


CrynodebCrynodeb

Plant hŷn a phobl ifanc m
ew

n achosion gofal yng N
ghym

ru a Lloegr

Mae’r crynodeb hwn yn amlygu prif 
ganfyddiadau’r cyntaf mewn cyfres o 
adroddiadau am blant a phobl ifanc 10 i 17 
oed yn y system cyfawnder teuluol yng 
Nghymru a Lloegr.  Mae’n rhoi’r trosolwg 
cenedlaethol cyntaf ar blant hŷn a phobl 
ifanc mewn achosion gofal gan ddefnyddio 
data gweinyddol gan Cafcass a Cafcass 
Cymru ym Manc Data SAIL [Cyswllt 
Gwybodaeth Ddienw Ddiogel] Prifysgol 
Abertawe, sy’n rhan o’r seilwaith ymchwil 
cofnodion e-iechyd cenedlaethol i Gymru. 
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Yn ystod yr ychydig fynyddoedd diwethaf, 
bu cydnabyddiaeth gynyddol o’r nifer 
gynyddol o blant hŷn a phobl ifanc sy’n dod 
gerbron y llysoedd teulu, ac amrywiaeth a 
chymhlethdod eu hanghenion.  Mae ymateb 
i’w hanghenion yn cynnig her i’r systemau 
amddifyn plant a chyfawnder teuluol sydd, 
tan yn ddiweddar, wedi canolbwyntio’n 
bennaf ar amddifyn plant iau rhag peryglon 
yn yr aelwyd. 

Mae’r adroddiad hwn yn cynnig y trosolwg 
cenedlaethol cyntaf o blant a phobl 
ifanc 10 i 17 oed (y cyfeirir atynt yn y data 
a’r dadansoddiad fel ‘glaslanciau’) sy’n 
destun achosion gofal dan Adran 31 Deddf 
Plant 1989 (a.31 DP 1989) yng Nghymru a 
Lloegr.  Mae’r astudiaeth yn defnyddio data 
gweinyddol a gasglwyd fel mater o drefn 
gan y Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo 
Llys i Blant a Theuluoedd (Cafcass) a 
Cafcass Cymru rhwng 2011/12 a 2019/20 yng 
Nghymru a Lloegr. 
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Canfyddiadau 
allweddol 

Faint o laslanciau sy’n destun 
achosion gofal? 

Er bod y rhan fwyaf o blant yn rhan o achosion gofal cyn 10 oed, mae nifer y 
plant hŷn a phobl ifanc (10-17 oed) sy’n destun achosion gofal wedi cynyddu’n 
sylweddol yn ystod y degawd diwethaf – yn enwedig ymhlith y rhai dros 15 
oed (gweler yr isadran isod). 

• Yn 2011/12, roedd 3,081 o laslanciau’n destun achosion gofal yn Lloegr.  
Erbyn 2019/20, roedd y nifer hon wedi cynyddu i 6,013, sef cynnydd o 
95%. 

• Yng Nghymru, roedd 219 o laslanciau’n destun achosion gofal yn 2011/12, 
a oedd wedi cynyddu i 323 erbyn 2019/20—sef cynnydd o 47%. 

Mae tystiolaeth o gynnydd sylweddol dros ben yn nifer y glaslanciau sy’n 
destun achosion gofal yn y ddwy fynedd rhwng 2014/15 a 2016/17.  Yng 
Nghymru a Lloegr, cynyddodd y niferoedd dros 20% bob blwyddyn – sef y 
cynnydd canrannol uchaf a gofnodwyd ar draws y cyfnod a arsylwyd.  Roedd 
hyn yn cyd fynd â newidiadau ymarferol i drefniadau gofal gwirfoddol a.20 
(Lloegr) ac a.76 (Cymru), er mwyn ymateb i bryderon ynghylch y defnydd 
ohonynt, ac mae’n debyg bod hyn wedi arwain at gynnydd yn nifer yr 
achosion hyn a ddaeth gerbron y llys.1 

Fodd bynnag, yn ystod y ddwy fynedd diwethaf, bu mân ostyngiad yn nifer 
y glaslanciau sy’n destun achosion gofal, sy’n rhan o duedd gyfredinol.  
Mae angen cynnal dadansoddiad pellach i ddeall a yw hyn yn cynrychioli 
amrywiad byrdymor i gyfraddau, gostyngiad cyfredinol yn nifer y glaslanciau 
mewn achosion gofal, neu a yw’r cyfraddau wedi gwastatáu. 

O ganlyniad i gyfraith achosion yn Re N [2015]. 1 
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Plant hŷn a phobl ifanc: Ffocws ar ‘y glasoed’ 

Er bod difniadau o’r glasoed yn destun cryn ddadl, fel arfer, 
ystyrir ei fod yn golygu’r cyfnod sy’n cwmpasu’r trawsnewid 
o blentyndod i oedolaeth, a’r gyfres o newidiadau biolegol, 
ymddygiadol, gwybyddol a chymdeithasol sy’n digwydd bryd 
hynny (Patton et al. 2016). 

Dan Ddeddf Plant 1989, mae plentyn yn cael ei ddifnio fel 
unrhyw un dan 18 oed.  Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn 
defnyddio’r term ‘glaslanc’ ar gyfer y rhai rhwng 10 ac 19 oed. 

At ddibenion yr ymchwil hon, rydym wedi categoreiddio plant 
a phobl ifanc rhwng 10 a 17 oed fel glaslanciau.  Cyfeirir at y rhai 
rhwng 10 a 14 oed fel ‘glaslanciau iau’, a’r rhai 15 oed neu’n hŷn fel 
‘glaslanciau hŷn’. 

Er ein bod yn defnyddio’r term ‘glaslanciau’ wrth gyfwyno 
canfyddiadau, rydym yn cyfeirio at ‘blant hŷn’ a ‘phobl ifanc’ 
mewn termau cyfredinol, lle bynnag y bo’n bosibl. 

A yw glaslanciau’n cyfrif am gyfran lai neu 
fwy o blant mewn achosion gofal? 

Erbyn hyn, mae glaslanciau’n cyfrif am gyfran uwch o blant mewn achosion 
gofal nag oeddent naw mlynedd yn ôl: 

• yn 2011/12, roedd glaslanciau’n cyfrif am 18% o’r holl blant mewn 
achosion gofal yn Lloegr; erbyn 2019/20, roedd hyn wedi cynyddu i 27% 

• yng Nghymru, mae cyfradd y glaslanciau mewn achosion gofal wedi 
cynyddu o 18% i 23%. 

Mae hyn yn cynrychioli newid sylweddol yng Nghymru a Lloegr. 
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Sut mae’r darlun yn amrywio o un 
rhanbarth i’r llall? 

Gogledd-ddwyrain Lloegr sydd â chyfradd uchaf y glaslanciau sy’n destun 
achosion gofal o bell fordd, gyda’r gwahaniaeth hwn yn dod yn amlwg iawn 
o 2014/15 ymlaen.  Yn 2019/20, y gyfradd yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr 
oedd 26.0 fesul 10,000 o laslanciau, o gymharu â’r cyfartaledd cenedlaethol, 
sef 11.6 fesul 10,000.  Mae rhanbarthau eraill â chyfraddau uwch yn cynnwys 
Gogledd-orllewin Lloegr, Swydd Efrog a Humber, a Llundain. 

Ffigur 2: Cyfradd y glaslanciau sy’n destun achosion gofal fesul 10,000 o 
laslanciau yn y boblogaeth, yn ôl rhanbarth, fesul blwyddyn, Lloegr 
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trefniadau gwirfoddol dan a.20 Deddf Plant 1989 ac a.76 Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ar gyfer glaslanciau.  
Mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu y gallai efaith newidiadau i gyfraith 
achosion yn ymwneud â’r defnydd o drefniadau a.20 i letya plant mewn 
gofal, a arweiniodd at ostyngiad yn y defnydd ohonynt yn genedlaethol, 
fod yn arbennig o ddifrifol yng ngogledd-ddwyrain Lloegr, ac y gallai fod 
amgyfrediad parhaus bod y llysoedd yn annog peidio â defnyddio trefniadau 
a.20.  Gallai factorau eraill sy’n cyfrannu at yr amrywiad rhanbarthol 
gynnwys: efaith amddifadedd; arfer diwylliannol a phenderfyniadau lleol yn 
ymwneud â glaslanciau; a mynediad at gefnogaeth gynnar i laslanciau a’u 
teuluoedd. 

A yw glaslanciau’n rhan o achosion gofal 
â’u brodyr/chwiorydd? 

Mae mwyafrif y glaslanciau (dros 70%) yn rhan o achosion gofal â’u brodyr/ 
chwiorydd.  Fodd bynnag, bu cynnydd yn nifer y glaslanciau sy’n dod yn rhan 
o achosion gofal ar eu pen eu hunain dros y naw mlynedd diwethaf.  Mae 
angen gwneud gwaith pellach i ddeall y rhesymau am hyn, a sut y gallai eu 
hanghenion a’u canlyniadau fod yn wahanol i achosion brodyr a chwiorydd. 
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Beth yw canlyniadau gorchmynion 
cyfreithiol terfynol? 

Caif mwyafrif y glaslanciau eu gwneud yn destun gorchymyn gofal ar 
ddiwedd yr achos yng Nghymru a Lloegr.  Mae hyn wedi parhau’n gymharol 
gyson dros y degawd diwethaf. 

Yn Lloegr, bu cynnydd nodedig yn nifer y glaslanciau iau (10 i 14 oed) sy’n cael 
eu rhoi ag aelodau teulu (dan warcheidiaeth arbennig, trefniadau plant neu 
orchymyn preswylio), gan gynyddu o 16% i 23% rhwng 2012/13 a 2019/20.  
Ychydig iawn sy’n hysbys am deithiau glaslanciau i ofal gan berthynas a’u 
canlyniadau. 

Mae gwahaniaethau nodedig rhwng Cymru a Lloegr.  Roedd gorchymyn gofal 
yn fwy cyfredin ar ddiwedd achos yng Nghymru, a roddwyd i fwyafrif helaeth 
y glaslanciau (dros 80%), o gymharu ag ychydig dros hanner y glaslanciau 
yn Lloegr.  Mae barnwyr yng Nghymru yn ymddangos yn llai tebygol o 
ddefnyddio’r ystod lawn o orchmynion cyfreithiol sydd ar gael iddynt mewn 
perthynas â glaslanciau, o gymharu â’r rhai yn Lloegr. 

Mae angen ymchwil bellach i ddeall y canlyniadau i laslanciau sy’n destun 
achosion gofal, gan gynnwys sefydlogrwydd lleoliadau.  Dylai hyn gynnwys 
ymchwil ansoddol i ddeall profadau plant o achosion gofal ac ymyrraeth 
gwaith cymdeithasol yn ystod y glasoed, yn ogystal ag ymchwil i ddeall sut y 
gallai canlyniadau fod yn wahanol yn ôl ethnigrwydd. 

Beth yw profad glaslanciau hŷn? 

Daeth teithiau glaslanciau hŷn (15 i 17 oed) mewn achosion gofal yn focws 
penodol yn yr ymchwil, gyda chynnydd sylweddol yn nifer y plant hŷn a oedd 
yn dod yn rhan o achosion gofal yn Lloegr. 

• Rhwng 2011/12 a 2019/20, roedd cynnydd o bron i 150% yn nifer y bobl 
ifanc 15 oed mewn achosion gofal, a chynnydd o 285% ymhlith rhai 
16 oed.  Mae angen ymchwil bellach i ddeall y rhesymau pam y mae 
niferoedd cynyddol o blant hŷn yn dod yn rhan o achosion gofal. 
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• Mae nifer y gorchmynion gofal a roddwyd yn bwysig ymhlith y 
boblogaeth glaslanciau hŷn (cofnodwyd mewn dros 50% o achosion 
yn Lloegr a thuag 80% yng Nghymru), sy’n cynrychioli lefel sylweddol 
o ymyrraeth ym mywydau pobl ifanc wrth iddynt symud i oedolaeth.  
Mae angen gwaith pellach i ddeall eu tafwybrau i mewn i ofal, am 
ba hyd yr oedd gwasanaethau plant yn ymwybodol ohonynt cyn yr 
achosion, a math ac ansawdd y gofal a’r cymorth y maent yn eu cael fel 
hwyrddyfodiaid i’r system ofal.  Dylai hyn gynnwys ymgynghori â phobl 
ifanc am eu profadau o ymyrraeth cyfawnder teuluoedd yn hwyr yn y 
glasoed. 

• Canfu’r ymchwil na chafodd bron i draean o laslanciau 16 oed neu’n 
hŷn orchymyn cyfreithiol terfynol erbyn i’w hachosion gau yn Lloegr.  Ni 
welwyd yr un patrwm yng Nghymru. 

• Roedd mwyafrif (80%) y rhai 16 oed neu’n hŷn mewn achosion gofal 
â brodyr a chwiorydd iau, ac mae’n bosibl eu bod yn heneiddio allan 
o achosion gofal (yn cyrraedd 17 oed cyn i orchymyn cyfreithiol 
terfynol gael ei roi), neu y gallai eu brodyr a chwiorydd iau fod yn 
destun gorchymyn.  Fodd bynnag, mae nifer yr achosion lle mae hyn 
wedi digwydd yn codi cwestiynau ynghylch y rhesymau am ddod 
â glaslanciau hŷn i mewn i achosion gofal, ynghyd â gallu’r system 
cyfawnder teuluol – a’r gorchmynion cyfreithiol terfynol sydd ar gael – i 
fodloni eu hanghenion. 
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Bylchau yn y data 
a chyfyngiadau 

Mae’r astudiaeth hon wedi’i seilio ar ddata rheoli achosion electronig a 
luniwyd fel mater o drefn gan Cafcass a Cafcass Cymru.  Mae’r data’n 
ymwneud â phob achos gofal a.31 yn ymwneud â glaslanciau a ddechreuodd 
rhwng 1 Ebrill 2011 a 31 Mawrth 2020 yng Nghymru (2,649) a Lloegr (54,509). 
Roedd y data ar gael yn y Banc Data SAIL [Cyswllt Gwybodaeth Ddienw 
Ddiogel] sy’n gwarchod preifatrwydd, sy’n cael ei westeia gan Brifysgol 
Abertawe (Ford et al. 2009; Lyons et al. 2009; Jones et al. 2014; Jones et al. 
2019). 

Un o gyfyngiadau allweddol data Cafcass a Cafcass Cymru yw nad yw’n 
cipio llety gwirfoddol i blant dan a.20 Deddf Plant 1989 ac a.76 Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  Mae hyn oherwydd 
nad yw Cafcass ynghlwm wrth yr achosion hyn.  Mae mwyafrif y bobl ifanc 
yn eu harddegau (70%) yn mynd i ofal o ganlyniad i drefniadau gwirfoddol 
(Clarke a Penington 2021), ac nid yw sefyllfa’r plant hyn yn cael ei chynnwys 
yn y data. 
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Argymhellion 

Mae angen ymchwil bellach i ddeall yn well tafwybrau glaslanciau i’r system 
cyfawnder teuluol, a’u canlyniadau ar ôl dod i gysylltiad â’r system. 

• Mae’n amlwg bod angen edrych ar y defnydd o drefniadau a.20/a.76 ar 
gyfer glaslanciau.  Mae angen gwaith pellach i ddeall i ba raddau y mae 
newidiadau o ran arfer yn ymwneud â threfniadau a.20/a.76 wedi bod 
yn factor yn y cynnydd yn nifer y glaslanciau mewn achosion gofal, yr 
amrywiad rhanbarthol yn y defnydd o a.20/a.76, a’r gwahaniaethau o 
ran nodweddion ac anghenion y glaslanciau mewn achosion gofal o 
gymharu â’r rhai sydd â threfniadau gwirfoddol. 

• Amlygodd yr ymchwil wahaniaethau rhanbarthol amlwg yng 
nghyfraddau’r glaslanciau sy’n destun achosion gofal.  Bydd deall yr 
amrywiad hwn yn fanylach—gan gynnwys yr amrywiadau o ran arfer 
profesiynol, y gwasanaethau ataliol sydd ar gael, a rôl amddifadedd— 
yn bwysig er mwyn galluogi gwasanaethau i ymateb i anghenion lleol.  
Mae gwaith wedi’i gynllunio yn y dyfodol i archwilio amrywiadau ar lefel 
awdurdodau lleol. 

• Mae’r ymchwil hon yn rhoi focws ar deithiau glaslanciau hŷn (15 oed 
neu’n hŷn) i’r system cyfawnder teuluol a’r tu hwnt.  Mae angen deall 
mwy am y rhesymau pam y mae glaslanciau hŷn yn dod ynghlwm wrth 
achosion gofal, gan gynnwys manylion am bryderon diogelu a factorau 
risg, a’r hyn y mae cynlluniau gofal yn ei gynnig, i lywio ymateb y system i 
laslanciau hŷn.  Ar hyn o bryd, ychydig iawn sy’n hysbys am pam maent 
yn dod ynghlwm wrth achosion gofal a’u canlyniadau ar ôl achosion gofal. 

• Mae angen gwaith pellach i ddeall y factorau sy’n arwain at y cynnydd 
yn nifer y glaslanciau sy’n dod yn rhan o achosion gofal, gan gynnwys 
ymchwilio i’r gorgyfyrddiad rhwng y llysoedd teulu, y system cyfawnder 
ieuenctid a’r system iechyd meddwl, a’r defnydd o lety diogel ac 
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amddifadu o ryddid dan awdurdodaeth gynhenid i letya glaslanciau sydd 
ag anghenion cymhleth. 

• Nid oedd yn bosibl archwilio anghymesuredd ethnig yng nghyfraddau’r 
glaslanciau a oedd yn dod ynghlwm wrth achosion gofal oherwydd 
bylchau yn y data.  Rydym yn argymell y dylai hyn fod yn faenoriaeth ar 
gyfer ymchwil yn y dyfodol.  Mae Arsyllfa Cyfawnder Teuluol Nufeld 
a’r Bartneriaeth Data Cyfawnder Teuluol yn cydweithio â Cafcass a 
darparwyr data eraill i wella’r gwaith o gofnodi data ethnigrwydd mewn 
setiau data gweinyddol. 
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