
Methu'r
Pwynt



TABL

CYNNWYS  

Rhagair  1

Crynodeb gweithredol   3

Canfyddiadau Allweddol mewn

Rhifau  4

Argymhellion  5

Methodoleg  6

Cyflwyniad  6

Plant coll ar draws Cymru. 8

Y Bwlch, Cyfweliadau

Dychwelyd a Threfniadau

Comisiynu  13

Plant coll mewn cyd-destun  16

Casgliadau  18

Cyfeirnodau 19

Rhagair 
Bob blwyddyn yng Nghymru mae dros 10,000 digwyddiad o
blant a phobl ifanc coll yn cael eu hadrodd i'r heddlu. Golyga
hynny un adroddiad am blentyn coll bob awr. 

Mae nifer o fudd-ddeiliaid ledled Cymru sy'n poeni am
faint o blant sy'n parhau i fynd ar goll. Mae’r adroddiad hwn yn
adeiladu ar ymchwil a gynhaliwyd yn 2017 gan The Children’s
Society mewn partneriaeth â'r Eglwys yng Nghymru, a archwiliodd
y pwnc hwn a gwneud argymhellion i Lywodraeth y DU a Chymru yn
‘The Knowledge Gap’.

Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn, sy'n adeiladu ar bapur
2017, gan NYAS Cymru gyda chefnogaeth gan The Children’s
Society, ac mae'n darparu mewnwelediad gan grŵp llywio Methu'r
Pwynt Cymru-gyfan, sy'n cynnwys elusennau, darparwyr trydydd
sector, Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd a sefydliadau sector
cyhoeddus. Mae'r grŵp llywio yn gweithio i archwilio a lleihau'r
cysylltiadau rhwng plant â phrofiad o fod mewn gofal a phobl ifanc
sy'n ymwneud â throseddau difrifol, sy'n mynd ar goll am gyfnodau
a chamfanteisio.
 
Er bod llawer o asiantaethau statudol ac anstatudol ledled Cymru
yn gwneud gwaith rhagorol i atal plant rhag mynd ar goll, mae ein
ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn dangos bod dros 3,250 o blant
wedi mynd ar goll o leiaf unwaith yn 2019/20. Eleni, aeth mwy o
blant ar goll dro ar ôl tro ledled Cymru, o gymharu â'r pum
mlynedd diwethaf. Mae'n amlwg bod yn rhaid gwneud mwy i'w
hamddiffyn, ac i fynd i'r afael â'r problemau sy'n arwain at blant
yn mynd ar goll. 

Yn yr adroddiad hwn, rydym wedi canolbwyntio ar yr hyn y
mae asiantaethau yng Nghymru yn ei wneud i ddiogelu plant cyn ac
ar ôl digwyddiadau o fynd ar goll, a’r hyn y gellir ei wneud i
adeiladu ar bocedi o ‘arfer da’ presennol yng Nghymru mewn
perthynas â phlant coll. Rydym wedi edrych ar ‘dueddiadau’ mewn
data ar blant coll yng Nghymru, ac wedi cynnwys mewnwelediad
proffesiynol ein grŵp llywio Methu'r Pwynt i nodi bylchau yn y
ddarpariaeth a gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru.
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Hoffem ddiolch i gydweithwyr a sefydliadau ar draws
ysector, sydd wedi rhannu eu straeon a'u harbenigedd
yn ystod datblygiad yr adroddiad hwn, gan gynnwys yr
holl gyfranwyr at grŵp llywio Methu'r Pwynt a
chyfranogiad Llywodraeth Cymru yn y grŵp hwnnw.

Ein nod ar y cyd yw bod pob plentyn ledled Cymru yn
teimlo'n ddiogel ac yn hapus yn ei amgylchedd, ac yn
cael eu diogelu rhag risg fel blaenoriaeth lwyr.
Gobaith NYAS Cymru a The Children’s Society yw y
bydd yr adroddiad hwn yn cyfrannu at y gweithredu
hwnnw dros newid.

Sharon Lovell MBE
Prif Weithredwr

NYAS Cymru

Mark Russell
Prif Weithredwr

The Children's
Society

Cefnogir yr adroddiad hwn a'i argymhellion gan aelodau canlynol grŵp llywio
Methu'r Pwynt Cymru-gyfan:
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Nifer y plant sydd wedi bod ar goll a nifer y cyfnodau coll a gafwyd ganddynt. 
Darpariaeth Cyfweliadau Dychwelyd pan fod plentyn yn cael ei darganfod neu'n dychwelyd o
gyfnod coll.  
Ffactorau sy'n arwain at riportio plant ar goll yng Nghymru.

Yn 2018/19, datgelodd data gan yr Uned Pobl Coll fod bron i hanner (48%) y digwyddiadau coll a
gofnodwyd gan heddluoedd Gwent a Dyfed Powys yn ymwneud â phlant mewn gofal. Roedd plant a
phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal sy'n byw yng Ngwent a Dyfed Powys hefyd ddwywaith yn fwy
tebygol na'u cyfoedion o fynd ar goll dro ar ôl tro. Mae'r gymhariaeth rhwng y ffigurau hyn a'r rhai
sydd gan heddluoedd Gogledd Cymru a De Cymru, am resymau y byddwn yn eu harchwilio yn yr
adroddiad hwn, yn gyfyngedig. 
 
Gan adeiladu ar waith blaenorol The Children’s Society a NYAS Cymru gyda phlant coll, mae’r
adroddiad hwn yn archwilio’r materion diogelu ar gyfer plant yng Nghymru sydd wedi bod ar
goll neu sydd mewn perygl o fynd ar goll. I wneud hyn, rydym wedi archwilio tri maes allweddol: 

Cynhelir Cyfweliadau Dychwelyd pan fod plentyn yn cael ei darganfod neu'n dychwelyd adref. Fe'u
defnyddir i gasglu gwybodaeth am yr hyn a ddigwyddodd i'r plentyn yn ystod y cyfnod coll a'r hyn a
achosodd iddynt fynd ar goll yn y lle cyntaf. Yn wahanol i Loegr, nid yw ‘Cyfweliadau Dychwelyd’ yn
ofyniad statudol yng Nghymru. 

Mae NYAS a The Children’s Society yn gweithio ledled Cymru a Lloegr. Er na wnaethom gynnal
cymhariaeth eang o Gymru a Lloegr at ddiben yr adroddiad hwn, roeddem yn gallu cyrchu data
a gyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA) ar faint o blant a aeth ar goll y llynedd.  
Mae data diweddaraf yr NCA yn datgelu mai nifer cyfartalog y ‘cyfnodau coll mynych’ fesul plentyn yn
Lloegr oedd 2.9, o’i gymharu â 3.5 yng Nghymru yn ôl ein ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth.  

Mae angen gwella rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau partner, gan gynnwys heddluoedd ac
awdurdodau lleol. Dim ond un ar ddeg o'r ddau ar hugain awdurdod lleol a lwyddodd i ddarparu nifer y
plant yr adroddwyd eu bod ar goll yn eu hardal, a dywedodd y gweddill naill ai mai nad nhw oedd yn
cadw'r wybodaeth, ond eu heddlu lleol, neu na wnaethant ymateb i'n cais Rhyddid Gwybodaeth o
gwbl. Er bod awdurdodau lleol a heddluoedd yn gallu comisiynu Cyfweliadau Dychwelyd, mae'n
hanfodol bod awdurdodau lleol yn deall nifer y plant sy'n mynd ar goll yn eu hardal. Wedi dweud
hynny, llwyddodd tri o'r pedwar heddlu yng Nghymru i ddweud wrthym am eu trefniant comisiynu
penodol gydag awdurdodau lleol.

Crynodeb gweithredol  

Yn ystod 2019/20, aeth bron i 3500 o blant ar goll ledled Cymru yn
ôl ein data Rhyddid Gwybodaeth. Dim ond unwaith y bydd rhai o'r
plant hyn wedi mynd ar goll, tra bydd eraill wedi cael sawl cyfnod
coll.  Roedd cyfanswm o 11,939 digwyddiad o blant yn mynd ar goll
o'u cartref neu eu lleoliad gofal yn 2019/20, gan olygu bod pob
plentyn a aeth ar goll wedi gwneud hynny 3.5 gwaith ar gyfartaledd.
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Roedd eleni yn un o eithafion. Mae nifer y plant unigol sy’n mynd ar
goll yng Nghymru wedi cyrraedd ei bwynt isaf ers 2016, ond mae
nifer cyfartalog y ‘cyfnodau coll’ fesul plentyn wedi cyrraedd
uchafbwynt i’r pwynt uchaf yn yr un cyfnod. Nid yw'r rheswm am
hyn yn glir.

Canfu ymchwil a gyhoeddwyd gan Every Child Protected Against
Trafficking (ECPAT) yn 2018 fod plant mewn gofal yn llawer mwy
tebygol o gael eu riportio ar goll na’r rhai nad sydd mewn gofal,
gydag 1 o bob 10 yn mynd ar goll o’i gymharu ag 1 o bob 200
o’r rhai nad sydd mewn gofal. Mae ein hymchwil yn dangos bod
plant a phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn parhau i fod yn
llawer mwy tebygol o fynd ar goll na'u cyfoedion. 2



Canfu ein ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth 2019/20 fod 39% o ddigwyddiadau coll ar draws =
awdurdodau lleol yn ymwneud â phlant a phobl ifanc mewn gofal. Unwaith eto, dylid trin y ffigurau
hyn â lefel o rybudd, gan mai dim ond saith awdurdod lleol oedd yn gallu darparu gwybodaeth trwy
ddadansoddiad o statws gofal a nifer y ‘cyfnodau coll’ fesul plentyn. 

Roedd gan rai awdurdodau lleol wybodaeth am blant a oedd wedi mynd ar goll o ofal ond nid oeddent
yn gallu dweud wrthym gyfanswm y plant a oedd ar goll yn eu hardal.  Gallai eraill ddarparu cyfanswm
nifer y plant sydd ar goll yn eu hardal ond nid oeddent yn cadw unrhyw ‘gofnod canolog’ yn nodi a
oedd gan y plentyn brofiad o fod mewn gofal ai peidio. Mae’n amlwg bod arferionledled Cymru ar
gyfer diogelu plant sydd wedi mynd ar goll yn parhau i fod yn anghyson, bedair blynedd ers i'r
Children’s Society dynnu sylw at y materion hyn. Nid oes unrhyw ffordd glir o hyd o fesur ystent nifer
y plant sydd ar goll o ofal yng Nghymru yn gywir. 

Mae Cyfweliadau Dychwelyd yn offeryn pwysig i alluogi gwell dealltwriaeth pam aeth plentyn ar goll
a'r hyn a ddigwyddodd yn ystod ei amser i ffwrdd. Trwy beidio â darparu Cyfweliadau Dychwelyd ac o
ganlyniad, peidio â rhannu'r wybodaeth ag asiantaethau partner, collir cyfleoedd i atal cyfnodau coll
pellach a'r peryglon cysylltiedig y gallai plant a phobl ifanc eu hwynebu tra'u bod ar goll.

Gall dadansoddiad o’r ffactorau ‘gwthio’ a ‘thynnu’ sy’n gysylltiedig â'r rhesymau pam fod plant yn
mynd ar goll fod yn ddefnyddiol gan fod deall y rhesymau'n allweddol o ran atal cyfnodau coll pellach.
Yng Nghymru, nid oes modd cyrchu trosolwg o’r ‘ffactorau gwthio a thynnu’ sy’n ymwneud â
chyfnodau coll, gan nad oes system fonitro safonol sy’n hwyluso cymhariaeth yn hawdd.  Byddai
Cyfweliadau Dychwelyd yn gweithredu fel amddiffyniad ychwanegol yn erbyn y risgiau o
gamfanteisio'n rhywiol ar blant, camfanteisio troseddol a masnachu mewn plant y gwyddys eu bod yn
gysylltiedig â chyfnodau coll. Pe bai safonau monitro yn cael eu cyflwyno ochr yn ochr â Chyfweliadau
Dychwelyd, byddem yn gallu cael mewnwelediad llawer mwy i pam mae plant yn mynd ar goll dro ar ôl
tro yng Nghymru.

Pam aeth y plentyn ar goll 
Hyd y cyfnod coll 
Beth ddigwyddodd yn ystod y cyfnod coll 
Ble roedd y plentyn yn ystod y cyfnod coll a gyda phwy 

Sut roedd y plentyn yn teimlo cyn, yn ystod ac ar ôl y cyfnod coll 

Mae ‘Return Interviews’ (RI) (Cyfweliadau Dychwelyd) neu ‘Return Home Interviews (RHI) (Cyfweliadau
Dychwelyd Adref) yn dermau a ddefnyddir mewn canllawiau statudol yn Lloegr. Yng Nghymru, cyfeirir
at yr arfer hwn hefyd fel ‘ôl-drafodaeth’.

Er bod y termau'n gyfnewidiol, at ddibenion yr adroddiad hwn byddwn yn cyfeirio at Gyfweliadau
Dychwelyd (RI) drwyddi draw.  Ar ôl i blentyn gael ei ddarganfod neu ddychwelyd adref yn dilyn cyfnod

coll, mae'n bwysig bod gwybodaeth yn cael ei chasglu am y cyfnod coll er mwyn cynyddu'r
posibilrwydd o ddiogelu'r plentyn rhag mynd ar goll yn y dyfodol. Mae Cyfweliadau Dychwelyd yn rhoi
cyfle i gasglu'r wybodaeth hon. Er bod yr arfer yn wahanol rhwng darparwyr, dylai pob 

Cyfweliad Dychwelyd ddarganfod: 

 

Maent yn offeryn diogelu pwysig y dylid ei ddefnyddio fel rhan o'r broses o ddiogelu'r plentyn
rhag cyfnodau coll yn y dyfodol ac i fynd i'r afael â'r rhesymau dros fynd ar goll.
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yw nifer cyfartalog y cyfnodau
coll ar gyfer y plant hynny nad
sydd â phrofiad o fod mewn
gofal a aeth ar goll o Went neu
Dyfed Powys yn 2018/19

nifer yr awdurdodau lleol yng
Nghymru a oedd yn gallu
dweud wrthym faint o blant a
aeth ar goll yn eu hardal y
llynedd

o'r holl ddigwyddiadau
plant coll yng Nghymru y
llynedd yn ymwneud â
phlant â phrofiad o fod
mewn gofal, er eu bod ond
yn cyfri am 1% o'r
boblogaeth
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yw nifer cyfartalog y
cyfnodau coll blynyddol ar
gyfer plant yng Nghymru
fel yr adroddir yn y data
diweddaraf

yw nifer cyfartalog y cyfnodau
coll blynyddol ar gyfer plant yn
Lloegr fel yr adroddir yn y data
diweddaraf

digwyddiad o blant yn mynd ar
goll yng Nghymru 2019/20

digwyddiadau coll sy'n
cynnwys plant â phrofiad o
fod mewn gofal yn cynnwys
plentyn sydd eisoes wedi
bod ar goll y flwyddyn
honno

yw nifer cyfartalog y
cyfnodau coll ar gyfer y plant
hynny â phrofiad o fod mewn
gofal a aeth ar goll o Went
neu Dyfed Powys yn 2018/19

Canfyddiadau Allweddol mewn Rhifau 



Fe wnaethom anfon ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth at awdurdodau lleol a heddluoedd yng
Nghymru, er mwyn cael gwell dealltwriaeth o'r data ar blant coll a'r arferion gwaith partneriaeth
sydd ar waith ledled Cymru i ddiogelu plant a phobl ifanc coll.

Rhaid i Lywodraeth Cymru gyhoeddi adroddiad data plant coll

blynyddol i nodi tueddiadau a meysydd i'w gwella. Dylai'r adroddiad

hwn ddarparu dadansoddiad o ffactorau ‘gwthio’ a ‘thynnu’, a data  ar

nifer y Cyfweliadau Dychwelyd a gynigir ac a gynhelir ym mhob ardal

awdurdod lleol a heddlu.

Dylai rhieni corfforaethol gomisiynu prosiectau peilot i roi cefnogaeth

wedi'i theilwra i blant yr adroddir eu bod ar goll dro ar ôl tro. Dylai'r

prosiectau hyn ganolbwyntio ar y plentyn a datblygu arfer gorau o

ran atal cyfnodau coll pellach a lleihau niwed.

Rhaid i Gyfweliadau Dychwelyd Annibynnol fod yn ofyniad statudol pryd

bynnag y mae plant yn mynd ar goll yng Nghymru. Rhaid bod gan bob

plentyn hawl ar ôl cyfnod coll i gyfweliad dychwelyd annibynnol, a

gynhelir gan rywun nad yw'n cael ei gyflogi gan yr heddlu neu'r

awdurdod lleol. Dylai canllawiau statudol gynnwys system safonol o

gofnodi data, gyda gwybodaeth yn cael ei chasglu gan Lywodraeth

Cymru.

Tystiolaeth a gasglwyd:

Argymhellion 
Rydym yn gwneud yr argymhellion canlynol i wella diogelu plant ac i fynd i'r afael â'r materion a
ddatgelir yn yr adroddiad hwn.

Methodoleg 
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 Anfonom un cais Rhyddid Gwybodaeth i bob heddlu yng Nghymru. Ceisiodd y
ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth sefydlu pa wybodaeth yr oedd gan heddluoedd
fynediad iddi mewn perthynas â phlant coll a beth oedd y weithdrefn gomisiynu
ar gyfer Cyfweliadau Dychwelyd. Ymatebodd y pedwar heddlu yng Nghymru. 

Anfonom un cais Rhyddid Gwybodaeth i bob awdurdod lleol yng Nghymru.
Ceisiodd y ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth gael gwybodaeth am Gyfweliadau
Dychwelyd, gan gynnwys nifer y cyfnodau coll dro ar ôl tro, pa mor brydlon y
cwblhawyd Cyfweliadau Dychwelyd, a pha wasanaethau y cyfeiriwyd plant a
phobl ifanc atynt wedi hynny. Cawsom ymateb gan 17 awdurdod lleol yng
Nghymru, gan roi cyfradd ymateb o 77%. Roedd y gyfradd ymateb hon yr un fath
â’r adroddiad diwethaf a ysgrifennwyd gan The Children’s Society yn 2017.

Gofynnom i heddluoedd ymateb yn wirfoddol i set o gwestiynau dilynol am blant
coll yng Nghymru. Ceisiodd ein cwestiynau sefydlu pa waith oedd yn cael ei
wneud ganheddluoedd i atal plant rhag mynd ar goll yn lleol.  Cawsom un
ymateb gan Dyfed Powys. 

Gofynnwyd i'n grŵp llywio Methu'r Pwynt ddarparu unrhyw astudiaethau achos
inni a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer yr adroddiad hwn. 



Gan fod NYAS a The Children’s Society yn gweithredu ledled Cymru a Lloegr, mae'r adroddiad
hwn yn cymharu arferion ar draws y ddwy wlad o bryd i'w gilydd. Er bod gofal cymdeithasol yn
fater datganoledig, nid yw plismona; o ganlyniad, mae rhai arferion ar draws y ddwy wlad yn
debyg, ond mewn meysydd eraill maent yn amrywio.

Cyflwyniad

7

Pan fydd plant yn mynd ar goll, rhaid inni weld hynny fel
arwydd bod rhywbeth yn mynd o'i le yn eu bywyd. Pan fyddant
yn mynd ar goll dro ar ôl tro, rhaid inni weld hynny fel arwydd
nad aethpwyd i'r afael â'r broblem o hyd. Gall y weithred o
fynd ar goll roi pobl ifanc mewn perygl sylweddol, wrth i’r risg
y byddant yn profi camfanteisio rhywiol, camfanteisio
troseddol neu gael eu niweidio gynyddu. Weithiau, y profiadau
hyn sydd wedi arwain plant i fynd ar goll yn y lle cyntaf.
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Y prif fframwaith ar gyfer ymateb i blant coll yw ‘Diogelu plant sy’n mynd ar goll o’r cartref neu o
ofal’, ‘Canllaw Arfer Cymru Gyfan’ sy’n adeiladu ar egwyddorion Protocol Cymru Gyfan ar gyfer
Plant Coll 2011.  Mae'r canllaw yn ddogfen gynghorol, a'r unig elfen statudol yw bod yn rhaid i
blant sydd ar goll o ofal gael mynediad at wasanaethau eiriolaeth annibynnol. 

Mae'n nodi 'pan fyddant yn barod dylid rhoi’r cyfle i blant i siarad am eu profiad o fynd ar goll [...]
mewn lle ac ar adeg pan fo’r plentyn yn hapus i siarad'.   Fodd bynnag, mae'r canllaw yn cyfeirio
ddwywaith yn unig at 'Gyfweliadau Dychweliad', un lle mae'n nodi 'mewn rhai rhannau o Gymru mae
gweithwyr o’r trydydd sector sy’n gweithio gyda phlant ar goll yn gweithio mewn partneriaeth â’r
Heddlu, gan roi cymorth i blant ac ôl-ofal...' a'r llall lle mae'n dweud 'mae’n bosib y cynigir
cyfweliad dychwelyd adref i’r plentyn neu berson ifanc a chymorth dilynol gan eiriolwr neu weithiwr
plant coll sy’n gweithio gyda’r heddlu a byddant yn derbyn gwybodaeth ynghylch hyn'. 

Fodd bynnag, nid yw Canllaw Arfer Cymru Gyfan yn ei wneud yn orfodol, sy'n golygu bod y
ddarpariaeth o'r cyfweliadau hyn yn amrywio rhwng gwahanol awdurdodau lleol yng Nghymru. Yng
Ngwent, mae pob plentyn sy'n mynd ar goll unwaith, neu bum gwaith neu fwy mewn cyfnod o 4
wythnos, yn cael cynnig Cyfweliad Dychwelyd annibynnol gan bartner trydydd sector. Cynigir
cefnogaeth gofleidiol ychwanegol i unrhyw blant sydd mewn perygl o gael eu hecsbloetio, a gwneir
‘cynnig ymyrraeth ac ataliad cynnar’, gan gynnwys cefnogaeth un i un a grŵp lle bo angen.  Mae hyn
yn bosibl trwy weithio amlasiantaeth, lle mae’r heddlu’n gweithio’n agos gyda’r awdurdod lleol trwy
ymbarél ‘Tîm Plant Coll Gwent.’ 

Pan fydd pobl ifanc yn mynd ar goll mae yna nifer o gyfleoedd
i'w hamddiffyn; o'r asesiad risg cychwynnol - weithiau'n
seiliedig ar gytundebau rhannu data amlasiantaeth - hyd at
ddarparu Cyfweliadau Dychwelyd. 

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio graddfa'r plant coll yng
Nghymru a sut mae darparu Cyfweliad Dychwelyd yn rhoi cyfle
hanfodol arall i amddiffyn y plant hyn a'u hatal rhag mynd ar
goll yn y dyfodol. 
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Mewn ymateb i'n cwestiynau dilynol, dywedodd heddlu Dyfed Powys wrthym fod pob plentyn yr
adroddir ei fod ar goll yn cael cyfle i gael Cyfweliad Dychwelyd gyda gweithiwr proffesiynol
annibynnol. Pan fydd plentyn yn mynd ar goll dair gwaith neu fwy o fewn cyfnod o ddeuddeng mis,
cynigir Cyfweliad Dychwelyd pellach iddynt, a chynhelir trafodaeth rhwng yr heddlu a
gwasanaethau plant gyda'r nod o atal digwyddiadau pellach. Mae'r cyfwelydd annibynnol wedi'i
hyfforddi mewn cyfryngu teuluol a gall hwyluso hyn lle bo angen. Yn eu gwaith atal, mae heddlu
Dyfed Powys wedi creu asesiad risg ar-lein i gartrefi plant ei gwblhau pan fydd plentyn yn symud i
mewn, gan gynnwys un ar bymtheg cwestiwn sy'n helpu'r heddlu i asesu'r risg o gyfnod coll arall yn
y dyfodol. Dywedon nhw fod y fenter wedi digwydd oherwydd nad oedd asesiadau risg yn cael eu
rhannu gyda nhw fel mater o drefn. Dyfed Powys oedd â'r nifer isaf o ddigwyddiadau plant coll allan
o'r pedwar heddlu lleol yn 2019/20. 



Er 2014, mae darparu ‘cyfweliadau dychwelyd
annibynnol’ wedi bod yn statudol yn Lloegr a rhaid eu
cynnal cyn pen 72 awr ar ôl i’r plentyn ddychwelyd i’w
gartref neu ei leoliad gofal.  Mae data a gasglwyd gan
ddeunaw heddlu ar draws Lloegr yn rhoi syniad o'r
rhesymau yr aeth plant ar goll yn y flwyddyn 2018/19. Yn
destun pryder, roedd mwy nag un o bob deg cyfnod coll a
nododd 'reswm' (13%) yn ymwneud â chyffuriau neu
alcohol, roedd un o bob ugain (5%) yn ymwneud â
chamfanteisio'n rhywiol ar blant ac un o bob cant (1%) yn
ymwneud ag ymgais i ladd eu hunain. Nid yw'r
dadansoddiad hwn ar gael i Gymru. 

Mae Cyfweliadau Dychwelyd yn tueddu i gael eu hariannu trwy ystod o wahanol fesurau, weithiau’n
uniongyrchol gan yr heddlu lleol neu awdurdodau lleol, ar adegau eraill trwy grantiau neu ffynonellau
incwm eraill. Yn wir, mae prosiect ‘Torri’r cylch’ Gwent, sydd â’r nod o ddarparu cefnogaeth i blant
coll, yn gydweithrediad rhwng yr heddlu, CSP, gofal cymdeithasol, addysg, iechyd a phartneriaid
trydydd sector - lle mae pob sefydliad yn cyfrannu’n ariannol at y prosiect.

Canfu gwasanaeth Cyfweliad
Dychwelyd NYAS yn Lloegr y
llynedd fod 3 o bob 4 (75%) o
blant wedi mynd ar goll
oherwydd ‘chwalfa mewn
cyfathrebu’.  Rhaid inni
wrando ar blant a phobl ifanc
i ddeall pam eu bod yn mynd
ar goll, a rhaid inni weithredu
i wneud iddynt deimlo'n
ddiogel.

Plant coll ar draws Cymru
Y darlun cyfredol

Ffigur 1: Digwyddiadau coll yng Nghymru (2016 – 2020)
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Yn 2019/20 ledled Cymru cofnodwyd 11,939 o
ddigwyddiadau coll ar gyfer plant dan 18 oed gan yr
heddluoedd.  Dim ond blwyddyn yn ôl,
cyrhaeddodd Cymru’r nifer uchaf o ddigwyddiadau
coll mewn pum mlynedd, gyda dros 13,600 o blant
neu bobl ifanc yn mynd ar goll o’u cartref.
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Mae yna lawer o ffynonellau unigol sy'n helpu i
ddangos y darlun o blant sydd ar goll yng Nghymru,
ond nid oes yr un ffynhonnell yn debygol o fod yn
gynhwysfawr ar ei phen ei hun. Mae awdurdodau
lleol yn cadw eu data eu hunain ar blant sydd ar
goll, mae heddluoedd unigol yn olrhain ac yn
monitro plant sydd ar goll ac mae setiau data
cenedlaethol ar blant sydd ar goll hyd at y flwyddyn
2018/19 ar gael trwy'r  Asiantaeth Troseddu
Cenedlaethol.10
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Mae NYAS Cymru, The Children’s Society a’n partneriaid o
fewn grŵp llywio Methu'r Pwynt yn gweithio’n
uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc sydd wedi bod ar
goll yn y gorffennol.  Rydym yn gwybod bod Cyfweliadau
Dychwelyd yn darparu cyfleoedd datgelu hanfodol lle gall
plentyn ddatgelu camdriniaeth a darparu gwybodaeth
bwysig am yr unigolion sy’n eu targedu. 
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Ffigur 2: Digwyddiadau coll o blant a phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn ôl statws
‘mynych’ = n7
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Datgelodd ein cais Rhyddid Gwybodaeth 2019/20 fod 9 o bob 10 (91%) o ddigwyddiadau yn ymwneud
â pherson ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn ddigwyddiad mynych ar draws y saith awdurdod lleol a
oedd yn gallu darparu dadansoddiad o gyfnodau coll yn ôl statws gofal. Roedd y ffigur hwn yn wahanol
i ddigwyddiadau coll yn ymwneud â phlant a phobl ifanc heb brofiad o fod mewn gofal.  Gyda'r plant
a'r bobl ifanc hynny, roedd 6 o bob 10 digwyddiad yn ddigwyddiad mynych.

Ffigur 3: Dadansoddiad o ddigwyddiadau
coll yn ôl ardal yr heddlu yng Nghymru.
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Mae pob ardal heddlu yng Nghymru  wedi gweld
gostyngiad yn nifer y plant sy'n mynd ar goll yn eu
hardal ddaearyddol ers 2016. Mae Gogledd Cymru
wedi gweld gostyngiad bach (3%), Dyfed Powys a De
Cymru wedi gweld gostyngiad o bron i chwarter
(23%) a Gwent wedi gweld y gostyngiad mwyaf o
bron i hanner (46%) dros y cyfnod o bum mlynedd.
Mae'n amlwg bod gwaith effeithiol yn cael ei wneud
i leihau'r tebygolrwydd y bydd plant yn mynd ar
goll ar draws pob rhanbarth yng Nghymru.
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Ffigur 4: Dadansoddiad o blant coll yn
ôl ardal yr heddlu yng Nghymru.
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Mae gan nifer anghymesur o blant sy'n
mynd ar goll brofiad o fod mewn gofal.
Dangosodd data NCA o’r flwyddyn 2018/19
fod plant â phrofiad o fod mewn gofal sy’n
byw yng Ngwent a Dyfed Powys wedi mynd
ar goll 5.1 gwaith ar gyfartaledd yn
2018/19, ac aeth plant heb brofiad o fod
mewn gofal ar goll 2 gwaith ar gyfartaledd.
Nid oedd Gogledd Cymru na De Cymru yn
gallu darparu data ar y pwyntiau hyn.

Ffigur 5: Dadansoddiad o gyfnodau
coll mynych yn ôl ardal yr heddlu yng
Nghymru.
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Ffigur 6: Cyfnodau coll yn ôl statws gofal (yn
seiliedig ar ddata Rhyddid Gwybodaeth gan
saith awdurdod lleol yn 2019/20)

Plant a phobl ifanc heb brofiad o fod
mewn gofal

Plant a phobl ifanc â phrofiad o fod
mewn gofal
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Fodd bynnag, bu cynnydd yn nifer y plant sy'n byw
yn Ne Cymru a Gwent sy'n mynd ar goll dro ar ôl tro.
Yn seiliedig ar ein cais Rhyddid Gwybodaeth
2019/20, mae'r plentyn cyffredin sy'n mynd ar goll
yng Ngwent yn gwneud hynny dros ddeg gwaith,
cyfradd sydd wedi dyblu ers 2016 pan roedd plant yn
mynd ar goll 4.7 gwaith ar gyfartaledd. Mae hyn wedi
digwydd oherwydd bod nifer y digwyddiadau coll
wedi cynyddu, tra bod nifer y plant unigol yr
adroddir eu bod ar goll bob blwyddyn bron wedi
haneru. Mae'r cyfnod coll ar gyfartaledd hefyd wedi
cynyddu hanner yn Ne Cymru, gyda phlant yn mynd
ar goll 3.4 gwaith ar gyfartaledd yn 2019/20. 

Mewn ymateb i'r un cais Rhyddid Gwybodaeth,
cofnododd Gogledd Cymru a Dyfed Powys ostyngiad
bach yn lefelau'r digwyddiadau coll mynych fesul
plentyn yn eu hardal. Fodd bynnag, gellir priodoli'r
gwahaniaeth syfrdanol rhwng ardaloedd i sut mae
gwahanol heddluoedd yn cofnodi data. Y naill ffordd
neu'r llall, mae'n amlwg nad yw ymdrechion i leihau
nifer y plant sy'n mynd ar goll yng Nghymru wedi bod
mor effeithiol mewn perthynas â'r rhai sy'n mynd ar
goll dro ar ôl tro. 

Mae'r graff hwn yn dangos faint o gyfnodau coll a
gafodd plant yn 2019/20. Canfu ein cais Rhyddid
Gwybodaeth fod plant a phobl ifanc â phrofiad o fod
mewn gofal bron i deirgwaith yn fwy tebygol na
phlant ar goll o'u cartref o fynd ar goll bum gwaith
neu fwy ar draws awdurdodau lleol. Roedd plant coll
nad sydd â phrofiad o fod mewn gofal fwy na
dwywaith yn fwy tebygol o fynd ar goll untro yn unig. 
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39.4%

Y Bwlch, Cyfweliadau Dychwelyd a Threfniadau
Comisiynu 

Ers 2019, y prif fframwaith sydd ar waith ar gyfer cefnogi plant coll yng Nghymru fu’r canllawiau
‘Diogelu plant sy’n mynd ar goll o’r cartref neu o ofal’.   Mae'n ganllaw anstatudol, sy'ngolygu na
ddarperir ar ei gyfer mewn deddfwriaeth gyfredol.  Mae'r canllawiau'n bodoli i hysbysu awdurdodau
lleol a budd-ddeiliaid am arfer gorau wrth weithio gyda phlant coll, ond nid yw'n rhoi unrhyw
rwymedigaeth gyfreithiol arnynt i weithredu mewn ffordd benodol. Yn Lloegr, mae dogfen ‘Guidance
on children who run away or go missing from home or care’ (2014) yr Adran Addysg yn statudol, sy'n
golygu ei fod yn amlinellu'r hyn mae rhaid i awdurdodau lleol ei wneud o ran cyfrifoldebau. 

Fodd bynnag, mae arwyddion o well monitro mewn perthynas â phlant a phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal
sy'n mynd ar goll. Canfu ein cais Rhyddid Gwybodaeth 2019/20 fod tri ar ddeg o awdurdodau lleol yn gallu dweud
wrthym faint o blant â phrofiad o fod mewn gofal a aeth ar goll yn eu hardal, o gymharu â dim ond un ar ddeg a
oedd yn gallu dweud wrthym y ffigur ar gyfer pob plentyn.

Er gwaethaf y ffaith mai dim ond 1% o'r boblogaeth plant
yng Nghymru yw pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal,
roedd bron i 40% o'r digwyddiadau coll a gofnodwyd ar
draws saith awdurdod lleol yn ymwneud â phlant â
phrofiad gofal yn 2019/20.

Ffigur 7:  Canran y plant coll yn ôl
statwsgofal 
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away or go missing from home

or care (2014) yr Adran Addysg

Dywed y canllaw ymarfer y dylid
rhoi cyfle i blant siarad am eu

profiad o fynd ar goll mewn man lle
mae'r plentyn yn gyffyrddus i siarad
ac ar adeg gyfleus.  Mae'r

canllawiau'n nodi hefyd y gellir

cynnig cyfweliad dychwelyd adref i
blant a chefnogaeth ddilynol gan

eiriolwr plant coll neu weithiwr sy'n

gweithio gyda'r heddlu, a byddant

yn cael gwybodaeth am hyn.

Dylai'r cyfweliad gael ei gynnal cyn

pen 72 awr ar ôl i'r plentyn

ddychwelyd i'w gartref neu leoliad
gofal.

Cyfweliadau
Dychwelyd
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Isod ceir cymhariaeth o'r ddau fframwaith sy'n bodoli i amddiffyn plant coll ledled Cymru a Lloegr. 



Dylai fod cyfweliad manwl ac fel

rheol mae'n cael person annibynnol

i wneud hyn (h.y. rhywun nad yw'n

ymwneud â gofalu am y plentyn)

sydd wedi'i hyfforddi i gynnal y
cyfweliadau hyn ac sy'n gallu

gweithredu ar unrhyw gamau sy'n

dod i'r amlwg.

Nid yw’n gosod dyletswydd statudol

ar fudd-ddeiliaid i ddarparu

‘Cyfweliadau Dychwelyd’ ar gyfer

pob plentyn sydd wedi bod ar goll.

Mae'r protocol yn gynghorol.

Mae Cyfweliadau Dychwelyd yn bodoli fel amddiffyniad ac i
leihau’r risg o gyfnodau coll yn y dyfodol. Waeth pwy sy'n eu
cynnal, dylent geisio archwilio pam aeth plentyn ar goll, pa mor
hir y parodd y cyfnod coll, beth ddigwyddodd yn ystod y cyfnod
coll, lle'r oedd y plentyn yn ystod y cyfnod coll, gyda phwy, a
sut roedd y plentyn teimlo yn ystod y cyfnod hwnnw. Maent yn
cynnig cyfle i adnabod plant a allai elwa o gefnogaeth ac
ymyrraeth gynnar.

Yn 2018, o’r bron i 23,000 o alwadau o gartrefi plant i
heddluoedd ledled Cymru a Lloegr, roedd hanner yn ymwneud â
digwyddiadau coll.  Mae atal er budd pennaf pawb, ac mae 
 ‘Cyfweliadau Dychwelyd’ yn amlwg yn effeithiol. Yn Lloegr,
nododd Ofsted ostyngiad o 30% mewn digwyddiadau plant coll
yn Swydd Gaerwrangon dros flwyddyn o ganlyniad i ddarparu
Cyfweliadau Dychwelyd. 

Arfer

Dylid penderfynu a chytuno ar bwy

yw'r person mwyaf priodol i siarad
â'r plentyn. Gallai hyn fod yn

heddwas, gweithiwr cymdeithasol

neu berson annibynnol.

Sail statudol
Yn gosod dyletswydd statudol

sy'n nodi, “pan ddarganfyddir

plentyn, rhaid cynnig cyfweliad
dychwelyd annibynnol iddynt”.

Yng Nghymru, mae'r trefniadau comisiynu yn wahanol yn ôl ardal leol. Yng Ngwent, mae’n ‘brotocol
bod swyddog yn cwblhau gwiriad lles ar y plentyn pan fydd yn dychwelyd, a ddylai gynnwys ôl-
drafodaeth […]’ er bod heddwas arbenigol, gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr ôl-drafodaeth
annibynnol yn cyflawni’r rôl o bryd i'w gilydd. Yn Ne Cymru, mae’r heddlu’n comisiynu pedwar
eiriolwr annibynnol Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant i ymgysylltu â dioddefwyr mwyaf bregus
camfanteisio, a dywedodd y bydd “pob plentyn yn destun Cyfweliad Dychwelyd oni bai ei fod ddim yn
cytuno i hynny.” Mae Dyfed Powys yn comisiynu sefydliad elusennol annibynnol i gynnal. Cyfweliadau
Dychwelyd, ac yng Ngogledd Cymru, gadewir i awdurdodau lleol gomisiynu eu trefniadau Cyfweliad
Dychwelyd eu hunain.

Ffigur 8: Data darparu Cyfweliadau Dychwelyd ar
draws awdurdodau lleol Cymru yn ôl statws gofal
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Llwyddodd chwech o'r ddau ar bymtheg
awdurdod lleol i ddweud wrthym faint o

blant oedd wedi derbyn Cyfweliad Dychwelyd
yn eu hardal trwy ddadansoddiad o statws

gofal.

Mae hwn yn welliant ar adroddiad 2017 The
Children’s Society, lle mai dim ond un

awdurdod lleol a oedd yn gallu darparu ffigur.
Roedd 3 awdurdod lleol arall yn gallu dweud

wrthym faint o blant a oedd wedi derbyn
Cyfweliad Dychwelyd, ond nid oeddent wedi

cofnodi a oedd gan y plentyn brofiad o fod
mewn gofal ai peidio.
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Dangosodd rhai awdurdodau lleol feini prawf y byddent yn eu defnyddio i asesu a fyddai plant neu bobl
ifanc yn cael cynnig Cyfweliad Dychwelyd. Yn Nhorfaen a Blaenau Gwent, roedd pob plentyn a aeth ar
goll am y tro cyntaf, a gyda chyfnodau coll mynych o 5 gwaith neu ragor dros gyfnod o 4 wythnos, yn
cael cynnig ôl-drafodaeth annibynnol yn awtomatig. Ar draws yr awdurdodau lleol, ymddengys mai yng
Ngwent y rhoddwyd meini prawf y Cyfweliad Dychwelyd ar waith mwyaf cyson yng Nghymru. 
 
Yng Ngwynedd, dilynwyd llai nag un o bob chwech (16%) o gyfnodau coll a oedd yn cynnwys plentyn
neu berson ifanc â phrofiad o fod mewn gofal gan Gyfweliad Dychwelyd yn ôl ein cais Rhyddid
Gwybodaeth 2019/20. Fodd bynnag, mae arfer da wedi dechrau dod i'r amlwg. Eleni, penodwyd
swyddog penodol ar gyfer Cyfweliadau Dychwelyd “er mwyn sicrhau cydymffurfiad â’r disgwyliad y
bydd Cyfweliadau Dychwelyd yn cael eu cwblhau ar bob achos yr adroddir amdano o gyfnodau coll sy’n
digwydd yng Ngwynedd” ac i “gipio ystod fwy o wybodaeth mewn perthynas â chyfnodau coll.”  
 
Gallai gwybodaeth a gesglir trwy Gyfweliadau Dychwelyd fod yn hanfodol o ran amddiffyn plant a
phobl ifanc yng Nghymru. Yn ogystal â darparu cyfleoedd i ddiogelu plant rhag cyfnodau coll mynych
yn y dyfodol a nodi niwed ar unwaith, gallai gwybodaeth a gafwyd o Gyfweliadau Dychwelyd hefyd
ddarparu goruchwyliaeth ddefnyddiol i awdurdodau lleol a heddluoedd am yr hyn sy'n digwydd yn eu
cymuned leol.
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Dros y ffin yn Lloegr, nid yw gwybodaeth o Gyfweliadau Dychwelyd bob amser yn cael ei chofnodi
mewn modd sy'n gwneud cymhariaeth yn bosibl rhwng ardaloedd daearyddol. Er hyn, o fewn
canllawiau statudol yr Adran Addysg, mae yna ofyniad i awdurdodau lleol weithio’n agos gyda
heddluoedd “i asesu risg achosion o blant coll o’u cartref neu o ofal a dadansoddi data ar gyfer
patrymau sy’n nodi pryderon a risgiau penodol”.  Ein hargymhelliad yw y dylai pob awdurdod lleol a
heddlu ledled Cymru gael mynediad at wybodaeth am blant coll yn eu hardal, ac y dylai Llywodraeth
Cymru gyhoeddi'r data hwn mewn modd sy'n hwyluso cymhariaeth ac yn gyrru cynnydd tuag at
ddarpariaeth gadarn o Gyfweliadau Dychwelyd ledled Cymru.

Ffigur 9: Canran y digwyddiadau coll sy'n arwain at gynnig Cyfweliad Dychwelyd
2019/20

12%

34%

Dim ond Gwent a Dyfed Powys a lwyddodd darparu data ar
faint o Gyfweliadau Dychwelyd a ddarparwyd ganddynt i blant
coll.  Yng Ngogledd Cymru, yr ymateb i'n cais Rhyddid
Gwybodaeth i'r heddlu oedd bod gan bob awdurdod lleol ei
drefniant ei hun, ac yn Ne Cymru yn yr un modd dywedwyd
wrthym y byddai adfer y ffigur yn cynnwys adolygiad â llaw,
gyda'r sicrwydd bod gan bob plentyn sy'n mynd ar goll
hawl i Gyfweliad Dychwelyd os ydyn nhw'n cytuno i
ymgysylltu.

Yng Ngwent, cofnodwyd 4,169 digwyddiad coll a chynhaliwyd
521 Cyfweliad Dychwelyd, sy'n golygu y dilynwyd ychydig
dros 1 digwyddiad coll ym mhob 10 (12%) gyda Chyfweliad
Dychwelyd. Yn Nyfed Powys, bu 1,213 digwyddiad coll a 417
Cyfweliad Dychwelyd - sy'n golygu y dilynwyd 1 digwyddiad
coll ym mhob 3 (34%) gyda Chyfweliad Dychwelyd. Dim ond
rhan o'r darlun yw hwn.
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Ar hyn o bryd, mae’r angen am Gyfweliadau Dychwelyd yn parhau i gael ei asesu yng Nghymru i raddau
helaeth fesul achos. Effaith hyn yw darpariaeth clytwaith, gyda phlant sy'n mynd ar goll mewn un ardal
â set wahanol o fesurau diogelwch a hawliau i'r rhai mewn ardal wahanol. Yn Lloegr, mae canllawiau
statudol yn nodi “os yw plentyn wedi rhedeg i ffwrdd ddwywaith neu fwy, dylai awdurdodau lleol
sicrhau bod trafodaeth yn cael ei chynnal i gynnig cefnogaeth ac arweiniad pellach.” Mae Cyfweliadau
Dychwelyd yn cynnig cyfle i nodi niwed cyn bod angen cefnogaeth ddwysach yng Nghymru, a dylid ei
ystyried yn gyflenwol i’r dirwedd amddiffyn plant ehangach sydd eisoes yn bodoli.15



Nifer cynyddol o blant â phrofiad o fod mewn gofal yn cael eu hanfon i fyw ‘y tu
allan i’r ardal’

Yn 2018/19, roedd 27% o blant yng ngofal awdurdodau lleol ledled Cymru mewn
lleoliadau y tu allan i'w hawdurdod lleol cartref. Roedd 6% arall o blant wedi'u
lleoli y tu allan i Gymru. Ers adroddiad 2017 The Children’s Society, mae’r
ffigurau hyn wedi aros yn gyson o ystyried y cynnydd sydyn yn y defnydd o
leoliadau ‘Allan o Ardal’ yn Lloegr.

Canfu adroddiad diweddar a ysgrifennwyd gan Grŵp Seneddol Hollbleidiol y DU
ar Blant ac Oedolion ar Ffo ac ar Goll, ‘No Place at Home’, fod plant â phrofiad o
fod mewn gofal sy’n byw mewn lleoliadau y tu allan i’r ardal mewn perygl
arbennig o fynd ar goll. Yn yr adroddiad, nododd dros 70% o heddluoedd fod
gosod plant mewn lleoliadau y tu allan i'r ardal yn cynyddu eu risg o gael eu
hecsbloetio ac yn aml yn golygu eu bod yn cael eu cymell i fynd ar goll.  Ledled y
DU, mae’r defnydd o leoliadau ‘Allan o Ardal’ yn tyfu. Mae dwy ran o dair o'r
holl blant yng nghartrefi plant bellach yn byw y tu allan i'r ardal - weithiau mwy
na 100 milltir i ffwrdd. 

Mae plant sy’n byw mewn lleoliadau ‘Allan o Ardal’ yn aml yn arbennig o agored
i niwed, ac yn fwy tebygol o fynd ar goll na phlant eraill â phrofiad o fod mewn
gofal. Mae'r penderfyniad i leoli plant i ffwrdd o'u hardal leol weithiau er eu
budd pennaf, oherwydd gall eu hamddiffyn rhag risgiau lleol, gan gynnwys
camfanteisio. Mae’r cysylltiad rhwng lleoliadau ‘Allan o Ardal’ a chynnydd mewn
cyfnodau coll wedi ei gofnodi’n dda gan elusennau ar draws y sector, gan
gynnwys The Children’s Society. 

Yn 2019, argymhellodd Arolygiaeth Gofal Cymru ‘ffocws cynyddol ar oruchwylio
lleoliadau y tu allan i’r sir a hysbysiadau a wnaed am y trefniadau hyn i banel’ fel
maes sydd angen mwy o syl  ledled Cymru. 

Risgiau sy'n wynebu plant ar eu pen eu hunain sy'n ceisio lloches

Mae tua 125 o blant ar eu pen eu hunain sy'n ceisi lloches yn byw yng Nghymru.
Maent mewn mwy o berygl o fynd ar goll a chael eu hecsbloetio'n droseddol neu'n
rhywiol o gymharu â phlant eraill sydd ar goll o'r cartref neu o ofal.  Plentyn ar ei
ben ei hun sy'n ceisio lloches yw unrhyw un sydd wedi gwahanu oddi wrth eu
rhieni, ac yn gwneud cais am loches yn eu rhinwedd eu hunain.   Mae plant sydd
wedi'u masnachu ac sydd ar eu pen eu hunain 30 gwaith yn fwy tebygol o fynd ar
goll na phlant eraill o'r un oedran. 

Maent yn aml yn wynebu heriau penodol megis goresgyn rhwystrau iaith a llywio
prosesau cyfreithiol cymhleth. Mae cyflwyno gwasanaeth Masnachu Plant a
Gwarcheidiaeth Plant annibynnol yng Nghymru wedi cynnig cyfle ychwanegol i
gynnig ymyrraeth i geiswyr lloches sydd mewn perygl o fasnachu mewn pobl.

Plant coll mewn cyd-destun 
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Rhesymau cyffredinol pam fod plant yn mynd ar goll

Mae'r rhesymau pam mae plant a phobl ifanc yn mynd ar goll yn amrywio'n fawr.
Yn 2019, amlinellodd cyflwyniad NYAS i’r Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Blant
ac Oedolion ar Ffo ac ar Goll mai’r rheswm mwyaf cyffredin pam fod plant yn
mynd ar goll yw chwalfa mewn cyfathrebu, yn seiliedig ar ddadansoddiad o’u
contractau ‘Cyfweliad Dychwelyd’ eu hunain gydag awdurdodau lleol ledled
Cymru a Lloegr. 

Mae data a gasglwyd gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol o 18 heddlu
ledled Lloegr yn dangos rhai o'r risgiau ychwanegol y mae plant sy'n mynd ar
goll yn eu hwynebu. [ii] O'r plant a oedd â 'rheswm penodedig' dros eu
digwyddiad coll, roedd un o bob deg (13%) yn ymwneud â chyffuriau neu alcohol,
roedd un o bob ugain (5%) yn ymwneud â chamfanteisio'n rhywiol ar blant ac un
o bob cant (1%) yn ymwneud ag ymgais i ladd eu hunain. 
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Yng 'Nghynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches' Llywodraeth Cymru, mae ymrwymiad pellach i
sicrhau bod 'yr adolygiad parhaus a’r gwaith o ddatblygu Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn ystyried
anghenion penodol plant ar eu pennau eu hunain sy’n ceisio lloches, gan gynnwys yn achos
plant sy’n mynd ar goll ac achosion o gamfanteisio’n rhywiol ar blant'.   

Byddai rhoi darpariaeth Cyfweliad Dychwelyd ar sylfaen statudol yn gam arwyddocaol o ran sicrhau
bod pob plentyn sy'n ceisio lloches sy'n byw yng Nghymru yn cael cyfle i riportio camfanteisio neu
fasnachu pobl yn gynnar, ac felly gweithredu fel amddiffyniad ychwanegol. 
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Pan fydd plant yn mynd ar goll, rhaid inni weld hynny fel arwydd bod rhywbeth yn mynd o'i le yn eu
bywyd. Pan fyddant yn mynd ar goll dro ar ôl tro, rhaid inni gydnabod nad aethpwyd i'r afael â'r
broblem o hyd.

Ers adroddiad gwreiddiol The Children’s Society yn 2017, mae arwyddion bach o welliant yn dod i’r
amlwg ledled Cymru.  Mae arfer da yn amlwg ledled y wlad. Yng Ngwent, lle mae'r bartneriaeth
gydweithredol sy'n bodoli rhwng heddlu Gwent ac awdurdodau lleol wedi arwain at nifer y plant sydd
ar goll yn gostwng i'r lefel isaf am bum mlynedd yn yr ardal er 2016. Yng Ngogledd Cymru, lle mae
swydd wedi'i chreu i sicrhau bod Cyfweliadau Dychwelyd yn cael eu monitro a'u cydymffurfio'n well. 

Yn Nyfed Powys, lle cynigir Cyfweliad Dychwelyd i bob plentyn sy'n mynd ar goll ar ôl dychwelyd, a
lle cofnodwyd y nifer isaf o ddigwyddiadau coll ym mhob ardal leol yng Nghymru ac yn Ne Cymru, lle
mae'r heddlu'n comisiynu pedwar eiriolwr annibynnol camfanteisio'n rhywiol ar blant i ymgysylltu â
dioddefwyr camfanteisio posibl a'u hamddiffyn. Ac eto, rhaid gwneud mwy i leihau nifer y
digwyddiadau coll mynych ledled Cymru, yn enwedig ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o
fod mewn gofal. 

Credwn mai'r ffordd fwyaf effeithiol o leihau digwyddiadau coll fyddai i Lywodraeth Cymru wneud
Cyfweliadau Dychwelyd annibynnol yn ofyniad statudol, gan sicrhau bod pob plentyn sy'n mynd ar
goll yn cael cyfle i siarad am eu profiadau o fewn cyfnod o 72 awr. Byddai gwneud hynny yn arwain at
ganlyniadau gwell i blant a phobl ifanc, a gallai wneud arbedion sylweddol trwy leihau nifer y
digwyddiadau coll ac ymyriadau gwasanaeth cysylltiedig a allai ddilyn.

Dylai Llywodraeth Cymru hefyd gasglu a chyhoeddi data ar nifer y Cyfweliadau Dychwelyd a
ddarperir gan awdurdodau lleol a heddluoedd. Byddai gwneud hynny yn caniatáu ar gyfer
cymhariaeth fwy syml rhwng ardaloedd daearyddol, ac yn hwyluso cyfleoedd i rannu arfer gorau
rhwng budd-ddeiliaid.

Byddai crynodeb blynyddol yn darparu trosolwg o'r rhesymau y mae plant yn mynd ar goll, a
gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, yn cyfrannu ymhellach at y llenyddiaeth ar blant coll o safbwynt
Cymru yn unig.  Mae diogelu plant coll yn fater o bwys i bawb. Mae ein grŵp llywio Methu'r Pwynt yn
cynnwys amrediad eang o fudd-ddeiliaid sy'n gweithio yng Nghymru i sicrhau bod plant sy'n mynd ar
goll yn derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i fod yn ddiogel ac i ffynnu. Rydym yn gwybod bod
y mater hwn yn flaenoriaeth i heddluoedd, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru ac, os dilynir ein
hargymhellion, rydym yn sicr y byddant yn gwella ein dull cyfunol at amddiffyn plant.

Casgliadau 
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Argymhellion

Rhaid i Lywodraeth Cymru gyhoeddi adroddiad data plant coll blynyddol i nodi

tueddiadau a meysydd i'w gwella. Dylai'r adroddiad hwn ddarparu dadansoddiad o

ffactorau ‘gwthio’ a ‘thynnu’, a data  ar nifer y Cyfweliadau Dychwelyd a gynigir

ac a gynhelir ym mhob ardal awdurdod lleol a heddlu.

Dylai rhieni corfforaethol gomisiynu prosiectau peilot i roi cefnogaeth wedi'i

theilwra i blant yr adroddir eu bod ar goll dro ar ôl tro. Dylai'r prosiectau hyn

ganolbwyntio ar y plentyn a datblygu arfer gorau o

ran atal cyfnodau coll pellach a lleihau niwed.

Rhaid i Gyfweliadau Dychwelyd Annibynnol fod yn ofyniad statudol pryd bynnag y

mae plant yn mynd ar goll yng Nghymru. Rhaid bod gan bob plentyn hawl ar ôl

cyfnod coll i gyfweliad dychwelyd annibynnol, a gynhelir gan rywun nad yw'n cael

ei gyflogi gan yr heddlu neu'r awdurdod lleol. Dylai canllawiau statudol gynnwys

system safonol o gofnodi data, gyda gwybodaeth yn cael ei chasglu gan

Lywodraeth Cymru.



Hoffai NYAS Cymru ddiolch i gydweithwyr a
sefydliadau ar draws y sector, sydd wedi rhannu eu
data a'u harbenigedd yn ystod y gwaith o ddatblygu'r
adroddiad hwn, gan gynnwys yr holl gyfranwyr at
grŵp llywio Methu'r Pwynt. Rydym wedi bod yn
ddiolchgar iawn am fewnwelediad a chyfranogiad
Llywodraeth Cymru fel aelod ‘arsylwi’ ar y grŵp
hwnnw. Gyda'n gilydd, ein prif ddiddordeb yw
sicrhau bod pob plentyn ledled Cymru yn teimlo'n
ddiogel ac yn hapus yn ei gartref a'i amgylchedd
ehangach, a'i fod yn cael ei gefnogi a'i ddiogelu fel
blaenoriaeth lwyr. Mae NYAS Cymru, The Children’s
Society a grŵp llywio Methu'r Pwynt yn gobeithio y
gall ein hargymhellion helpu i wireddu’r weledigaeth
honno a rennir.
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Lucy Croxton a Ben Twomey, NYAS 

Tom Davies, The Children's Society

Ysgrifennwyd gan

Diolch!
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