
Y Bwrdd 
Cyfiawnder 
Teuluol
Adroddiad Blynyddol 2013–14



Y Bwrdd Cyfiawnder Teuluol Adroddiad Blynyddol 2013–14     1

Hwn yw ein hail adroddiad blynyddol, a chredaf 
ei fod yn dangos blwyddyn arall o wir gyflawni.

Rydym wedi dal i leihau oedi mewn achosion 
cyfraith gyhoeddus, ac mae hynny wedi bod 
o fudd arbennig i’r holl blant sy’n cael eu dal 
yn y prosesau a fydd yn pennu eu dyfodol. 
Mae’r cyflawniad hwn wedi cael ei arwain gan 
y byrddau cyfiawnder teuluol lleol, ac mae’n 
ganlyniad ymdrech barhaus gan gyrff amrywiol 
a llawer iawn o bobl, gan gynnwys barnwyr, 
awdurdodau lleol a’u gweithwyr cymdeithasol, 
ynghyd â Cafcass a Cafcass Cymru. Gwelwyd 
nifer o ddatblygiadau yn ystod y flwyddyn, 
gan gynnwys cyflwyno’r Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus newydd, paratoadau ar gyfer yr un 
llys teulu (a lansiwyd ym mis Ebrill), a newidiadau 
i weithdrefnau a phrosesau mewn llawer o 
awdurdodau lleol.

Eleni rhaid i ni geisio sefydlu’r newidiadau, a 
gwneud yn siŵr bod yr ardaloedd sydd ar ei hôl 
hi’n dal y lleill i fyny. Rhaid i ni ofalu nad yw 
ymdrechion i wella cyfraith breifat yn tynnu’n 
sylw oddi ar y tasgau hyn.

Rhagair gan David Norgrove,
Cadeirydd y Bwrdd Cyfiawnder Teuluol

Ond mae’n rhaid i ni newid cyfraith breifat. 
Roeddem wedi gobeithio y byddai mwy o bobl yn 
defnyddio gwasanaethau cyfryngu, ond nid felly y 
mae, ac mae llawer mwy o bobl yn cynrychioli eu 
hunain yn y llys. Mae ymgyrch fawr ar y gweill yn 
awr i wella’r wybodaeth sydd ar gael i gyplau sy’n 
gwahanu, i gyfeirio mwy o bobl at gyfryngu ac i 
gefnogi’r rhai hynny sydd yn cyrraedd y llys.

Nid y broses yw’r unig beth y mae’r Bwrdd wedi 
canolbwyntio arno. Rydym hefyd wedi trafod a 
hyrwyddo gwaith i ddeall yn well pa ganlyniadau 
y mae’r system cyfiawnder teuluol yn eu cyflawni 
a sut y gellir rhoi sylw mwy effeithiol i ymchwil. 
Rwy’n gobeithio y bydd canlyniadau’r ymdrech 
hon ar gael i’r cyhoedd y flwyddyn nesaf.

Daeth y Bwrdd Pobl Ifanc â chynnig i’r Bwrdd 
Cyfiawnder Teuluol ar gyfer siarter i sicrhau y 
byddai llais pobl ifanc yn cael ei glywed yn llawer 
cliriach. Mae’r Gweinidogion a’r farnwriaeth wedi 
cyhoeddi eu hymrwymiad i wneud hynny yn 
ddiweddar.

Felly mae llawer mwy o waith i’w wneud. Ond 
diolch i ymdrechion cynifer o bobl rydym yn 
symud ymlaen yn dda.
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Cefndir:  
Y Bwrdd Cyfiawnder Teuluol

1. Sefydlwyd y Bwrdd Cyfiawnder Teuluol 
ym mis Mawrth 2012 fel rhan o ymateb y 
Llywodraeth i’r Adolygiad Cyfiawnder Teuluol 
ac mae’n atebol i’r Ysgrifennydd Gwladol dros 
Gyfiawnder a’r Ysgrifennydd Gwladol dros 
Addysg. Nod cyffredinol y Bwrdd yw ysgogi 
gwelliannau sylweddol ym mherfformiad y 
system gyfiawnder teuluol lle mae perfformiad 
yn cael ei ddiffinio drwy ystyried pa mor 
effeithiol (ac effeithlon) yw’r system o ran 
ei gallu i helpu i sicrhau’r canlyniadau gorau 
posibl i blant sy’n dod i gysylltiad â hi. 

2. Er mwyn cyflawni’r nod uchelgeisiol hwn, mae 
Cylch Gorchwyl y Bwrdd yn canolbwyntio’n 
benodol ar bedair agwedd ar berfformiad y 
system:

i) lleihau oedi mewn achosion cyfraith 
gyhoeddus a gwneud cynnydd â’r terfyn 
amser arfaethedig o 26 wythnos ar gyfer 
achosion gofal;

ii) datrys achosion cyfraith breifat heb fynd i’r 
llys lle bo’n briodol 

iii) datblygu mwy o gydlynu rhwng 
asiantaethau; a

iv) mynd i’r afael ag amrywiadau mewn 
perfformiad lleol.

3. Mae gan y Bwrdd Gadeirydd annibynnol (sy’n 
cael ei benodi gan weinidogion) ac mae ei 
aelodaeth yn cynnwys uwch gynrychiolwyr 
o’r sefydliadau craidd sy’n rhan o’r system 
cyfiawnder teuluol yng Nghymru a Lloegr: 
adrannau’r Llywodraeth, asiantaethau cyflawni, 
awdurdodau lleol ac, fel sylwedyddion, 
y farnwriaeth. Mae rhagor o fanylion am 
aelodau’r Bwrdd a’i Gylch Gorchwyl i’w gweld 
yn: www.gov.uk/government/policy-advisory- 
groups/family-justice-board.

4. Mae’r Bwrdd yn cael ei ategu a’i gefnogi gan 
Is-grŵp Gwella Perfformiad, Bwrdd Pobl 
Ifanc a’r Cyngor Cyfiawnder Teuluol, ynghyd â 
rhwydwaith o 45 Bwrdd Cyfiawnder Teuluol 
Lleol. Yn ychwanegol at hyn, sefydlwyd 
Rhwydwaith Cyfiawnder Teuluol Cymru i roi 
cyngor ar faterion sy’n ymwneud yn benodol 
â Chymru a chyflawni camau penodol yn 
ymwneud ag agweddau datganoledig ar 
gyfiawnder teuluol yng Nghymru.
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Perfformiad ar sail 
Mesurau Perfformiad Allweddol
5. Parhawyd i ddefnyddio’r Mesurau Perfformiad 

Allweddol y cytunwyd arnynt gan y Bwrdd 
a’r Gweinidogion ar gyfer 2012–13 i fonitro 
perfformiad y system yn 2013–14. Roedd hyn 
yn golygu bod modd monitro cynnydd â’r 
targedau yn effeithiol.

6. Mae’r data’n dangos pa mor effeithiol yw 
ymdrechion y Bwrdd a’r asiantaethau sy’n 
aelodau ohono i gynnal a gwella perfformiad 
cyfraith gyhoeddus.

Mesurau Perfformiad Allweddol 
Cyfraith Gyhoeddus

7. Mae data GLlTEM yn dangos bod nifer y plant a 
oedd yn rhan o geisiadau gofal a goruchwylio 7% 
yn llai yn ystod y flwyddyn o Ebrill 2013 i Fawrth 
2014 o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2012–13.

8. Mae MPA-1 yn mesur hyd cyfartalog achosion 
sy’n cael eu dwyn dan adran 31 o Ddeddf Plant 
1989 lle mae awdurdodau lleol yn gwneud cais 
am orchmynion sy’n rhoi’r plentyn yng ngofal 
yr awdurdod lleol, neu dan ei oruchwyliaeth. 
Mae’r siart isod yn dangos bod hyn wedi 
gostwng o 42.3 wythnos yn Ionawr–Mawrth 
2013 i 32 wythnos yn Ionawr–Mawrth 2014. 
Roedd gostyngiad hefyd yn ffigurau’r flwyddyn 
lawn, o 46.7 yn Ebrill 2012–Mawrth 2013 i 36.5 
yn Ebrill 2013–Mawrth 2014.

9. Tra mae MPA-1 yn mesur hyd cyfartalog 
achosion, mae ddeddfwriaeth yn cael ei llunio 
yn nhermau achosion sy’n cael eu cwblhau o 
fewn terfyn amser o 26 wythnos. Mae cyfran 
yr achosion sy’n cael eu cwblhau o fewn 26 
wythnos wedi gwella’n sylweddol, o 28% yn 
Ionawr–Mawrth 2013 i 50% yn Ionawr-Mawrth 
2014.

Chwarter Wythnosau 
Cyfartalog

2011 Ion-Maw 55.6
Ebr-Meh 54.6
Gor-Medi 54.4
Hyd-Rhag 54.7

2012 Ion-Maw 54.0
Gor-Medi 51.5
Jul-Sep 47.6
Hyd-Rhag 45.3

2013 Ion-Maw 42.3
Ebr-Meh 41.0
Gor-Medi 35.9
Hyd-Rhag 33.4

2014 Jan-Mar 32.0

Cyfraith gyhoeddus: O’r cais i’r gorchymyn llawn cyntaf
Hyd cyfartalog mewn wythnosau: Achosion Gofal a Goruchwyliaeth, Cymru a Lloegr, Ionawr 2011 – Mawrth 2014
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Mae hyd cyfartalog achosion gofal a goruchwyliaeth wedi 
gostwng o 55.6 wythnos i 32 wythnos yn ystod y cyfnod 
hwn. Gostyngiad o 42.4%
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10. Mae MPA-2 yn mesur amseroldeb cynnydd 
achosion gofal neu oruchwyliaeth adran 31 ac 
yn cynnwys dwy ran1.

a) Y gyfran o’r achosion gofal neu 
oruchwyliaeth adran 31 newydd ar y trac 
‘safonol’ a gwblhawyd cyn pen 26 wythnos. 
Roedd cynnydd o 60% o achosion plant ar 
y trac safonol yn cael eu cwblhau cyn pen 
26 wythnos yn Ionawr–Mawrth 2014.

b) Y gyfran o’r achosion gofal neu 
oruchwyliaeth adran 31 newydd ar y trac 
‘eithriadol’ sy’n cael eu cwblhau o fewn 
yr amserlen a bennwyd gan y barnwr ar 
gyfer y plentyn. Yn Ionawr-Mawrth 2014, 
cwblhawyd 47% o’r achosion o fewn yr 
amserlen benodedig.

11. Mae MPA-3 yn mesur y gyfran o’r holl 
wrandawiadau a restrwyd mewn achosion 
adran 31 newydd y mae angen eu gohirio o 
ganlyniad i ddiffygion. Yn Ionawr–Mawrth 2014 
cafodd cyfanswm o 2,055 o wrandawiadau eu 
gohirio o ganlyniad i resymau amrywiol, sy’n 
cyfateb i 14.5% o’r holl wrandawiadau1.

12. Mae MPA-3 yn canolbwyntio ar bedwar 
rheswm penodol dros ohirio achosion.

a) Arweiniodd tystiolaeth ar ffurf 
dadansoddiad gwaith cymdeithasol llys 
a chyngor a roddwyd gan Warcheidwaid 
Plant (CAFCASS) at ohirio 0.4% o’r holl 
wrandawiadau yn Ionawr-Mawrth 2014.

b) Darparu ystafelloedd llys wedi’u staffio 
a threfniadau rhestru effeithiol (GLlTEM) 
oedd yn gyfrifol am 0.2% o’r holl 
wrandawiadau a ohiriwyd yn Ionawr–
Mawrth 2014.

c) Cyfrannodd penderfyniadau cyllid 
cyhoeddus amserol (yr Asiantaeth Cymorth 
Cyfreithiol) at 0.1% o’r holl wrandawiadau a 
ohiriwyd yn Ionawr–Mawrth 2014.

1 Please note, this data is provisional Management Information drawn from the HM Courts and Tribunals Service family public law case tracker system.  
They are not official statistics and do not conform at present to the validation requirements of such statistics.

ch) Tystiolaeth gan weithwyr cymdeithasol a 
gyflwynwyd gyda’r cais am orchymyn (gan 
gynnwys asesiadau gwaith cymdeithasol 
a’r cynllun gofal) ac yn dilyn hynny (ALlau). 
Roedd y rhan fwyaf o’r gwrandawiadau a 
ohiriwyd wedi cael eu gohirio oherwydd 
tystiolaeth gan weithwyr cymdeithasol - 
5.7% o’r holl wrandawiadau..

Mesurau Perfformiad Allweddol 
Cyfraith Breifat

13. Mae data amodol gan GLlTEM yn dangos bod 
derbyniadau cyfraith breifat wedi gostwng 5% 
yn Ebrill 2013–Mawrth 2014 o’i gymharu â’r un 
cyfnod yn y flwyddyn flaenorol.

14. Mae MPA-4 yn mesur amseroldeb cynnydd 
achosion adran 8 yn y llys. Mae’r rhain yn 
achosion sy’n cael eu dwyn dan adran 8 o 
Ddeddf Plant 1989 ac yn ymwneud yn bennaf 
â rhieni sydd, ar ôl gwahanu neu ysgaru, wedi 
methu â chytuno ar drefniadau ar gyfer eu 
plant yn y dyfodol. Mae dwy elfen i MPA-4:

a) Yn Ionawr-Mawrth 2014 roedd cyfran yr 
achosion adran 8 lle cynhelir Apwyntiad 
Datrys Anghydfod y Gwrandawiad Cyntaf 
neu’r gwrandawiad cyntaf brys cyn pen 
chwech wythnos yn 65%, o’i gymharu 
â 53% yn Ionawr–Mawrth 2013 (Lloegr 
yn unig). Roedd y gyfran yn 63% yng 
Nghymru ar gyfer Ionawr–Mawrth 2014.

b) Roedd yr amser cyfartalog o’r cais i’r 
gorchymyn llawn cyntaf ar gyfer achosion 
adran 8 yn 18.5 wythnos yn Ionawr–
Mawrth 2014, o’i gymharu â 15.7 wythnos 
yn Ionawr–Mawrth 2013. Yn y 12 mis o 
Ebrill 2013 i Fawrth 2014 cynyddodd yr 
amser o 15.7 wythnos yn Ebrill 2012 i 16.8 
wythnos ym Mawrth 2013. 
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15. Mae MPA-5 yn mesur y nifer sy’n manteisio ar 
gyfryngu teuluol sy’n cael ei ariannu ag arian 
cyhoeddus a’i effeithiolrwydd cychwynnol ac 
mae’n cynnwys dwy ran:

a) nifer y cyplau sy’n mynd i Gyfarfod Asesu 
a Gwybodaeth am Gyfryngu lle mae un o’r 
partïon neu’r ddau barti yn cael eu hariannu 
ag arian cyhoeddus: roedd hyn yn 9,263 yn 
Ionawr– Mawrth 2013 o’i gymharu â 7,974 
yn Ionawr– Mawrth 2012; a

b) nifer y cyfarfodydd cyfryngu teuluol sy’n 
cael eu hariannu ag arian cyhoeddus sy’n 
llwyddo i ddod i gytundeb llawn ynglŷn â’r 
materion y mae anghydfod yn eu cylch, a 
oedd yn 1,917 yn Ionawr–Mawrth 2013 o’i 
gymharu â 2,430 yn Ionawr–Mawrth 2012.

Private law: From application to first full order
Average s8 case duration to first full order. England and Wales, January 2011 – March 2014
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The average length of section 8 private law cases has 
remained in the range of approximately 15–20 weeks.  

Perfformiad Lleol

16. Er gwaetha’r gwelliannau yn hyd cyfartalog 
achosion gofal ar y lefel genedlaethol, mae 
perfformiad ar y lefel leol (Byrddau Cyfiawnder 
Teuluol Lleol) yn amrywio’n fawr. Yn Ionawr–
Mawrth 2014, roedd perfformiad MPA1 yn 
amrywio o 17 wythnos i 45 wythnos ar draws 
y Byrddau Cyfiawnder Teuluol Lleol. Roedd 
cryn dipyn o amrywiaeth mewn cyfraith 
breifat hefyd ar gyfer Ionawr–Mawrth 2014 
ag MPA4a yn amrywio o 29% i 95% tra roedd 
hyd cyfartalog cyfraith breifat yn amrywio o 8 
wythnos i 30 wythnos..

17. Llwyddodd nifer o’r ardaloedd Byrddau 
Cyfiawnder Teuluol Lleol i wella eu perfformiad 
MPA1 drwy gydol 2013–14 o’i gymharu â’r 
flwyddyn flaenorol. Gwelwyd y cynnydd 
mwyaf yn Humberside lle bu gostyngiad mewn 
hyd cyfartalog (cyfraith gyhoeddus) o 51 
wythnos yn Ionawr–Mawrth 2013 i 21 wythnos 
yn Ionawr–Mawrth 2014, lleihad o 29 wythnos. 
Yn Ionawr–Mawrth 2014, roedd gan 12 Bwrdd 
Cyfiawnder Teuluol Lleol hyd cyfartalog o 26 
wythnos neu lai, o’i gymharu â dim ond 2 yn 
Ionawr-Mawrth 2013.
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Y Prif Lwyddiannau yn 2013–14

18. Roedd adroddiad blynyddol cyntaf y Bwrdd 
Cyfiawnder Teuluol ar gyfer 2012–13 yn nodi 
ei fod yn canolbwyntio ar wneud yn siŵr 
bod y strwythurau wedi’u sefydlu er mwyn 
cefnogi ei gylch gorchwyl, sef ysgogi gwell 
Perfformiad Cyfiawnder Teuluol yn lleol ac 
yn genedlaethol. Yn 2013–14 daliodd i fonitro 
ac ysgogi gwelliannau ym mherfformiad y 
system drwy’r strwythurau hyn, sy’n cynnwys 
is-grwpiau fel yr Is-grŵp Gwella Perfformiad, 
Byrddau Cyfiawnder Teuluol Lleol, a thrwy ei 
waith gyda’r Cyngor Cyfiawnder Teuluol a’r 
Bwrdd Pobl Ifanc.

19. Blaenoriaeth y Bwrdd Cyfiawnder Teuluol ar 
gyfer 2013–14 oedd helpu i gael y system yn 
barod ar gyfer y darpariaethau yn y Bil Plant 
a Theuluoedd a roddwyd ar waith ar 22 Ebrill 
2014.

20. O ran cyfraith gyhoeddus, roedd hyn yn 
cynnwys gwneud yn siŵr y gellid cadw at 
derfyn amser o 26 wythnos ar gyfer achosion 
gofal a goruchwyliaeth, gan ganolbwyntio 
ar wella’r broses rheoli achosion ar gyfer 
y mathau hyn o achosion. Bu’r Bwrdd 
Cyfiawnder Teuluol yn monitro ac yn annog 
cydweithrediad rhwng asiantaethau er mwyn 
osgoi oedi diangen a hybu mwy o gydweithio 
rhwng yr holl bartïon sy’n ymwneud ag 
achosion gofal a goruchwyliaeth. Ysgogwyd 
camau i sicrhau bod achosion yn cael eu 
paratoi’n well, i hybu rheolaeth achosion 
barnwrol, nodi’r prif broblemau y mae angen eu 
datrys yn gynnar a sicrhau mwy o gydweithio 
rhwng y partïon er mwyn cael penderfyniadau 
buan. 

21. O ran cyfraith breifat, bu’r Bwrdd Cyfiawnder 
Teuluol yn monitro effaith dileu cymhwysedd i 
gael cymorth cyfreithiol ar gyfer y rhan fwyaf 
o achosion cyfraith breifat, a gyflwynwyd gan 
y Ddeddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a 
Chosbi Troseddwyr ym mis Ebrill 2013. Un o 
ganlyniadau anfwriadol hyn oedd lleihad yn 
nifer yr unigolion a oedd yn cael eu cyfeirio 
at gyfryngu sy’n cael ei ariannu ag arian 
cyhoeddus a bu’r Bwrdd Cyfiawnder Teuluol yn 
ceisio nodi’r prif faterion ac atebion er mwyn 
annog cyplau sy’n gwahanu i ystyried cyfryngu 
ac annog gwasanaethau cyfryngu i hyrwyddo 
eu hunain yn well i’r cyhoedd. 

22. Mae’r Bwrdd wedi bod yn canolbwyntio mwy 
ar wella proses cyfraith breifat, yn fwyaf 
arbennig drwy wneud yn siŵr bod y system 
yn ymateb i’r sefyllfa newydd â chymorth 
cyfreithiol. Mae Grŵp Llywio Cyfraith Breifat â 
chyfyngiadau amser, dan gadeiryddiaeth David 
Norgrove, wedi bod yn monitro’r newidiadau 
ac yn darparu fforwm i brofi cynigion polisi 
fel y maent yn cael eu datblygu. Mae hyn 
yn enghraifft o’r modd y gall aelodaeth 
amlddisgyblaethol y Bwrdd Cyfiawnder Teuluol 
helpu i ddarparu atebion i faterion penodol 
a bydd y Bwrdd Cyfiawnder Teuluol yn dal i 
ddilyn y dull hwn o weithredu drwy gydol y 
flwyddyn nesaf.

23. Mae’r atodiad sydd ynghlwm yn cynnwys 
rhagor o wybodaeth am waith y Bwrdd 
Cyfiawnder Teuluol ers iddo gael ei sefydlu. 
Mae’n amlinellu statws yr holl argymhellion a 
wnaethpwyd gan yr Adolygiad annibynnol o 
Gyfiawnder Teuluol y bu’r Bwrdd Cyfiawnder 
Teuluol yn ei oruchwylio. Mae’n rhoi disgrifiad 
manylach o’r camau a gymerwyd gan y Bwrdd 
er mwyn sicrhau system Gyfiawnder Teuluol 
fwy cydlynol ac effeithlon sy’n ceisio sicrhau’r 
canlyniadau gorau posibl i blant sy’n dod i 
gysylltiad â hi.
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Edrych i’r Dyfodol

24. Ar ddechrau ei drydedd flwyddyn bu’r Bwrdd 
Cyfiawnder Teuluol yn dathlu’r Ddeddf 
Plant a Theuluoedd newydd a luniwyd ar 
sail argymhellion yr Adolygiad Cyfiawnder 
Teuluol. Mae’r Bwrdd wedi ysgogi newidiadau 
diwylliannol a newidiadau mewn perfformiad, 
sydd mewn rhai agweddau ar gyfraith 
gyhoeddus wedi arwain at bontio di-dor 
a system sy’n cydymffurfio â’r fframwaith 
deddfwriaethol newydd. Yn y dyfodol, bydd 
y Bwrdd Cyfiawnder Teuluol yn ceisio cynnal 
ac adeiladu ar welliannau ym mherfformiad 
cyfraith gyhoeddus, ac ailadrodd y llwyddiant 
hwn mewn cyfraith breifat.

25. Elfen ganolog o hyn fydd ei ymdrechion 
parhaus i hybu ac annog datrys anghydfodau y 
tu allan i’r llys lle bynnag y bo hynny’n briodol 
ac, yr un pryd, cynorthwyo’r unigolion sy’n 
cynrychioli eu hunain yn y llys sydd angen 
rhagor o gymorth i ddefnyddio’r system 
gyfiawnder teuluol. Bydd y Bwrdd Cyfiawnder 
Teuluol yn dal i ganolbwyntio ar gydgysylltu 
gwaith yn y ddau faes hyn.

26. Mae gwaith yn cael ei wneud yn barod er 
mwyn gweld beth yw’r ffordd orau o fesur 
canlyniadau i blant sy’n dod i gysylltiad â’r 
system Cyfiawnder Teuluol. Bydd y Bwrdd 
Cyfiawnder Teuluol yn parhau â’r gwaith hwn, 
ac yn cynnal ei weledigaeth y bydd llais plant 
yn cael ei glywed drwy gydol ei gysylltiad â’r 
system.

27. Cyn bo hir bydd y Bwrdd Cyfiawnder Teuluol 
yn cyhoeddi ei gynllun gweithredu diweddaraf 
sy’n amlinellu manylion hyn a meysydd eraill 
y bydd yn canolbwyntio arnynt yn y flwyddyn 
2014–15. Mae’r cynllun gweithredu’n seiliedig 
ar ymrwymiad y Bwrdd Cyfiawnder Teuluol i 
ddal i gydweithio er mwyn gwneud yn siŵr bod 
yr holl adnoddau sydd yn y system cyfiawnder 
teuluol yn cael eu defnyddio mor effeithiol ag 
sy’n bosibl.
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