
CARTREFI DIOGEL I
BLANT ER LLES

 
141 milltir o adref

 



Dyma’r nodyn briffio cyntaf yng nghyfres ymchwil ‘NYAS’ ar gartrefi diogel i blant
er lles yng Nghymru a Lloegr. Mae'n seiliedig ar ddata a rannwyd gan yr Uned
Cydlynu Lles Diogel (SWCU).  Mae gwybodaeth a gedwir gan SWCU yn hanfodol ar
gyfer gwella dealltwriaeth o gartrefi diogel i blant er lles a phrofiadau plant sy'n
byw ynddynt.

Mae'r briff hwn yn darparu cipolwg ar gartrefi diogel i blant, ond nid yw'n ceisio
esbonio'r canfyddiadau. Bydd sesiynau briffio diweddarach yn anelu at roi
dadansoddiad manylach.

Mae cartrefi diogel i blant yn darparu gofal a llety i bobl ifanc agored i niwed lle
mae eu rhyddid yn gyfyngedig oherwydd pryderon lles. Gwneir gorchmynion lles
Adran 25 dan Ddeddf Plant 1989 ac maent yn caniatáu i awdurdodau lleol roi pobl
ifanc mewn cartrefi diogel i blant os: 

·oes ganddyn nhw hanes o redeg i ffwrdd a'u bod yn debygol o redeg i ffwrdd o lety
arall neu ddioddef niwed sylweddol, neu; 

·os ydynt yn debygol o anafu eu hunain neu bobl eraill os ydynt yn byw mewn
unrhyw lety arall. 

Gosodwyd 1,487 o bobl ifanc
mewn cartrefi diogel i blant er

lles rhwng 2018-2020. 
 

141 milltir oedd pellter cyfartalog y
cartref diogel i blant o gartref

blaenorol pob plentyn. 
 

Defnyddir y term ‘cartrefi diogel i blant’ yn y ddogfen hon i ddisgrifio cartrefi i
blant sy'n destun gorchmynion a25. Er bod y cartrefi hyn hefyd yn cynnig llety i

blant yn y ddalfa neu o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983, dim ond plant yn y
cartrefi hynny sy'n destun gorchmynion a25 y mae'r ymchwil yn ei gynnwys. 
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Ffigur 1: Hyd y lleoliad diogel ar gyfer y sawl a gafodd eu 
rhyddhau yn 2018-20

Daeth bron i hanner (45.77%) yr holl leoliadau ar gyfer pobl ifanc a
ryddhawyd o gartrefi diogel i blant yn ystod 2018, 2019, a 2020 i ben ar ôl 3-6
mis. Dim ond 3 o bob 10 (29%) o'r holl bobl ifanc a ryddhawyd rhwng 2018-
2020 a arhosodd yn eu cartref diogel i blant yn hwy na 6 mis. 

Fodd bynnag, mae nifer y bobl ifanc sy'n byw mewn cartrefi diogel i blant am
naw mis neu fwy, er ei fod yn dal yn isel, wedi bod yn cynyddu'n gyson am y
tair blynedd diwethaf. Rhwng 2018 a 2020, bu cynnydd o 29.62%. 

Hyd y lleoliad
Beth oedd hyd y lleoliadau i bobl ifanc
mewn cartrefi diogel i blant yn 2018,
2019, a 2020? 
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Ffigur 2: Pellter a deithiwyd mewn milltiroedd ar gyfer pobl ifanc a
osodwyd yn 2020 

Cyfrifwyd y pellter yr oedd pobl ifanc yn teithio i gartrefi diogel i blant gan
ddefnyddio cod post yr awdurdod lleol atgyfeirio a chod post y cartref diogel
i blant y cawsant eu lleoli ynddo. Mae'n bosib felly na fydd y data yn
adlewyrchu’r pellter gwirioneddol yr oedd pobl ifanc yn teithio o’u
bwrdeistref gartref ond yn hytrach, y lleoliad ‘y tu allan i’r ardal’ yr oeddent
yn byw ynddo ar adeg yr atgyfeiriad. 

141 milltir oedd y pellter cyfartalog mewn milltiroedd yr oedd pobl ifanc yn
teithio wrth gael eu gosod mewn cartref diogel i blant yn 2020*. Teithiodd
dros 3 o bob 10 person ifanc fwy na 200 milltir o'u cartref i'w llety diogel.

Y pellter a deithiwyd
 Beth oedd y pellter cyfartalog yr oedd

pobl ifanc yn teithio o'u hawdurdod lleol i
gartref diogel i blant yn 2020? 
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* Dechreuodd
SWCU gasglu

data ar gyfer y
pellter a

deithiwyd ym
mis Ionawr

2020, gan olygu
na ellir

cymharu'r set
ddata hon â

ffigurau 2018
neu 2019. 
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FiFfigur 3: Pobl ifanc a atgyfeiriwyd i gartrefi diogel i blant o
gymharu â nifer y lleoliadau a gynigwyd 

 

Mae bron i ddwywaith cymaint o blant yn cael eu hatgyfeirio bob blwyddyn
am lety diogel o'i gymharu â nifer y lleoliadau a gynigir. 

Capasiti Diogel
 Faint o bobl ifanc a atgyfeiriwyd ond na

ellid eu gosod mewn cartrefi diogel i blant
yn 2018, 2019, a 2020? 

Cynigwyd lleoliad 

Yn 2018, cynigiwyd lleoliad i 57.69% o bobl ifanc a atgyfeiriwyd i gartref
diogel i blant am resymau lles. 

Gwelodd 2019 ostyngiad arall yn nifer y lleoliadau a gynigiwyd. Cynigiwyd
lleoliad i 50.95% o bobl ifanc mewn cartrefi diogel i blant. Mae hynny ychydig
dros 1 o bob 2 berson ifanc. 

Erbyn 2020, dim ond 49.77% o'r bobl ifanc a atgyfeiriwyd oedd yn cael cynnig
lleoliadau. 

Cyfanswm a atgyfeiriwyd 
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Ffigur 4: Oedran y bobl ifanc a atgyfeiriwyd i gartrefi diogel i blant er lles 

2018 2019 2020

Rhwng 2018 a 2020, gosodwyd 1,487 o bobl ifanc mewn cartrefi diogel i
blant er lles. 

Dros y cyfnod hwn, 15 oed oedd oedran cyfartalog y plant a gyfeiriwyd i
gartrefi diogel i blant rhwng 2018-20. 

Oed, Rhyw ac
Ethnigrwydd

 
Beth oedd oedrannau a rhyw y bobl ifanc a
atgyfeiriwyd i gartrefi diogel i blant er lles yn
2018, 2019, a 2020? 
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Beth oedd ethnigrwydd y
bobl ifanc a gynigiwyd
lleoliadau iddynt yn 2020?



Roedd rhaniad rhywedd plant a
phobl ifanc a gyfeiriwyd i gartrefi
diogel i blant yn dilyn tueddiad
cyson. Bob blwyddyn, roedd ychydig
mwy o fechgyn na merched yn cael
eu hatgyfeirio i gartrefi diogel i blant. 

Benywaidd
53%

Gwrywaidd
47%

OO'r 171 o bobl ifanc a osodwyd
mewn cartrefi diogel i blant yn 2020,
roedd ychydig o dan 3 o bob 5 o bobl
ifanc (59.62%) yn wyn Prydeinig.

Amcangyfrifodd cyfrifiad diweddaraf
2011 fod 80.5% o'r boblogaeth ledled
Cymru a Lloegr yn wyn Prydeinig,
sy'n golygu ei bod yn ymddangos bod
nifer anghymesur o bobl ifanc o
gefndiroedd ethnigrwydd lleiafrifol
yn cael eu hatgyfeirio i gartrefi diogel
i blant. 
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Ffigur 5: Rhyw y bobl ifanc a atgyfeiriwyd i
gartrefi diogel i blant er lles 2018-20 

 

Ffigur 6: Ethnigrwydd y bobl ifanc a osodwyd mewn cartrefi
diogel i blant er lles yn 2020 
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Yn 2019, nid oedd gan 60.88% o bobl ifanc a osodwyd mewn cartrefi diogel i
blant ddiagnosis iechyd meddwl cyfredol. Yn 2020, cododd y ffigur hwn i
ychydig o dan 65.49% o bobl ifanc nad oedd ganddynt ddiagnosis iechyd
meddwl cyfredol. 

Ffigur 7: Pobl ifanc a
osodwyd mewn
cartrefi diogel i blant
gyda diagnosis iechyd
meddwl cyfredol yn
2019 

Lechyd meddwl

Ffigur 8: Pobl ifanc a
osodwyd mewn
cartrefi diogel i blant a
amheuir bod ganddynt
gyflwr iechyd meddwl
yn 2020 

Cyflwr heb ddiagnosis
61%

Diagnosis o gyflwr
39%

Cyflwr heb ddiagnosis
65%

Diagnosis o gyflwr
35%

Pa gyfran o’r bobl ifanc mewn cartrefi diogel i
blant oedd â diagnosis iechyd meddwl cyfredol
yn 2019 a 2020? 

Pa gyfran o’r bobl ifanc mewn cartrefi diogel i
blant yr amheuir cyflwr iechyd meddwl yn 2019
a 2020? 



Ffigur 8: Pobl ifanc a
osodwyd mewn

cartrefi diogel i blant
a amheuir bod

ganddynt gyflwr
iechyd meddwl yn

2019 

Ffigur 8: Pobl ifanc a
osodwyd mewn

cartrefi diogel i blant
a amheuir bod

ganddynt gyflwr
iechyd meddwl yn

2020

Dim amheuaeth o gyflwr
71%

Cyflwr a amheuir
29%

Dim amheuaeth o gyflwr
56%

Cyflwr a amheuir
44%

Yn 2019, roedd amheuaeth bod gan 29.34% o
bobl ifanc a roddwyd mewn cartrefi diogel i
blant gyflwr iechyd meddwl. Cynyddodd y ffigur
hwn yn 2020 gydag amheuaeth bod gan 43.59%
o bobl ifanc gyflwr iechyd meddwl. 

Gan grwpio cyflyrau iechyd meddwl a
ddiagnosiwyd ac a amheuir y bobl ifanc gyda'i
gilydd, ychydig o dan 7 o bob 10 o bobl ifanc
(68.44%) yn 2019 ac ychydig o dan 8 o bob 10 o
bobl ifanc (78.36%) yn 2020 oedd naill ai wedi cael
diagnosis o gyflwr iechyd meddwl neu gyflwr a
amheuir. 



Mae NYAS yn elusen gymdeithasol-gyfreithiol sy'n ymgyrchu dros hawliau
pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal ledled Cymru a Lloegr, gan

hyrwyddo eu lleisiau i gael eu clywed yn y penderfyniadau a wneir amdanynt.
Bob blwyddyn, rydym yn darparu cefnogaeth eiriolaeth i dros 10,000 o blant a

phobl ifanc ledled Cymru a Lloegr.
 

Hoffai NYAS ddiolch i'r Uned Cydlynu Lles Diogel (SWCU) am ddarparu'r data i
gynhyrchu'r adroddiad ymchwil hwn. 

 
Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn gan Jennifer Downie a Ben Twomey.
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