fethiant yn y gwasanaeth neu wedi'ch trin yn 

annheg. 

 

Mae'r Ombwdsmon yn disgwyl i chi ddwyn eich pryderon i'n sylw ni yn gyntaf a rhoi 

cyfle inni ddarparu ymateb.  Gallwch gysylltu â'r Ombwdsmon trwy: 

 
Ffôn:  0300 790 0203 
 
E-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk 
 
Gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk 
 
Post:  Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
  1 Ffordd yr Hen Gae 
  Pencoed 
  CF35 5LJ 
 
 

Gofal Cymdeithasol Cymru 

Gallwch gysylltu â Gofal Cymdeithasol Cymru os ydych yn teimlo nad ydym wedi 

cwrdd â’r safonau a gyflwynir yng nghôd ymarfer Gweithwyr Cymdeithasol.  

Awgrymir eich bod yn dwyn eich pryderon i'n sylw ni yn gyntaf er mwyn rhoi cyfle I ni 

ddarparu ymateb.  Gallwch gysylltu â Gofal Cymru trwy: 

 
Ffôn:  0300 30 33 444 
 
E-bost: gwybodaeth@gofalcymdeithasol.cymru 
 
Gwefan: www.socialcare.wales 
 
Post: Gofal Cymdeithasol Cymru 

South Gate House 
Wood Street 
Caerdydd 
CF10 1EW 

 
 

mailto:ask@ombudsman-wales.org.uk
http://www.ombudsman-wales.org.uk/
mailto:gwybodaeth@gofalcymdeithasol.cymru
http://www.socialcare.wales/
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Sut rydym yn delio â phryderon gan Awdurdodau Lleol 

Caiff pryderon gan Awdurdod Lleol eu hatgyfeirio at y Pennaeth Gweithrediadau 

perthnasol a'u trafod yn unol â gofynion y protocol a gytunir rhwng Cafcass Cymru a 

Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS Cymru). 
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Cwestiynau Cyffredin 

Fel canllaw cyflym, isod mae’r mathau cyffredin o gwynion a dderbynnir gan 

ddefnyddwyr gwasanaeth ynghyd a’r camau gellir eu cymryd i geisio’i datrys.  Ond 

cofiwch, mae'r Tîm Cwynion ar gael os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y 

weithdrefn neu os oes arnoch angen cyngor. 
 

Ffôn: 0800 49 60 650 (9:00am – 4:30pm Llun i Gwener) (rhad ac am ddim i galwyr yn Deyrnas 

Unedig. Os ydych yn byw tu allan i’r Deyrnes Unedig, fe all alw 0044 300 062 5500). 
 

E-bost: MyVoiceCafcassCymru@gov.wales 
 

Gwefan: Wales.gov.uk/cafcasscymru 
 

Post:  Tîm Cwynion – Cafcass Cymru 
  Llywodraeth Cymru 
  Sarn Mynach 
  Cyffordd Llandudno 
  Conwy, LL31 9RZ 
 

RWYF EISIAU CWYNO AM... 
ANGHYWIRDEBAU FFEITHIOL YN ADRODDIAD Y LLYS 

BETH DDYLWN EI WNEUD 

• Rwyf wedi canfod bod gan yr adroddiad 
enwau/dyddiadau/oedrannau anghywir... 

Yn gyntaf mae angen i chi gysylltu ag awdur yr 
adroddiad i'w hysbysu eich bod wedi canfod 
anghywirdebau ffeithiol sydd angen eu cywiro. 
 

Hefyd gallwch gysylltu â'r Tîm Cwynion i roi 
manylion yr anghywirdebau ffeithiol rydych wedi'u 
nodi. 
 

Nid yw 'anghywirdebau ffeithiol' yn cynnwys unrhyw 
anfodlonrwydd a allai fod gennych ar gynnwys, 
dadansoddiad neu argymhelliad yr adroddiad.  Mae 
rhain yn faterion y dylid eu codi yn y Llys. 

RWYF EISIAU CWYNO AM... 
Y GWASANAETH RWYF WEDI EI DDERBYN 

BETH DDYLWN EI WNEUD? 

• Nid wyf yn teimlo bod fy achos yn cael ei drafod 
yn dda... 
 

• Ffeiliwyd yr adroddiad yn hwyr yn y Llys... 
 

• Mae'n anodd cael gafael a’r Cynghorydd Llys 
Teulu/mae wedi methu â fy ffonio'n ôl ar sawl 
achlysur... 
 

Cysylltwch â'r Tîm Cwynion mewn un o'r ffyrdd 
dilynol: 
 

Ffôn:  0800 49 60 650 
(9:00am - 4:30pm Llun I Gwener) (rhad ac am ddim i galwyr yn 
Deyrnas Unedig.  Os ydych yn byw tu allan i’r Deyrnes Unedig, fe all 
alw 0044 300 062 5500). 
 

E-bost:  MyVoiceCafcassCymru@gov.wales 
 

Gwefan: Wales.gov.uk/cafcasscymru 
 

Post:         Tîm Cwynion – Cafcass Cymru 
Llywodraeth Cymru 
Sarn Mynach 
Cyffordd Llandudno 
Conwy 
LL31 9RZ 

 

mailto:MyVoiceCafcassCymru@gov.wales
https://beta.gov.wales/cafcass-cymru?lang=en
mailto:MyVoiceCafcassCymru@gov.wales
https://beta.gov.wales/cafcass-cymru?lang=en
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RWYF EISIAU CWYNO AM... 
YR ADRODDIAD LLYS 

BETH DDYLWN EI WNEUD? 

• Nid wyf yn teimlo bod cynnwys yr adroddiad yn 
adlewyrchu'r sefyllfa'n gywir... 
 

• Nid wyf yn teimlo bod Cynghorydd y Llys Teulu 
wedi cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol... 

 
• Rwyf yn teimlo bod yr adroddiad yn cynnwys 

gwybodaeth amherthnasol... 
 

• Rwyf yn anfodlon ar yr adroddiad a 
gynhyrchwyd gan Gynghorydd y Llys Teulu... 

 
• Rwyf yn anfodlon ar argymhelliad yr 

adroddiad... 

Yn gyntaf dylech drafod y pryderon hyn gydag 
awdur yr adroddiad. 
 
Os ydych yn anfodlon a’r adroddiad, mae'n rhaid i 
chi neu'ch cynrychiolydd cyfreithiol ei godi yn y 
Llys.  Rhoddir y cyfle i chi herio ei gynnwys, 
dadansoddiad a’r argymhellion.  Nid yw'r rhain yn 
faterion y gellir eu hystyried gan Cafcass Cymru. 
 
Os ydych yn teimlo bod yr wybodaeth a gynhwysir 
mewn adroddiadau gan asiantaethau eraill e.e. yr 
Heddlu, Awdurdodau Lleol yn anghywir, mae'n 
rhaid ichi gysylltu â'r asiantaethau hynny i egluro a 
thrafod eich pryderon. 

RWYF EISIAU CWYNO AM... 
Y GORCHYMYN CYSWLLT 

BETH DDYLWN EI WNEUD? 

• Rwyf yn anfodlon ar y cyswllt a argymhellir yn yr 
adroddiad Llys... 
 

• Rwyf yn anfodlon ar y trefniadau a gyflwynir yn 
y Gorchymyn Llys... 

Mae'n rhaid codi materion/pryderon ynglŷn â 
threfniadau cyswllt yn y Llys nid gyda Cafcass 
Cymru. 

RWYF EISIAU CWYNO AM... 
DDIGWYDDIADAU YN YSTOD Y GWRANDAWIAD 

LLYS 
BETH DDYLWN EI WNEUD? 

• Rwyf yn anfodlon ar y dystiolaeth a roddwyd 
gan y Cynghorydd Llys Teulu yn y 
gwrandawiad... 

Mae'n rhaid i chi neu'ch cynrychiolydd cyfreithiol 
godi'ch pryderon yn y Llys lle rhoddir y cyfle ichi 
herio'r dystiolaeth a roddwyd. 

RWYF EISIAU CWYNO AM... 
DDYRANIAD FY ACHOS 

BETH DDYLWN EI WNEUD? 

• Rwyf am newid y Cynghorydd Llys Teulu a 
ddyrannwyd i'm hachos... 

Nid yw hwn yn fater y gellir ei drafod trwy'r broses 
gwynion. 
 
Os ydych yn anfodlon ar ddyraniad eich achos, 
bydd angen i chi drafod hyn gyda'r Llys.  Os yw 
gwaith sydd wedi eu archebu gan cwrt yn gael eu 
ymgymryd, nid yw yn ymarfer gora i newid yr 
swyddog ddyranu ac fe fysa ni yn gweithio at dod o 
hyd i fordd ymlaen fysa yn addas i pawb.  Fysa 
newid cynghorydd llys teulu ond yn cael eu ystyriad 
os yn cael archebu gan cwrt er mwyn lles y plenty. 

 

 


