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Anfodlonrwydd neu Wrthodiad Plant i Dreulio Amser gyda
Rhiant: Canllawiau Ymarfer
Wedi’u haddasu o ganllawiau a ddatblygwyd gan Cafcass a’u defnyddio trwy ganiatâd caredig Cafcass

Cyflwyniad
Mae Cafcass Cymru yn darparu cyngor a chymorth arbenigol yn canolbwyntio ar y plentyn, i
ddiogelu plant a sicrhau y clywir eu lleisiau mewn llysoedd teulu ledled Cymru er mwyn
gwneud penderfyniadau gorau er eu lles nhw.
Caiff yr holl achosion yr ydym yn gweithio arnynt eu cyfeirio atom gan lys. Lles y plentyn yn y
dyfodol sydd wrth wraidd pob penderfyniad ac argymhelliad a wneir gan Cafcass Cymru.
Rydym yn rhan o Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru. Rydym
yn atebol i’r Gweinidog a’r Cyfarwyddwr Cyffredinol dros Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol.
Yn 2011 Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i ymgorffori hawliau plant i gyfraith ddomestig
trwy gyflwyno Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011. Mae’r Mesur yn ymwreiddio
ystyriaeth o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) a’r
gweithdrefnau dewisol yng nghyfraith Cymru. Mae’r Mesur yn ei gwneud yn ofynnol i holl
Weinidogion Cymru ystyried hawliau plant wrth arfer eu swyddogaethau. Mae Cynllun
Hawliau Plant 2014 yn nodi’r trefniadau sydd gennym ar waith i gydymffurfio â’r ddyletswydd i
ystyried CCUHP yn briodol ac mae’n adlewyrchu ein hymrwymiad parhaus i hawliau plant.
Ein swyddogaethau statudol yw:
 Diogelu a hyrwyddo lles plant;
 Rhoi cyngor i unrhyw lys ar unrhyw gais a wneir iddo mewn achosion o’r fath;
 Darparu cynrychiolaeth i blant mewn achosion o’r fath;
 Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth arall i blant a’u teuluoedd.
Yng nghyd-destun anghydfod rhwng rhieni sydd wedi gwahanu ynghylch trefniadau plant,
bydd plant sy’n anfodlon a/neu’n gwrthod treulio amser gyda rhiant yn elfen reolaidd o
achosion y mae Cafcass Cymru yn ymwneud â nhw. Wrth gofio hyn, nod y canllawiau
ymarfer hyn yw cyflwyno’r meddylfryd, ymchwil, deddfwriaeth a chyd-destun cyfreithiol
diweddaraf i ymarferwyr Cafcass Cymru er mwyn sicrhau bod plant a’u teuluoedd yn cael
gwasanaeth o safon yn seiliedig ar dystiolaeth sy’n canolbwyntio ar gyflawni’r gorau er lles y
plant.
Bwriad y canllawiau hyn yw eich cynorthwyo a’ch helpu i feddwl am yr effaith ar blant sy’n
anfodlon neu’n gwrthod treulio amser gyda rhiant ac ystyried y ffordd orau o ymdrin ag
achosion o’r fath er lles y plentyn.
Nid bwriad y canllawiau hyn yw bod yn rhagnodol, dylid eu defnyddio i gynorthwyo ymarfer;
mae’n cynnwys argymhellion ar gyfer deunydd darllen ychwanegol a chymhwyso
gweithdrefnau sefydliadol yn ymarferol. Dylid darllen y canllawiau hyn ar y cyd â:
 Canllawiau Ymarfer ar Gam-drin Domestig Cafcass Cymru
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 Canllawiau Ymarfer ar Wrthdaro Niweidiol Cafcass Cymru
Dylai ymarferwyr hefyd ymgyfarwyddo â gweithdrefn diogelu Cafcass Cymru.
Mae gan Cafcass Cymru fframwaith clir wrth i ni weithredu yn unol â Deddf Plant 1989, Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, Rheolau Gweithdrefn Deuluol a
pholisïau a gweithdrefnau mewnol sy’n rhoi sylfaen, arweiniad a strwythur i’n gwaith. Ym
mhob agwedd, mae angen inni ddod o hyd i’r dull iawn trwy ystyried anghenion unigol pob
plentyn a’r effaith ar eu profiad o fywyd.
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Asesu’r Rhesymau pam mae Plentyn yn Anfodlon neu’n
Gwrthod Treulio Amser gyda Rhiant neu Ofalwr
Sylwer: Gall plentyn wrthod neu fod yn anfodlon hefyd mewn ymateb i wrthdaro. Nododd
Kelly a Johnston (2001) y gall anfodlonrwydd fod wedi’i wreiddio’n bennaf mewn priodas ac
ysgariad lle ceir llawer o wrthdaro (e.e. ofn neu fethu ag ymdopi â’r newid llawn gwrthdaro).
Os nodir bod hyn yn ffactor ar unrhyw bwynt o’r achos, dylid cyfeirio at yr offer a’r canllawiau
ymarfer ar wrthdaro niweidiol, sy’n cynnwys effeithiau posibl ar blant a gwybodaeth m
ymyriadau sy’n ceisio lleihau’r gwrthdaro rhwng rhieni.
Gall anfodlonrwydd neu wrthodiad plentyn ddigwydd am amrywiaeth o resymau. Efallai fod y
plentyn wedi’i niweidio gan y rhiant neu fod arno ofn y rhiant (a elwir yn wrthodiad â
chyfiawnhad priodol) (Fidler, Bala & Saini, 2013). Gall fod rhesymau yn ymwneud â dewis
gweithredol y plentyn o ran sut y mae’n dymuno byw ei fywyd, neu efallai fod ‘ymddygiad
dieithrio’ gan un o’r rhieni neu’r ddau wedi effeithio arno.
Gellir dosbarthu rhesymau plentyn dros wrthod neu fod yn anfodlon meithrin perthynas â
rhiant/aelod o’r teulu i bedwar grŵp (Fidler, Bala & Saini, 2013), fel y nodir isod:





Gwrthodiad â chyfiawnhad priodol
Ymochri / cydnawsedd
Ymlyniad
Dieithrio
Pam mae plant yn gwrthod amser gyda rhiant ar
ôl gwahanu?

Priodol
('gwrthodiad â
chyfiawnhad')

Cam-drin Domestig

Gwrthdaro niweidiol
Ymochri /
cydnawsedd

Ymlyniad

Dieithrio

Ysbeidiol neu gyson

Mathau eraill o
rianta niweidiol e.e.
camddefnyddio
sylweddau

 Defnyddiwch eich cynllun achos ar gyfer cynllunio eich cyfweliadau â’r plentyn a’r rhieni
a/neu ofalwyr fel y gallwch gasglu gwybodaeth berthnasol am y rheswm dros
anfodlonrwydd neu wrthodiad y plentyn i dreulio amser gyda rhiant.
 Gall gweithio’n uniongyrchol gyda phlant fod yn ffordd rymus o helpu rhieni i weld y
gwrthdaro trwy lygaid y plentyn.
 Mae dull Dadansoddi’r Effaith ar y Plentyn o weithredu adroddiadau adran 7 yn caniatáu
dull creadigol sy’n canolbwyntio ar ddatrys anghydfod drwy gydol yr achos. Mae hyn yn
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eich galluogi chi i fod yn greadigol yn y ffordd yr ydych yn sicrhau canlyniad sy’n
cydweddu’n agosach at fuddiannau gorau’r plentyn.
 Gallwch hybu defnydd o’r cynllun rhianta ac ystyried atgyfeiriad drwy orchymyn llys i’r
rhaglen Gweithio Gyda'ch Gilydd Er Lles Plant (WT4C).
 Mae gwrthdaro niweidiol a cham-drin domestig yn wahanol i ‘ddieithrio’ ac yn wahanol i’w
gilydd. Mae ‘dieithrio’ yn un o nifer o resymau pam y gall plentyn wrthod neu fod yn
anfodlon treulio amser gyda rhiant. Yn wir, gall rhai achosion gynnwys honiadau o gam-drin
domestig ar yr un pryd â gwrth-honiadau o ‘ddieithrio’
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Prif Bwyntiau Ymarfer: Ymddygiad Dieithrio a’r Effaith ar Blant
Diffiniad: Ymddygiad Dieithrio a’r Effaith ar Blant
Mae’r diffiniad o ddieithrio plentyn oddi wrth riant fel cysyniad mewn achosion llys teulu, ei
derminoleg gysylltiedig a’i raddfa, yn destun trafodaeth o hyd. Er nad oes un diffiniad y mae
pawb yn cytuno arno, mae Llywodraeth Cymru a Cafcass Cymru yn cydnabod y gall rhai rhieni
ymddwyn mewn ffordd sy’n dieithrio’r rhiant arall o fywyd y plentyn ac y gall yr ymddygiad hwn
arwain at effeithiau andwyol sylweddol ar les emosiynol y plentyn. Nid yw Cafcass Cymru yn
cydnabod bod dieithrio plentyn oddi wrth riant yn syndrom neu’n ddosbarthiad, ond yn hytrach yn
‘ymddygiad dieithrio’. Y mater pwysicaf i ni yw yr ymdrinnir â’r ymddygiad hwn yn briodol, pan
fydd yn codi, trwy ddefnyddio’r fframwaith rheoleiddio a chyfreithiol presennol. Gall y ddadl
ynghylch a yw dieithrio yn syndrom dynnu sylw oddi wrth y pwyslais angenrheidiol ar yr effaith ar
y plentyn. Eich swyddogaeth chi yw deall profiadau unigol plant a sut yr effeithir arnynt gan
ymddygiadau.
Mae’n bwysig cydnabod bod yr ymadrodd dieithrio plentyn oddi wrth riant yn cyfeirio at
amrywiaeth eang o ymddygiadau. Gall y rhain gynnwys un rhiant yn feirniadol o’r rhiant arall, gan
darfu ar drefniadau cyswllt a gynlluniwyd, neu ffugio tystiolaeth a gwneud honiadau i niweidio,
a/neu derfynu perthynas y plentyn gyda’r rhiant arall. Bydd yr effaith emosiynol ar y plentyn yn
dibynnu ar i ba raddau y mae’r rheini yn dangos ymddygiadau dieithrio, oedran a datblygiad y
plentyn a chadernid emosiynol y plentyn. Nid oes amheuaeth y gall ymddygiad o’r fath fod yn
gyfystyr â cham-drin plant yn emosiynol.

 Mae’n bwysig nodi’n gynnar ymddygiadau nad ydynt yn ceisio eithrio un rhiant yn fwriadol o
fywyd y plentyn, e.e. dros amser, gallai gwrthod sesiwn o amser gyda’r rhiant arall fel ymateb i
ddychwelyd adref yn hwyr gyda’r plentyn olygu y bydd y plentyn yn dewis cymryd ochr ac yn
optio allan o weld un rhiant. Os oes awgrymiadau bod perthynas dda’r plentyn yn flaenorol yn
cael ei thanseilio ac na ellir cyfiawnhau hyn, mae angen ymchwilio i’r mater ymhellach. Gall yr
ymddygiadau hyn gynnwys:
 rhiant yn beirniadu neu’n bychanu’r llall yn gyson;
 cyfyngu ar gyswllt;
 gwahardd trafodaeth amdanynt; a
 chreu a/neu gefnogi’r argraff nad yw’r rhiant arall yn hoffi neu’n caru’r plentyn.
 Gallant hefyd gynnwys dirmygu, brawychu, gwahanu, difetha neu ecsbloetio a gwrthod
ymatebolrwydd emosiynol. Mae’r tactegau hyn yn meithrin cred anghywir bod y rhiant a
ddieithriwyd yn beryglus neu’n annheilwng. Efallai y bydd plant yn addasu eu hymddygiadau
a’u teimladau eu hunain i’r rhiant sy’n dieithrio i sicrhau y diwellir eu hanghenion ymlyniad
(Baker, 2010).
 Gall dynion a menywod arddangos ymddygiadau dieithrio. Er y gall dieithrio gael ei arddangos
gan un rhiant yn unig, mae’n aml yn wir y gall cyfuniad o ymddygiadau ac agwedd plant ac
oedolion, gyda’r ddau riant yn chwarae rhan, arwain at y plentyn yn gwrthod neu’n
gwrthwynebu un rhiant.
 Gellir dod o hyd i wybodaeth am hanes a chyd-destun dieithrio plentyn oddi wrth riant yn yr
erthygl: Kelly. J a Johnston. J (2001) The alienated child; a reformulation of parental alienation
syndrome. Family Court Review, 39 (3) pp. 249 – 266.
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Prif Bwyntiau Ymarfer: Gwrthodiad Priodol Y Gellir Ei Gyfiawnhau
Diffiniad: Gwrthodiad priodol y gellir ei gyfiawnhau
Gwrthodiad y gellir ei gyfiawnhau gan y plentyn i dreulio amser gyda rhiant neu
ymddieithriad realistig oherwydd rhianta niweidiol, gan gynnwys esgeuluso neu gamdrin neu gyfyngiadau rhianta sylweddol.

Ffactorau a dangosyddion:
 Ceir honiadau o gam-drin neu esgeuluso.
 Ceir honiadau o gam-drin domestig. Gallai hyn hefyd gynnwys ymddygiad
cymhellol a rheoli, a allai fod yn bresennol yn ogystal â ffactorau eraill neu fod
yn nodwedd annibynnol.
 Mae’r plentyn yn teimlo’n anniogel neu’n anhapus iawn yng ngofal y rhiant
arall. Dylid ymchwilio i’r teimladau hyn trwy ddefnyddio gwaith uniongyrchol
penodol.
 Mae’r rhiant y mae’r plentyn yn byw gydag ef wedi ymddwyn yn amddiffynol.
 Gellir cyfiawnhau gwrthod y rhiant arall oherwydd dim cyfranogiad,
cyfranogiad bylchog neu gyfranogiad prin, diffyg profiad neu rianta gwael a
allai gyrraedd y lefel o gam-drin neu esgeuluso.
 Mae gan y rhiant arall anawsterau iechyd meddwl nad ydynt yn cael eu rheoli,
fel anhwylder personoliaeth, neu broblemau camddefnyddio sylweddau a/neu
alcohol neu ffactorau eraill sy’n effeithio ar ei allu i ddarparu gofal priodol a
chyson.
Pan fo’r ffactorau hyn yn bresennol, dylech gyfeirio at y canllawiau ymarfer ar
gam-drin domestig; ystyried y problemau sy’n amlygu eu hunain a phenderfynu
ar yr angen i’r llys gynnal gwrandawiad canfod ffeithiau – gweler canllawiau
Canfyddiadau Ffeithiol Cafcass Cymru.
Hefyd, dylai angen y plentyn a’r oedolyn am ddiogelwch ac amddiffyniad fod yn
flaenoriaeth. Felly, efallai y bydd angen i’r ymarferydd baratoi Adroddiad Asesu
Risg 16a a/neu gwblhau atgyfeiriad diogelu i’r awdurdod lleol.
Dolen: Gweithdrefn Weithredol Diogelu Cafcass Cymru
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Asesu Dangosyddion Cam-drin Domestig a Mathau Eraill o
Rianta Niweidiol
 Y cam cyntaf wrth asesu’r rhesymau am anfodlonrwydd neu wrthodiad plentyn o riant yw
ystyried a yw cam-drin domestig neu fathau eraill o rianta niweidiol eraill yn ffactorau.
 Nid ‘gwrthdaro rhwng rhieni’ yw cam-drin domestig, ond un person yn cael ei gam-drin gan
un arall, yng nghyd-destun perthynas bersonol ag anghydbwysedd grym.
 Sylwer y gall plant fod yn destun ymddygiad cymhellol a rheoli fel ffordd o’u dieithrio oddi
wrth riant, fel rhan o hanes hirach o’r cyflawnwr honedig yn rheoli’r dioddefwr ac yn
parhau’r cam-drin hwn trwy achos llys teulu. Mae Cyfarwyddyd Ymarfer 12J yn dweud bod
yn rhaid i’r llys ystyried yr effaith ar y rhiant y mae’r plentyn yn byw gydag ef, a’r perygl i’r
rhiant hwnnw, cyn gwneud unrhyw Orchymyn Trefniant Plant.
Os yw cam-drin domestig, gan gynnwys ymddygiad cymhellol a rheoli, yn ffactor bosibl,
cyfeiriwch at y canllawiau ymarfer ar gam-drin domestig. Mae hyn yn cynnwys lle mae’r
dangosyddion canlynol yn cael eu honni, yn bresennol neu’n cael eu hamau – naill ai nawr
neu yn y gorffennol (gan gynnwys, ond heb eu cyfyngu i):















Wybodaeth yn ymwneud â phrif gyflawnwr
Trais corfforol
Trais rhywiol
Ymddygiadau cymhellol, rheoli (tuag at blentyn neu fel oedolyn)
Ymddygiadau stelcian a ‘gwyliadwriaeth genfigennus’
Anghydbwysedd grym
Bygythiadau i ladd; mae’n rhaid cymryd unrhyw fygythiadau hysbys neu honedig o ddifrif
hyd nes iddynt gael eu hasesu’n ddigonol i leihau risg bosibl a diogelu’r plentyn ac eraill
mewn perygl
Mae un rhiant neu’r ddau yn ofnus
Roedd un rhiant neu’r ddau mewn perthynas flaenorol lle’r oedd cam-drin
Mae plant yn efelychu ymddygiad treisgar
Presenoldeb ymddygiadau diraddiol neu sy’n codi cywilydd
Nodweddion o drais seiliedig ar ‘anrhydedd’ a / neu nodweddion o briodas dan orfod
Cam-drin seicolegol fel galw enwau ar y dioddefwr, tanseilio hunan-barch neu reswm y
dioddefwr, gwneud i ddioddefwyr deimlo mai nhw sydd ar fai, bygwth lladd eu hunain

Os honnir y dangosyddion canlynol, a’u bod yn bresennol neu’n cael eu hamau naill ai nawr
neu yn y gorffennol, cyfeiriwch at y dulliau a’r canllawiau ar gyfer asesu effaith rhianta
niweidiol. Mae’r rhain yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i:
 Gamddefnyddio alcohol a/neu gyffuriau sy’n niweidiol i’r plentyn
 Effaith anawsterau iechyd meddwl, gan gynnwys anhwylderau personoliaeth, sy’n niweidiol
i’r plentyn
 Esgeuluso
 Cam-drin corfforol
 Cam-drin rhywiol
 Cam-drin emosiynol a / neu seicolegol (gan gynnwys radicaleiddio)
Os nad yw’n ymddangos bod gwrthodiad priodol y gellir ei gyfiawnhau yn ffactor am
reswm anfodlonrwydd neu wrthodiad y plentyn, dylech barhau i ystyried rhesymau
posibl eraill am hyn.
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Asesu’r Berthynas rhwng y Rhiant a’r Plentyn Cyn ac Ar Ôl
Gwahanu, gyda Phwyslais ar Ystyried Ymochri, Cydnawsedd
ac Ymlyniad
 Pennu disgwyliadau eglur gyda’r rhieni y byddwch yn canolbwyntio ar yr hyn fydd yr effaith
ar y plentyn gan ddefnyddio’r llythyrau templed Dadansoddi’r Effaith ar y Plentyn hyn i rieni
gynorthwyo. Gall y llythyrau hyn fod yn ddefnyddiol hefyd i’w rhoi i rieni pan nad yw
Dadansoddiad o’r Effaith ar y Plentyn yn cael ei baratoi (h.y. 16.4, FAO)
 Defnyddiwch eich cynllun achos i ystyried sut y byddwch yn casglu gwybodaeth gan rieni,
plant a gweithwyr proffesiynol i ateb y cwestiynau canlynol:
 Beth yw tybiaeth pob rhiant o’r berthynas a oedd yn bodoli ymlaen llaw gyda’r rhiant sy’n
cael ei wrthod? Os felly, beth oedd ansawdd y berthynas hon?
 A yw ansawdd y berthynas wedi gwaethygu ar ôl gwahanu?
 Sut oedd y tasgau a chyfrifoldebau rhianta yn cael eu rhannu cyn gwahanu?
 Beth yw gallu pob rhiant i ddiwallu anghenion datblygiadol y plentyn, yn enwedig ei
anghenion emosiynol, o ystyried y gwahaniad?
 A oes gan y plentyn unrhyw anghenion ychwanegol neu gymhleth? Os felly, beth fu
swyddogaeth pob rhiant o ran diwallu’r anghenion hyn a beth fydd y swyddogaethau hyn
yn y dyfodol?
 Ystyriwch y prif bwyntiau ymarfer isod ar ymochri/cydnawsedd ac ymlyniad wrth ddatblygu
eich dadansoddiad.
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Prif Bwyntiau Ymarfer: Ymochri / Cydnawsedd
Diffiniad: Ymochri/Cydawsedd
Ymochri yw lle nad oes gan y plentyn deimladau negyddol cryf tuag at y rhiant arall ond
mae’n well ganddo dreulio amser gydag un rhiant. Gall cydnawsedd rhwng rhiant a
phlentyn ddatblygu cyn, yn ystod neu ar ôl gwahanu fel rhan o ddewisiadau sy’n codi’n
naturiol neu o ddiffyg cyfranogiad, cyfranogiad bylchog neu gyfranogiad prin, diffyg
profiad neu rianta gwael y rhiant arall (nad yw’n cyrraedd lefel cam-drin neu esgeuluso).

Ffactorau a dangosyddion:
 Gall gwrthwynebu rhiant, yn enwedig yn ystod y camau cynnar ar ôl gwahanu, ddeillio o un
neu fwy o fathau o wrthodiad diniwed o riant ar ôl gwahanu fel anhoffter o reolau mwy llym
mewn un tŷ, anhoffter o gynnwrf neu ddicter tuag at riant sy’n gadael (Clarkson a Clarkson,
2006).
 Gall cynghrair ddatblygu oherwydd dicter y plentyn tuag at ymddygiad y rhiant sydd wedi
gadael a gall anfodlonrwydd i weld y rhiant hwnnw fod yn gwbl ddealladwy, o leiaf ar y
cychwyn.
 Efallai y bydd plant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau yn gwrthod amser gyda rhiant fel
rhan o ymddygiad arferol y glasoed ac arfer mwy o annibyniaeth a dewis personol.
 Efallai y bydd gan frodyr a chwiorydd wahanol resymau dros dderbyn neu wrthod amser
gyda rhiant.
Y camau nesaf, cynllunio achos a chymorth:
 Os yw’r rhesymau am anfodlonrwydd y plentyn yn dynodi ymochri/cydnawsedd, esboniwch
hyn i’r rhieni a’u hannog i ystyried effaith eu hymddygiad ar eu plentyn.
 Ystyriwch
opsiynau
lleol
ac ar-lein ar gyfer cyfeirio’r rhieni a’r plant am gymorth a
Key
Practice
Points:
Attachment
chyfarwyddyd ar rianta ar ôl gwahanu.
 Gall cwblhau Cynllun Rhianta a/neu atgyfeiriad WT4C fod o fudd hefyd.
 A yw’n briodol i’r CAWAC gael ei gwblhau? Os na, pam?
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Prif Bwyntiau Ymarfer: Ymlyniad
Diffiniad: Ymlyniad
Ymatebion priodol i oedran neu ryw am wrthod amser gyda rhiant am resymau
ymlyniad, gan gynnwys gorbryder gwahanu.

Ffactorau a dangosyddion:
 O safbwynt ymlyniad, gellir dehongli trallod a gelyniaeth plentyn neu berson
ifanc at y rhiant nad yw’n byw gydag ef fel ymdrech i weithredu ymatebion
darparu gofal gan y rhiant arall. Os nad yw’r plentyn yn derbyn cymeradwyaeth
Rhiant A o Riant B, mae’n sbarduno ‘ymddygiadau ceisio agosrwydd’ yn y
plentyn tuag at Riant A. Gallai ymddygiadau ceisio agosrwydd gynnwys crio,
cydio, gwrthod y rhiant arall yn herfeiddiol, ymosodedd, cilio neu ofalu’n agos
am Riant A.
 Nid yw’r plentyn yn debygol o fod yn ymwybodol o’i ymddygiadau ymlyniad; nid
yw plant bob amser yn ‘gwybod’ eu bod yn defnyddio strategaethau o’r fath i
ddiogelu eu perthynas gyda’u prif ddarparwr gofal.
 Ystyriwch y posibilrwydd y gallai ymddygiad a theimladau’r plentyn gael eu
hystumio gan strategaeth ymlyniad y plentyn fel ei ffordd o gynnal teyrngarwch
neu ennyn gofal gan y rhiant y mae’n byw gydag ef. Gweler yr adran isod ar
ystyried dymuniadau a theimladau’r plentyn o ran ei iechyd a llesiant emosiynol
a meddyliol.
Y camau nesaf, cynllunio achos a chymorth:
 Anogwch y ddau riant i fyfyrio ar sut y mae eu hymddygiad yn effeithio ar eu
plentyn ac i feddwl, er enghraifft, am sut y gellid addasu trefniadau trosglwyddo
neu amlder neu hyd yr amser gyda’r rhiant arall i gynorthwyo’r plentyn.
 Ystyriwch ddefnyddio’r Cynllun Rhianta a/neu WT4C yn yr un modd ag
ymochri/cydnawsedd.
(Gyda diolch i Asen a Morris (2019, heb ei gyhoeddi eto) am gyfrannu at yr adran
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Prif Bwyntiau Ymarfer: Dieithrio
Adolygiad Llenyddiaeth Cafcass Cymru a Gwaith Pellach
Ym mis Ebrill 2018, cyhoeddodd CASCADE – Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal
Cymdeithasol Plant ym Mhrifysgol Caerdydd y ‘Review of Research and Case Law on
Parental Alienation’ a gomisiynwyd gan Cafcass Cymru. Nod yr adolygiad yw darparu sail
dystiolaeth i hysbysu arfer yn Cafcass Cymru.
Dolen: Adolygiad Llenyddiaeth CASCADE: Review of research and case law on parental
alienation (Ebrill 2018)
Mae awduron yr adolygiad yn nodi:
“The notion of parental alienation was first recognised by Wallerstein and Kelly in 1976, but it
was Gardner’s assertion in 1987 that parental alienation was a syndrome, that is, a mental
condition suffered by children who had been alienated by their mothers, which has led to
debate over the last 30 years. However, despite a wealth of papers written by academics,
legal and mental health professionals, there is a dearth of empirical evidence on the topic.
Research in this area is dominated by only a few authors who appear polarised in their
acceptance or rejection of the nature and prevalence of parental alienation. Such variability
means that there is no commonly accepted definition of parental alienation and insufficient
scientific substantiation regarding the identification, treatment and long-term effects (Saini,
Johnston, Fidler a Bala, 2016).”
Mae’r adolygiad llenyddiaeth wedi bod o gymorth i hysbysu a chyd-nerthu ein dull o weithio
gydag achosion sy’n cynnwys plant sy’n gwrthwynebu a gwrthod cyswllt.

Pwynt Ymarfer
Yprif oblygiadau i ymarfer fel y’u nodir yn yr adolygiad (tudalennau 42-43) ac fe’u
crynhoir fel a ganlyn:
 Arfer da yw nodi’r rhesymau a dadansoddi’r rhesymau pam mae plentyn yn
gwrthod neu’n gwrthwynebu cyswllt. Gallai’r dull Rhesymau a/neu CAWAC
gynorthwyo mewn achosion priodol.
 Pan fo’n ymddangos bod y sail i wrthodiad yn afresymol byddwch yn gweithio ar
y sail y bydd y llys yn dymuno ceisio cynnal neu ailgychwyn trefniadau cyswllt
diogel ar gyfer y plentyn.
 Dylid tynnu sylw’r llys cyn gynted â phosibl at honiadau o ddieithrio neu ffeithiau y
ceir dadl yn eu cylch am wrthodiad y plentyn i wneud cyswllt. Mae nodi
problemau yn gynnar yn hollbwysig, gan y gall leihau’r perygl o oedi a
phroblemau’n ymwreiddio – cefnogir y safbwynt hwn gan waith ymchwil a
chanllawiau barnwrol. Mae angen ichi deimlo’n hyderus wrth wneud cais am
wrandawiad canfod ffeithiau neu argymell penodi gwarcheidwad r16.4, os na ellir
bwrw ymlaen â’r achos heb yr ymyriadau hyn.
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Pwynt Ymarfer (parhad)
 Mae angen i chi fod yn ymwybodol bod angen i unrhyw gyngor/argymhellion a
roddir i’r llys cyn unrhyw benderfyniad am y ffeithiau ystyried yr holl opsiynau sydd
ar gael. Bydd angen i’ch dadansoddiad ystyried dull naill ai/neu’, h.y. yr opsiynau
os bydd canfyddiadau yn cael eu gwneud ac yna hefyd y rhai lle nad oes
canfyddiadau yn cael eu gwneud, gan gynnwys yr opsiynau os canfyddiwr bod
canfyddiadau yn rhannol wir hefyd.
 Pan fydd llys yn gwneud canfyddiad sy’n profi bod rhiant wedi ymddwyn mewn
ffordd a fyddai’n dieithrio plentyn oddi wrth y rhiant arall sy’n gyfystyr â pherygl o
niwed emosiynol, mae angen i gynghorwyr llys teulu fod yn ofalus wrth asesu neu
argymell ymyriad penodol gan fod y sail dystiolaeth ar gyfer ymyriad effeithiol yn
gyfyngedig iawn. Sylwer: nid yw Cafcass Cymru yn darparu cyngor nac
argymhellion o ran ymyriadau pan ganfyddir mai ymddygiadau dieithrio yw’r
nodwedd allweddol yn yr achos.

Mae’n bwysig nodi casgliad yr adolygiad llenyddiaeth sy’n esbonio wrth grynhoi bod sail
dystiolaeth gyfyngedig o ran y pwnc o ddieithrio plentyn oddi wrth riant. Mae’n cydnabod yn
eglur pa mor hanfodol yw gwahaniaethu rhwng amgylchiadau lle ceir cyfiawnhad i’r plentyn
beidio â bod eisiau treulio amser gyda rhiant o sefyllfaoedd lle nad oes unrhyw reswm
rhesymegol am y safbwynt hwnnw.

Pwynt Ymarfer
Pan fo tystiolaeth i awgrymu bod plentyn yn destun niwed sylweddol, neu fod perygl y
bydd hyn yn digwydd, o ganlyniad i ddieithrio a all fod yn gyfystyr â cham-drin emosiynol,
dylid gwneud atgyfeiriad i’r awdurdod lleol yn unol â gweithdrefnau diogelu. Dylid
cynnwys yn eich ystyriaethau a ddylid paratoi a ffeilio adroddiad Asesu Risg 16a yn rhoi’r
wybodaeth ddiweddaraf i’r llys ac yn amlinellu’r risgiau sydd i’w gweld, gan ganiatau i’r
llys ystyried y materion a chyfeiriadau pellach ar frys.

Pwynt Ymarfer
Mae adroddiadau o ddyfarniadau llys yn pwysleisio dull rhagweithiol o sicrhau bod gan
blant gyswllt â’r rhiant nad yw’n bywgydag ef. Pan fo honiadau neu broblemau o
ddieithrio yn codi, ystyrir mai penderfynu ar y ffeithiau yn gynnar yw’r ffactor hanfodol i
sicrhau’r canlyniad gorau i’r plentyn. Gallwch ddefnyddio’r canllaw hwn ar unrhyw gam o
achos i benderfynu ai dieithrio yw’r brif nodwedd. Os gallwch benderfynu hynny yn
gynnar, dylid tynnu sylw’r llys ato a nodi dull eglur o reoli’r achos.

Ym mis Medi 2018, cyflwynodd Community Care Inform (CCI) bodlediad ar ddieithrio
gyda Julie Doughty (prif awdur yr adolygiad llenyddiaeth) a Sarah Parsons, Prif
Weithiwr Cymdeithasol a Chyfarwyddwr Cynorthwyol yn Cafcass (Lloegr).
Dyma’r ddolen i’r podlediad: https://www.ccinform.co.uk/learning-tools/learn-on-thego-podcast-parental-alienation/
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Yn yr un modd â phob asesiad, dylai’r dadansoddiad achos ddechrau gyda’r hyn sy’n
digwydd i bob plentyn a’i ddilyn, gan ystyried unrhyw berygl iddynt ac effaith ymddygiad rhieni
a’u profiadau ehangach.


Ystyriwch:
Yr effaith ar y
plentyn a’r perygl
iddo






Prif bwyntiau ymarfer
Gorffennol – Beth sydd wedi bod yn digwydd i’r
plentyn hwn?
Presennol – Beth sy’n digwydd nawr?
Dyfodol – Beth allai ddigwydd?
Risg – Pa mor debygol yw o gael ei ailadrodd?
Effaith ar y plentyn – Pa mor ddifrifol fyddai’r sefyllfa?

Dylid nodi ac asesu effaith dieithrio ar y plentyn, gan gynnwys niwed emosiynol
 Mae Kelly a Johnston (2001) yn rhybuddio yn erbyn labelu plant fel rhai sydd wedi’u
dieithrio ‘yn rhy aml’ heb archwilio’r holl resymau anniffiniol a chymhleth am eu
hanfodlonrwydd neu wrthodiad.
 Mae’r nifer gynyddol o honiadau o ddieithrio yn y llysoedd teulu a’r perygl o or-ddynodi, yn
cynnig rheswm arall am gyfarwyddyd cytbwys, â newid pwyslais, sy’n canolbwyntio ar y
plentyn ac sy’n manteisio ar sail wybodaeth mor eang â phosibl. Gweler yr erthygl gan
Linda Neilson, 2018.
Dolen: Parental Alienation Empirical Analysis: Child Best Interests or Parental Rights?
Linda Neilson (2018) Fredericton: Muriel McQueen Fergusson Centre for Family Violence
Research.
 Mae’n bwysig nodi ymddygiadau nad ydynt yn ceisio eithrio un rhiant o fywyd y plentyn yn
fwriadol , e.e. gallai gwrthod sesiwn o amser gyda’r rhiant arall fel ymateb i’r plentyn yn
cael ei ddychwelyd adref yn hwyr olygu dros amser y bydd y plentyn yn cymryd ochr ac yn
optio allan o weld un rhiant.
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Yr Effaith ar Blant: Gall Amlygiad i Fathau Eithafol o
Ymddygiadau Dieithro fod yn Niweidiol i’r Plentyn yn
Emosiynol
Gall plant sydd wedi eu dieithrio fod mewn perygl o drallod emosiynol byrdymor ac
anawsterau addasu hirdymor (Fidler, Bala a Saini, 2013). Gall plant ddatblygu systemau cred
ystumiedig sy’n effeithio ar eu modelau gwaith mewnol o’u hunain ac eraill. Mae’r effaith bosibl
ar y plentyn a’i ganlyniadau yn cynnwys:
 Colli perthynas bwysig gyda rhiant a / neu deulu ehangach.
 Ddim yn hoffi’r nodweddion a etifeddodd gan y rhiant a ddieithriwyd a’r gred fod yn rhaid eu
bod yn ‘ddrwg’ os ydynt yn rhannu’r nodweddion hynny.
 Hunan-barch isel a chred nad yw’r rhiant a ddieithriwyd yn eu caru.
 Profiad o euogrwydd difrifol neu fradychiad ar ddiwedd y glasoed a phan yn oedolyn am
wrthod rhiant ac eraill.
 Anawsterau iechyd meddwl, fel iselder, gorbryder ac anhwylder personoliaeth. Bydd yr
achos yn canolbwyntio ar sut i helpu’r plentyn i adennill lefel o ddatblygiad normal a lleihau
symptomau o salwch emosiynol, seicolegol neu feddyliol.
 Gall profiad o fodelu gwael o berthynas iach rhwng oedolion a datrys anghydfod arwain at
effaith niweidiol ar berthnasoedd y plant eu hunain a’u dealltwriaeth o berthynas iach.
Mae arfer sy’n cael ei lywio gan drawma yn cydnabod y gall yr effaith o fyw trwy
ddigwyddiadau a chysylltiadau trawmatig ac sy’n achosi straen arwain at amrywiaeth o
anawsterau iechyd a llesiant meddwl, ac eithrio anhwylder straen wedi trawma, gan gynnwys:
 camddefnyddio alcohol/sylweddau,
 iselder,
 problemau gorbryder,
 anhwylderau ymddygiadol yn ystod plentyndod,
 seicosis a diagnosis personoliaeth.
Fodd bynnag, mae’n werth nodi nad yw pob plentyn sy’n cael ei amlygu i ddieithrio yn cael eu
dieithrio. Mae angen newid y pwyslais asesu, gan gydnabod bod ymddygiadau dieithrio ar
sbectrwm a bod yr effaith ar y plentyn yn amrywio yn ôl ei gadernid a’i natur agored i niwed
unigol, perthnasoedd blaenorol a dylanwadau a ffactorau eraill.
Er yr adroddwyd am y canlyniadau hirdymor negyddol hyn gan oedolion a ddioddefodd
ddieithrio yn ystod eu plentyndod, mae canfyddiadau empirig am ganlyniadau yn gymysg ac
yn cael eu rhwystro gan y ffaith eu bod yn ôl-weithredol ac nad ydynt yn cymryd ffactorau
esboniadol posibl eraill i ystyriaeth (Drozd, Saini ac Olessen, 2016).
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Yn fy esgidiau i – profiadau pobl ifanc yn eu geiriau eu hunain
Sylwer bod y straeon bywyd go iawn hyn yn ddienw fel na ellir adnabod y bobl ifanc

Jane: “Rwy’n byw gyda fy nhad nawr,
ond mae fy chwaer yn dal i fyw gyda’n
mam. Fy mam sydd wedi gwneud
pethau fel newid cyfenw fy chwaer ac
atal unrhyw gyswllt rhwng fy chwaer a
theulu estynedig fy nhad sydd heb ei
gweld hi ers tua 2013. Byddai’n mynd
â fy chwaer i wrandawiadau llys ac yn
dweud wrthi beth i’w ddweud. Byddai
fy chwaer yn taflu anrhegion Nadolig a
phen-blwydd yn ôl at fy nhad gyda
gwên ar ei hwyneb hi. Rwy’n gweld
poen a loes fy nhad o beidio â gweld fy
chwaer.”

Ayesha: “Mae dieithrio plentyn oddi wrth
riant yn teimlo fel eich bod wedi clywed
cymaint o bethau gan un (rhiant) ei fod yn
dechrau dod yn gredadwy. Er nad ydych
yn gwybod y gwirionedd, rydych chi’n cael
eich gwneud i deimlo fel mai dyna’r unig
wirionedd. Rydych chi’n cael eich gwneud
i deimlo’n gyson fel pe bai’r rhiant arall yn
eich casáu, eisiau dim i’w wneud â chi.
Beirniadu ei gilydd ac eraill yn cymryd
rhan ac yn cytuno (â nhw). Pan rydych
chi’n cerdded o gwmpas y strydoedd ar
eich pen eich hun, rydych chi bob amser
yn gweld y teulu perffaith yna: mam, tad a
dau o blant ac rydych chi’n meddwl i’ch
hun na fyddwch chi byth fel yna.”

Patrymau o ymddygiadau dieithrio
Ni fydd yr holl ymddygiadau dieithrio gan riant y mae’r plentyn yn byw gydag ef o’r un graddau
o ran dwysedd a bydd yr effaith yn amrywio. Er enghraifft, mae’r plentyn yn debygol o gael ei
ddylanwadu gan ddwysedd emosiynol y sylwadau negyddol am y rhiant arall. Y ffordd orau o
ystyried yr amrywiaeth o ymddygiadau, o ysbeidiol i gyson, yw ar sbectrwm, yn hytrach na fel
categorïau ar wahân.
Mae’r diagram isod yn dangos nad yw ymddygiadau dieithrio i gyd o’r un dwysedd neu lefel o
gysondeb ac yn cynnwys rhai o’r dangosyddion o ymddygiadau dieithrio ysbeidiol a chyson
a’u heffaith amrywiol ar y plentyn.

Ymddygiad dieithrio ar sbectrwm – ymddygiad ac effiath

Ysbeidiol:
Geiriau neu weithredoedd ysbeidiol,
bwriadol sydd â’r nod o danseilio perthynas
y plentyn gyda’r rhiant arall o ganlyniad i
loes neu ddicter neu natur agored i niwed
emosiynol. Efallai y bydd yn pryderu’n
wirioneddol am y plentyn y mae’r rhiant arall
yn gofalu amdano, ond nid oes sail i’r
pryderon hyn (addaswyd o Judge a Deutsch,
2017).

Cyson:

Gweithredu’n gyson mewn ffordd sy’n peri
loes i’r rhiant arall a dinistrio ei berthynas
gyda’r plentyn, gan bron byth ddangos
empathi, hunanreolaeth neu wybodaeth, a
datblygu natur obsesiynol (addaswyd o
Judge a Deutsch, 2017).
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Dangosyddion:

 Rhywfaint o gydnabyddiaeth o werth
perthynas y plentyn gyda’r rhiant arall (a’i
deulu estynedig pan fo’n berthnasol).
 Fodd bynnag, yn dangos ymddygiadau
neu strategaethau dieithrio yn ysbeidiol.
 Yn deall bod yr hyn y mae’n ei wneud yn
anghywir ac yn yr ystyr hon ceir elfen o
fwriadoldeb yn gysylltiedig â’i boen a
dicter ynghylch diwedd y berthynas.

 Ymgyrch weithredol a chyson i danseilio a
dinistrio perthynas y rhiant arall gyda’r
plentyn.
 Ddim yn gallu adnabod neu dderbyn efallai
fod gan y plentyn ddymuniadau a
theimladau sydd ar wahân i’w rai ef/hi.
 Yn gwadu neu’n tanseilio gwerth y
berthynas rhwng y plentyn a’r rhiant arall
(a’i deulu estynedig weithiau).
 Diffyg empathi a/neu’n amharod i faddau.
 Wedi gwneud honiadau o gam-drin yn
erbyn y rhiant arall y mae’r llys wedi
canfod eu bod yn anwir.
 Pan fo honiadau o gam-drin sydd heb eu
profi, ni ellir ei argyhoeddi fel arall, hyd yn
oed pan fo tystiolaeth i’r gwrthwyneb.
 Dim cymhelliad i geisio cymorth i adfer
perthynas y plentyn gyda’r rhiant (neu
deulu estynedig a ffrindiau pan fo’r
berthnasol).
 Mae’r ymddygiadau dieithrio yn fwriadol,
er y gall ei ymddygiadau fod yn
uniongyrchol, yn anuniongyrchol neu o
ganlyniad i ymddygiadau amddiffynnol yn
seiliedig ar gredoau gwirioneddol.
 Efallai fod anawsterau iechyd neu
anhwylder personoliaeth yn cyfrannu at yr
ymddygiadau dieithrio.

Effaith ar y plentyn

MÂN

CYMEDROL

DIFRIFOL

Bydd yr effaith ar y plentyn yn amrywio yn ôl ffactorau ym myd y plentyn. Mae pob plentyn yn
unigryw. Mae ymddygiadau dieithrio ysbeidiol a chyson yn debygol o fod yn niweidiol, ond
bydd maint a math y niwed yn wahanol ar gyfer pob plentyn, ac felly hefyd y camau
gweithredu gorau i leihau neu oresgyn y niwed.
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Oedran
Agweddau
agored i
niwed

Llesiant
emosiynol

Brodyr a
chwiorydd

Byd y
plentyn

Personoliaeth

Cadernid

Datblygiad
Dymuniadau
a theimladau
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Dadansoddiad, Casgliad a Pharatoi Eich Adroddiad pan fydd
Dieithrio yn Nodwedd Allweddol mewn Achos
Pwyntiau i’w Hystyried
 Efallai fod un rhiant yn dieithrio’r plentyn heb unrhyw gyfraniad at hyn gan y rhiant arall.
Fodd bynnag, mae’n aml yn wir fod y ddau riant yn chwarae rhan yn hyn.
 Gall aelodau’r teulu, ffrindiau, gweithwyr proffesiynol a’r llys (yn enwedig pan fo achosion
yn hirfaith), fod ynghlwm yn yr effaith niweidiol ar y plentyn. Ystyriwch pa gyfraniad mae
pobl yn rhwydwaith y plentyn yn ei wneud. Gallai hwn fod yn gefnogaeth gadarnhaol i’r
plentyn neu’n fwy negyddol.
 Mae ymddygiad cyson gan oedolyn, sy’n cael effaith gyfunol, yn debygol o gael mwy o
effaith ar y plentyn na digwyddiadau unigol. Bydd faint o emosiwn sy’n gysylltiedig â’r
sylwadau a’r ymddygiadau dieithrio hefyd yn dylanwadu ar yr effaith ar y plentyn.
 A yw trefniadau ar gyfer trosglwyddiadau yn ddiogel ac o gymorth i’r plentyn? A yw’r
plentyn yn cael ei ddylanwadu mewn ffordd ddi-fudd gan bwy sy’n bresennol?
 Ystyriwch eto a oes arwyddion bod honiadau o ddieithrio yn cael eu gwneud fel math o
gam-drin ar ôl gwahanu, fel rhan o ymddygiad cymhellol a rheoli tuag at y rhiant arall a /
neu’r plentyn.
 Ystyriwch amrywiaeth y plentyn yn ei ystyr ehangaf, gan gynnwys o ran ei hunaniaeth.
Y camau nesaf a chymorth
 Mae ymyriadau effeithiol yn dal i beri problemau oherwydd eu cost a diffyg consensws
ynghylch effeithiolrwydd dewisiadau amgen.
 Ystyriwch a oes angen argymhellion ar gyfer gwrandawiad canfod ffeithiau cynnar gan y
llys neu benodiad cynnar o Warcheidwad Plant o dan reol 16.4, gyda chylch gwaith eglur â
phwyslais penodol.
 Ystyriwch a fydd angen asesiad arbenigol gan y llys ynghylch unrhyw anawsterau
seicolegol neu iechyd meddwl yn y teulu.
 Mae adolygiad diweddar o ymyriadau yn rhyngwladol yn awgrymu nad oes un protocol
unigol ar gyfer asesu a thrin achosion lle gallai dieithrio fod yn ffactor (Templer,
Matthewson, Haines, a Cox, 2017). Ni nodwyd unrhyw ymyriadau o’r DU yn yr adolygiad
hwn nac yn adolygiad Doughty, Maxwell a Slater (2018), a gynhaliwyd ar ran Cafcass
Cymru.
 Cyfeiriwch at y gyfres o ddogfennau canllaw Cyngor Da a luniwyd gan Fwrdd Pobl Ifanc
Cyfiawnder Teuluol ar gyfer gweithio gyda phlant a phobl ifanc.
 Dylid adrodd safbwyntiau’r plentyn yn uniongyrchol, gan ddefnyddio ei eiriau ei hun pan
fo’n bosibl, i ddod â’r rhain yn fyw i’r rhieni a’r llys. Er enghraifft, ymgorfforwch ei eiriau
mewn adroddiad neu ei gynorthwyo i ysgrifennu llythyr at y barnwr.
 Os yw’r plentyn wedi cael ei amlygu i’r ymddygiad dieithrio, efallai y bydd tensiwn yn amlwg
rhwng ei ddymuniadau a’i deimladau a’i fudd pennaf.
 Os nad yw eich argymhellion yn cyd-fynd â dymuniadau a theimladau’r plentyn, yr arfer
gorau yw ei hysbysu am hyn mewn ffordd briodol.
 Er mwyn cynnal asesiad trylwyr o sut y mae’r plentyn yn ymddwyn gyda phob rhiant, mae’n
hanfodol bod arsylwadau yn cael eu gwneud o’r plentyn gyda phob rhiant ar ei ben ei hun.
Mae’n allweddol i’ch asesiad bod y plentyn ar gael ar gyfer yr arsylwadau hyn ac yn gweld
y rhiant sy’n ceisio treulio amser gyda’r plentyn.
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Ystyriwch eich Dadansoddiad, gan gynnwys Ffynonellau
Posibl o Ragfarn
Wrth ystyried eich casgliadau neu yn ystod goruchwyliaeth fyfyriol, cyfeiriwch at y pwyntiau a’r
cwestiynau hyn:
 Ystyriwch eich dadansoddiad o’r rheswm dros anfodlonrwydd neu wrthodiad y plentyn i
dreulio amser gyda rhiant.
 Cyfeiriwch at y dulliau a ddefnyddiwyd a chrynhowch yr hyn y mae wedi ei ddweud
wrthych.
 Beth yw’r risg benodol i’r plentyn? A yw’r anfodlonrwydd yn ymateb cyfiawn neu
ddealladwy gan y plentyn y dylid ei barchu? Ai’r risg yw y gallai ei berthynas gyda rhiant
gael ei niweidio y tu hwnt i’w adfer, am ddim rheswm da ac eithrio ymddygiad dieithrio
rhiant arall? Neu ai’r ffaith yw bod dieithrio yn ffactor ond wedi ei wreiddio mor ddwfn y
byddai ailgyflwyno amser gyda’r rhiant arall (neu ‘orfodi’) plentyn yn erbyn y dymuniadau a
fynegwyd ganddo yn niweidiol iawn?
 Beth mae hyn yn ei ddweud wrthych am y trefniadau neu’r cymorth gorau i’r plentyn yn y
dyfodol?
 Ystyriwch bob math posibl o ragfarn, gan gynnwys rhagfarn ar sail rhyw ac effaith arferion
personol a diwylliannol ar eich ystyriaethau.
 A ydych wedi cadw eich pwyslais ar yr effaith a’r risgiau i’r plentyn ac wedi ceisio helpu’r
rhieni i wneud yr un fath?
 Ystyriwch sensitifrwydd diwylliannol eich asesiad. A ydych wedi cymryd cyd-destun
diwylliannol y plentyn a’i anghenion hunaniaeth i ystyriaeth?
 Wrth fyfyrio ar eich dadansoddiad, cyfeiriwch yn ôl at eich achos ac ailystyriwch y
cwestiynau a ofynnwyd gennych ar ddechrau’r achos am yr hyn sy’n digwydd i’r plentyn
hwn; gweler tudalen 11. Mae hyn yn helpu i sicrhau eich bod wedi cau pen y mwdwl yn
eich asesiad ac yn tynnu sylw at unrhyw risgiau ac effaith ar y plentyn wrth ichi wneud eich
argymhellion.
 Byddwch yn ystyriol o’n hymrwymiad i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig a’r effaith bosibl
ar blant o beidio â chymeradwyo eu dymuniadau a’u teimladau.
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Gwnewch Argymhellion er Budd Pennaf y Plentyn, gan
ganolbwyntio ar Newid Cadarnhaol i’r Plentyn
 Ystyriwch mor gynnar â phosibl a oes angen penodi Gwarcheidwad Plant a chyfreithiwr
plant o dan reol 16.4 i ddarparu cynrychiolaeth ar wahân i’r plentyn.
 Cadw’r pwyslais ar yr effaith ar y plentyn bob amser a gwneud cysylltiadau eglur rhwng y
dadansoddiad a’r argymhellion a all helpu i osgoi’r achos rhag canolbwyntio ar oedolion.
 Yn y cyd-destun hwn, wrth adrodd i’r llys mae’n ddefnyddiol darparu disgrifiad cryno o
ymddygiadau’r plentyn a’r rhieni sy’n hysbysu eich dadansoddiad a bod yn eglur ynghylch
eich arsylwadau a pha gasgliadau yr ydych yn dod iddynt am y rhain.
 Pan fyddwch yn credu bod y plentyn yn dioddef neu’n debygol o ddioddef niwed emosiynol
sylweddol, ystyriwch yr angen i atgyfeirio’r achos i’r awdurdod lleol, neu a ddylid argymell i’r
llys bod yr awdurdod lleol yn llunio adroddiad adran 37. Os ydych yn gwneud atgyfeiriad
diogelu, ystyriwch sut i sicrhau bod yr atgyfeiriad yn cael effaith. Ystyriwch siarad â’r
rheolwr ALl perthnasol ymlaen llaw.
 Os oes newid i’r lle y mae’r plentyn yn byw ynddo yn cael ei ystyried, a oes angen cynnwys
arbenigwr? Beth fydd hyn yn ei gyfrannu yn ychwanegol at eich dadansoddiad gwaith
cymdeithasol eich hun?
 Ar ôl ichi ysgrifennu eich adroddiad a chyn ei ffeilio, ewch yn ôl i ddechrau eich asesiad. A
ymdriniwyd â’r holl risgiau? A fethwyd unrhyw beth, neu a fethwyd â rhoi sylw i fater yn
ystod oes yr achos? O’r materion sy’n weddill, ystyriwch eich cyngor i’r llys ar sut y dylid
mynd i’r afael â’r rhain.
Defnyddio dull ymarfer cydbwyso i gynorthwyo gydag argymhellion ar gyfer y plentyn:
 Mae angen i’r asesiad ystyried y cryfderau a’r risgiau sy’n deillio o’r ddau riant. Rydych yn
ceisio sicrhau bod gan blentyn berthynas fuddiol gyda’r ddau riant pan fo’n ddiogel, fel nad
ydynt yn mynd trwy eu blynyddoedd ffurfiannol heb fanteision perthynas gariadus gyda
phob oedolyn arwyddocaol.
 Mae mabwysiadu dull mantolen o ddadansoddi lles, o ran cynnal adolygiad systematig o
fanteision ac anfanteision pob opsiwn (gweler ‘Re B-S (Children) [2013] EWCA Civ 1146’)
yn ddefnyddiol i werthuso effaith pob opsiwn a allai fod yn realistig ar y plentyn.
 Dylai eich argymhellion geisio dod o hyd i ateb ar gyfer y plentyn. Bydd hyn yn golygu
pwyso a mesur yr opsiynau realistig a hefyd ragweld y tebygolrwydd y bydd pob rhiant yn
gallu gweithio gyda’r hyn yr ydych wedi ei argymell a chyda’i gilydd (os yw’n briodol).
Gallai opsiynau realistig gynnwys:
a) newid yn y lle y mae’r plentyn yn byw
b) trefniant byw a rennir
c) ailgyflwyno amser gyda’r rhiant arall (amrywio’r amlder a’r hyd)
ch) dim newid i’r trefniadau.
 Dylid cynnal yr ymarfer cydbwyso ar wahân ar gyfer pob plentyn.
 Mae’r rhestr isod yn cynnwys rhai o’r ffactorau allweddol i’w hystyried ym mhob ymarfer
cydbwyso:
 Lefel bwriadoldeb, cysondeb a dwysedd yr ymddygiad dieithrio gan oedolyn a gallu’r
rhiant i newid hyn.
 A oedd gan y plentyn berthynas gadarnhaol gyda’r rhiant arall o’r blaen?
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A yw’r rhiant hwnnw yn deall anghenion y plentyn?
Oedran y plentyn a dadansoddiad o’r hyn y mae hynny’n ei olygu
A yw’r plentyn yn gwneud cynnydd da yn addysgol, yn gymdeithasol ac yn emosiynol yn
y trefniadau presennol? Os felly beth yw’r niwed i’r plentyn o golli’r berthynas gyda’r
rhiant?
Pa mor debygol y mae’r plentyn o allu ymdopi â’r newid sy’n cael ei ystyried?
Os caiff newid yn y lle y mae’r plentyn yn byw ei orchymyn gan y llys, a fydd yn bosibl
cadw elfennau cadarnhaol o berthynas y plentyn gyda’r prif ofalwr blaenorol?
A all y rhiant nad yw’r plentyn yn byw gydag ef ar hyn o bryd ddarparu gofal digolledu i’r
plentyn i oresgyn effaith dieithrio?
A fyddai cyfnod o ddim ‘amser gyda’ y rhiant a ddangosodd ymddygiadau dieithrio yn
annog gwelliannau cadarnhaol i’r berthynas rhwng y plentyn yn y trefniant newydd?
Pa effaith fydd newid yn ei chael ar anghenion hunaniaeth y plentyn ac o ran
rhwydweithiau teuluol ehangach y plentyn ac unrhyw wahaniaethau diwylliannol rhwng y
ddwy aelwyd?
Os yw’r newid yn cynnwys gwahanu neu aduno brodyr a chwiorydd, pa effaith fydd hyn
yn ei chael ar bob plentyn?
Newid i’r trefniadau o ran lle y mae’r plentyn yn byw:
 A yw’r rhiant y mae’r plentyn yn byw gydag ef yn cefnogi cyswllt gyda’r
rhiant arall, a’r agwedd tuag at y rhiant arall – effaith ar y plentyn?
 A yw lefel trallod y plentyn yn gwella’n gyflym o dreulio amser gyda’r
rhiant nad yw’r plentyn yn byw gydag ef fel rheol?
 Perthynas flaenorol gyda’r rhiant nad yw’r plentyn yn byw gydag ef fel
rheol?
 Cyfnod o amser ers i’r plentyn dreulio amser gyda’r rhiant nad yw’n byw
gydag ef? Pryd ddaeth cyswllt i ben?
 Amgylchiadau’r rhiant nad yw’r plentyn yn byw gydag ef? A oes ganddo
lety addas a mynediad at ofal plant?
 Effaith ar addysg a pherthnasoedd eraill a chyfeillgarwch?

Lleoliad parhaus gyda’r rhiant preswyl:
 A yw’r rhiant y mae’r plentyn yn byw gydag ef yn ymgysylltu ac yn dangos
unrhyw wybodaeth bellach neu allu i newid?
 A oes rhyw lefel o amser yn cael ei threulio gyda’r rhiant arall ac aelodau
o’r teulu estynedig?
 Perthynas y plentyn gyda’r ddau riant?
 Ffactorau eraill sy’n dylanwadu ar y plentyn – Ystyriwch y 4 A (tudalen 4)
 A yw’r plentyn wedi bod yn dyst i wrthdaro ar ôl i’w rieni wahanu? A allai
hyn esbonio ei wrthodiad i dreulio amser gyda’i riant?
 A yw’r plentyn yn dangos arwyddion eraill o drallod/niwed emosiynol?
Dylid rhyngwynebu ag asiantaethau eraill i gasglu gwybodaeth.
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Dim cyswllt uniongyrchol gyda’r rhiant nad yw’r plentyn yn byw gydag
ef:





Beth fydd yr effaith ar y plentyn yn y byrdymor neu’r hirdymor? Ystyriwch
yn y byrdymor pa lefel o drallod y mae gorfodi cyswllt yn ei chael ar y
plentyn a’r effaith emosiynol o wneud hynny.
A all perthynas gydag aelodau eraill o deulu’r rhiant nad yw’r plentyn yn
byw gydag ef gael ei chyflwyno?
A yw’n debygol y bydd newid yn y dyfodol? Ystyriwch a fydd angen i’r
trefniadau hyn newid yn y dyfodol? Sut bydd y ‘drws’ i’r berthynas yn cael
ei adael ar agor i’r plentyn nawr ac yn y dyfodol?

Defnydd o ganolfannau cyswllt:
Awdurdod Lleol – lleoliad mewn gofal
maeth:
 Cydbwyso effaith emosiynol symud at
ddieithryn yn erbyn aros gyda rhiant y
mae’r plentyn yn byw gydag ef fel rheol.
 Beth yw’r cynlluniau hirdymor tebygol a
llwyddiant tebygol unrhyw gynlluniau o’r
fath?
 A oes unrhyw aelodau teulu a all
gynorthwyo?
 A yw symudiad o’r fath yn gymesur?





Ystyried at ba ddiben: ar gyfer asesiad
pellach? Ar gyfer ailgyflwyniad â
chymorth? A yw hyn wedi helpu yn y
gorffennol? Sut fyddai hynny’n edrych?
Gyda chymorth, goruchwyliaeth.
Parodrwydd pob parti i gymryd rhan.

Gorchymyn Cymorth Teuluol:
Dolen: Canllawiau Gorchymyn Cymorth Teuluol
 A yw’r partïon yn barod i gymryd rhan?
 Sut fydd hyn yn edrych?
 Beth yw’r canlyniadau tebygol?
 Beth yw’r tebygolrwydd y bydd hyn yn arwain
at newid?

Penderfyniadau anodd o ran ‘goresgyn’ gwrthodiad anghyfiawn plentyn o riant
 Efallai y bydd plentyn sydd wedi dioddef ymddygiad dieithrio yn ymddangos yn ddig iawn
a/neu yn ofidus am y syniad o dreulio amser gyda’r rhiant arall. Efallai y bydd lefel yr
emosiwn yn gostwng yn gyflym iawn pan fo gyda’r rhiant arall, neu gallai barhau. Mae
cwestiynau yn codi wedyn ynghylch i ba raddau y dylid gorfodi’r plentyn i dreulio amser
gyda’r rhiant a wrthodwyd, hyd yn oed pan ystyrir bod gwneud hynny o’r budd pennaf iddo
yn yr hirdymor.
 Os canfyddir bod y plentyn yn dioddef niwed, sy’n cyfiawnhau cyfranogiad yr awdurdod
lleol, yna bydd angen cymhwyso lefel debyg o graffu a dadansoddi â’r hyn a gymhwyswyd
ynghylch cymryd plentyn oddi wrth riant mewn achos gofal, hyd yn oed os yw’r achos yn
dal i fod yn destun cyfraith breifat. Os mai’r argymhelliad yw trosglwyddiad diogel a buddiol
i ofalwr newydd, bydd angen i’r llys ei ystyried a’i adolygu yn ofalus.
 Efallai y bydd y llys yn ystyried gorchymyn yr awdurdod lleol i adrodd o dan a37.
 Efallai y bydd angen ystyried atgyfeiriad gan Cafcass Cymru i’r awdurdod lleol.
 Pan fydd amheuaeth, honiad neu gred bod plentyn mewn perygl o niwed, mae gan
Cafcass Cymru ddyletswydd o dan a16A i hysbysu’r llys trwy adroddiad asesu risg.
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 Pan fydd plentyn wedi cael ei addysgu gan riant y byddai cyswllt gyda’i riant arall yn
beryglus neu’n annymunol, gall fod yn anodd iawn newid hyn.
 Mae rhiant nad yw’n rhoi sylw i hyn o bosibl yn gyfystyr â chyd-fynd â sefyllfa o gam-drin
emosiynol a safbwynt ystumiedig o’r byd. Mae’n atgyfnerthu ymddygiad osgoi a gallai
rymuso’r plentyn mewn ffordd negyddol yn anghymesur. O dan unrhyw amgylchiadau
eraill, byddai disgwyl i riant helpu’r plentyn i oresgyn rhywbeth yr oedd yn ei osgoi, er
enghraifft os oedd plentyn yn anfodlon mynd i’r ysgol heb gyfiawnhad dros hynny, byddai
disgwyl i’r rhiant neu’r gofalwr wneud pob ymdrech i ddeall y gwrthwynebiad a helpu’r
plentyn i’w oresgyn.
 Er gwaethaf y risgiau hyn i lesiant emosiynol y plentyn, gall y risg o’i orfodi i dreulio amser
gyda’r rhiant arall fod yn uwch. Mae angen cynnal yr asesiad hwn o risgiau sy’n cystadlu ar
sail achosion unigol, yn seiliedig ar anghenion unigol pob plentyn a sefyllfa’r teulu.
 Yn ddealladwy iawn, gall deimlo’n gwbl anghyfiawn i riant a wrthodir. Fodd bynnag, sut
bynnag y cawsant eu ffurfio, gall dymuniadau a theimladau plentyn fod wedi eu gwreiddio
cymaint yn erbyn treulio amser gyda’r rhiant arall (ac nid yw newid y lle y mae’n byw ynddo
yn ymarferol chwaith), nad yw amser gyda’r rhiant hwnnw yn bosibl.
 Bydd angen i’r asesiad a phroses y llys gydbwyso’r risgiau ym mhob senario i bob plentyn
unigol.
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Enghreifftiau Achos yn Cynnwys Dieithrio

Stori Mali
Roedd Mali yn 7 oed, ac yn cael ei hatal rhag cael perthynas ystyrlon, gariadus a
chefnogol gyda’i thad. Roedd mam Mali yn benderfynol na ddylai ei thad chwarae
unrhyw ran yn ei bywyd ac roedd mor gadarn yn y gred hon iddi ffoi gyda’r plentyn
pan ddaeth y llys, Cafcass Cymru a gwasanaethau cymdeithasol i gyd i’r casgliad y
dylai Mali fyw gyda’i thad. Roedd ar goll am sawl diwrnod, gyda phryderon cynyddol
am les Mali yn ogystal â’i mam.
Nid oedd Mali eisiau gweld ei thad na byw gydag ef, roedd yn cyd-fynd yn gryf â’i mam, ond nid
oedd unrhyw reswm cyfiawn am ei gwrthodiad i weld ei thad – ac eithrio’r ffaith ei bod yn
adlewyrchu safbwyntiau ei mam. Cynhaliwyd asesiad seciolegol o’r fam, a nodwyd bod angen
therapi i’w helpu i newid ei safbwyntiau am y tad. Nid oedd yn fodlon cymryd rhan yn y therapi a
gynigiwyd. Oherwydd difrifoldeb y niwed emosiynol a oedd yn cael ei achosi i Mali gan ymddygiad
ei mam, gwnaeth y llys orchymyn gofal interim, a oedd yn golygu bod yr awdurdod lleol yn rhannu
cyfrifoldeb rhiant gyda’r ddau riant. Galluogodd hyn i Mali gael ei chymryd o ofal ei mam a chael ei
lleoli gyda’i thad. Daethpwyd o hyd i Mali gan yr heddlu yng ngofal y fam ar ôl iddynt ffoi yn dilyn
cadarnhâd y llys y byddai’n gwneud y gorchymyn i Mali fyw gyda’i thad. I gychwyn, roedd Mali
mewn trallod ac yn ofidus, ond ar ôl cyfnod o fonitro agos gan y gweithiwr cymdeithasol ac
ymweliadau gan y gwarcheidwad plant, dangosodd arwyddion a setlo i lawr a thawelu. Cynigiwyd
cyswllt â goruchwyliaeth i’r fam oherwydd y risg o ffoi, ond ni fanteisiodd ar hyn ac nid oedd y fam
wedi gofyn i weld Mali ar adeg cloi’r achos.

Dyfyniad o ddyfarniad: H (Children) [2014] EWCA Civ 733 Mrs Ustus Parker
“74. I regard parental manipulation of children, of which I distressingly see an enormous amount, as
exceptionally harmful. It distorts the relationship of the child not only with the parent but with the
outside world. Children who are suborned into flouting court orders are given extremely damaging
messages about the extent to which authority can be disregarded and given the impression that
compliance with adult expectations is optional. Bearing in mind the documented history of this
mother’s inability to control these children, their relationship with one another and wholly
inappropriate empowerment, it strikes me as highly damaging in this case. I am disappointed that
the professionals in this case are unable truly to understand this message. Parents who obstruct a
relationship with the other parent are inflicting untold damage on their children and it is, in my view,
about time that professionals truly understood this.”
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Stori Jac
Roedd Jac yn ddyflwydd oed ar adeg cais cyntaf ei dad. Nid oedd rhieni Jac
mewn perthynas ar adeg ei eni a chanfu tad Jac bod gwneud trefniadau i
dreulio amser gydag ef yn mynd yn anoddach ac yn anoddach. Roedd gan Jac
dri hanner brawd/chwaer hŷn ac un brawd iau, nid oedd gan ei
frodyr/chwiorydd hŷn unrhyw berthynas bresennol gyda’u tadau. Canfuwyd
drwy’r achosion llys yn ymwneud â Jac bod holl dadau priodol y plant hŷn wedi
gwneud sawl cais i’r llys i dreulio amser gyda’u plant. Fodd bynnag, roedd y
trefniadau hyn wedi dod i ben dros amser. Gorchmynwyd Cafcass Cymru i
gwblhau adroddiad a7 i ystyried faint o amser ddylai Jac dreulio gyda’i dad.
Amharwyd ar gynnydd yr achos gan anallu’r fam i hybu’r berthynas rhwng Jac a’i dad yn ystyrlon.
Gwnaeth mam Jac amrywiaeth o honiadau am dad Jac, gan gynnwys y ffaith bod cleisiau a welwyd
gan y fam ar gorff Jac wedi cael eu hachosi gan y tad yn ystod sesiwn gyswllt fer. Honnodd mam
Jac hefyd bod y tad yn peri risg rywiol i Jac. Wrth i’r problemau yn yr achos hwn ddod yn gynyddol
gymhleth, gwnaeth y llys orchymyn yn unol â rheol 16.4 i Jac gael ei gynrychioli gan warcheidwad
plant a chyfreithiwr. Er gwaethaf hyn, parhaodd y fam i amharu ar y cyfle i Jac gael perthynas
ystyrlon gyda’i dad. Byddai’n sicrhau nad oedd Jac ar gael ar y dyddiad/amser a nodwyd. Byddai’n
ffonio’r heddlu pe bai’r tad ychydig funudau yn hwyr a byddai’n caniatáu i’r plant hŷn fychanu a rhegi
ar y tad os oeddent yn ei weld yn y stryd. Nid oedd Jac yn cael dychwelyd o dreulio amser gyda’i
dad gydag unrhyw anrhegion neu ddillad newydd. Gorchmynwyd adroddiad a37 gan y llys er mwyn
i’r awdurdod lleol ystyried yr angen i rannu cyfrifoldeb rhianta – hefyd, gwnaed atgyfeiriadau diogelu
yng nghyswllt y plant eraill. Ni chymerwyd unrhyw gamau pellach gan yr awdurdod lleol a daeth eu
hadroddiad a37 i’r casgliad na fyddai’r awdurdod lleol yn cychwyn achos gofal.
Er gwaethaf ymdrechion niferus i ymgysylltu â’r fam ac i Jac fwynhau perthynas gyda’r ddau riant,
nid oedd unrhyw gynnydd yn cael ei wneud. Nid oedd unrhyw reswm cyfiawn pam na ddylai Jac
weld ei dad a threulio amser gydag ef. Argymhellodd Cafcass Cymru yn gryf i’r llys y dylai Jac
symud i fyw gyda’i dad, ac roedd y dadansoddiad a gynhaliwyd yn dangos mai siawns fach fyddai i’r
fam hybu’n ystyrlon swyddogaeth y tad ym mywyd Jac. Byddai’n ymyrryd yn barhaus yn y trefniadau
ac yn mynd ati’n fwriadol i hybu gwrthodiad Jac o’i dad. Gwrthododd y fam gymryd rhan mewn
asesiad seicolegol, er i un gael ei orchymyn, newidiodd gyfenw Jac yn y feddygfa deulu a’r feithrinfa
a dywedodd wrthynt hefyd na ddylai’r tad gael dim i’w wneud â Jac pe bai’n cysylltu â’r naill
asiantaeth neu’r llall.
Roedd yr achos hwn gerbron y llys am 2 ½ flynedd cyn cael y canlyniad terfynol. Gwnaed tri
dyfarniad, y cwbl yn gwneud canfyddiadau naill ai bod y fam wedi ffugio honiadau yn erbyn y tad neu
ei bod yn amharu’n fwriadol ar gynnydd cadarnhaol y cyswllt. Symudodd Jac i gael gofal gan ei dad,
ac fe wnaeth ei dad hybu perthynas barhaus rhwng Jac a’i frodyr a chwiorydd. Byddai’r tad yn
sicrhau bod Jac ar gael i dreulio amser gyda’i fam, gan reoli’r trefniadau yn dda.
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Gyda diolch arbennig i Cafcass
Cynghorwyr llys teulu ac arweinydd ymarfer dysgu a datblygu Cafcass Cymru:
o Polly Lauchlan, Rheolwr Ymarfer – Canolbarth a Gorllewin Cymru
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Hoffai Cafcass Cymru ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser ac a gyfrannodd at ddatblygiad y
canllawiau ymarfer hyn.
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