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Defnyddio’r 
adnodd hwn 
gyda’ch eglwys

Mae’r adnodd hwn yn 
ystyried pam y gallem 
ni fel Cristnogion fod yn 
pryderu am bobl ifanc 
sydd mewn perygl o fynd 
ar goll. Mae hanesion o’r 
Beibl am ddau unigolyn 
ifanc yn eu harddegau, Mair 
a Hagar, yn gyfle i fyfyrio 
ar bwysigrwydd ymyrryd 
yn gynnar. O edrych ar yr 
enghreifftiau hyn, a deall sut 
y gallant fod yn berthnasol 
heddiw, gwelir bod pobl 
ifanc agored i niwed angen 
cymorth a bod angen eu 
diogelu, fel y gallant ffynnu.

Gellir defnyddio’r deunydd 
hwn fel sail i bregeth, neu fel 
myfyrdod i grwpiau bach. 
Bydd y cwestiynau trafod 
isod yn helpu i arwain a 
thywys eich sgyrsiau am 
blant sydd ar goll. 

Crynodeb ymchwil:  
Bwlch yn y Wybodaeth

Yn ystod 2015/16, aeth bron 
i 4,500 o blant yng Nghymru 
ar goll o’u cartref neu o 
leoliad gofal. Roedd rhai o’r 
plant hyn wedi mynd ar goll 
unwaith yn unig, ond roedd 
eraill wedi mynd ar goll sawl 
gwaith. Gyda’i gilydd, roedd 
11,279 o ddigwyddiadau 
pan aeth plentyn ar goll o’i 
gartref neu ei leoliad gofal 
yn 2015/16, sy’n golygu bod 
pob plentyn a aeth ar goll 
wedi gwneud hynny fwy na 
dwywaith ar gyfartaledd.

Gall plentyn fynd ar goll i 
ddianc rhag anawsterau a 
wynebir yn y cartref neu 
mewn lleoliad gofal, neu 
gall plentyn gael ei ddenu i 
fynd ar goll gan ffynhonnell 
allanol. Yn y naill achos a’r 
llall, gall plant sy’n mynd ar 
goll wynebu nifer o beryglon 
megis cam-fanteisio rhywiol, 
cam-fanteisio troseddol, neu 
fasnachu.

Dros 30 mlynedd yn ôl, 
agorodd Cymdeithas y Plant 
ei gwasanaeth cyntaf ar gyfer 
plant sydd ar goll. Ar y pryd, 
ychydig iawn o ddarpariaeth 
oedd i’w chael ar draws y 
wlad i gynorthwyo plant a 
oedd yn rhedeg i ffwrdd o’u 
cartref neu o ofal, ac nid 
oedd y broblem yn cael fawr 
ddim sylw cyhoeddus na 
phroffesiynol.

Byth ers hynny, mae 
Cymdeithas y Plant wedi 
bod ar flaen y gad o ran 
llunio polisïau ac ymarfer. 
Yn fwyaf diweddar, rydym 
wedi cyflwyno dau newid 
sylweddol i bolisi a ddylai 
wella’r ymateb o safbwynt 
diogelu i blant sy’n mynd ar 
goll yng Nghymru a Lloegr. 
Mae’r cyntaf yn ymwneud â 
dileu’r categori ‘absennol’ o 
ymateb heddluoedd i blant 
sydd ar goll. Nid oedd plant a 
oedd wedi’u cofnodi fel rhai 
‘absennol’ wedi derbyn yr un 
lefel o ymateb â phlant oedd 
wedi’u cofnodi fel rhai ‘ar 
goll’, a allai hwyhau’r peryglon 
a wynebant yn ystod cyfnod 
o fod ar goll. Yn dilyn llawer 
o bwysau gennym, mae’r 
Coleg Plismona wedi dileu’r 
categori ‘absennol’ o’r 
canllawiau mae’n eu rhoi i 
heddluoedd ledled Cymru a 
Lloegr ynghylch plant a phobl 
ifanc sy’n mynd ar goll o’u 
cartref neu o leoliad gofal. Yn 
lle hynny, bydd y canllawiau 
yn gofyn i heddluoedd 
ddefnyddio’r categori ‘ar goll’ 
ar gyfer pob plentyn. Bydd 
heddluoedd hefyd yn asesu 
lefel y perygl y gallai plentyn 
ei wynebu pan fydd yn mynd 
ar goll - yn amrywio o ‘dim 
perygl amlwg’ i ‘perygl uchel’ 
- ac yn ymateb i bob achos yn 
unol â hynny.
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Rydym hefyd wedi gweithio 
i sicrhau ymrwymiad gan 
Lywodraeth y DU i ddatblygu 
Cofrestr Genedlaethol o 
Bobl Goll hefyd. Yn achos 
plant a gafodd eu riportio 
fel rhai ar goll mewn un 
rhan o’r wlad ac sy’n cael 
eu canfod mewn ardal arall, 
mae yna oedi sylweddol yn 
gallu digwydd cyn i’r heddlu 
eu nodi fel plant ar goll, sy’n 
eu rhoi mewn mwy o berygl 
o’r mathau o niwed y gallent 
eu hwynebu ar goll. Bydd 
Cofrestr Genedlaethol o 
Bobl Goll yn galluogi’r heddlu 
i gael gafael ar ddata am 
bobl sydd ar goll ar draws 
ffiniau, sy’n golygu y bydd 
swyddogion yn gallu cymryd 
camau gweithredu priodol 
pan fyddant yn dod o hyd 
i berson sydd ar goll - fel 
plentyn ar goll - sydd y tu 
allan i ardal yr heddlu lle 
mae’n byw ynddi.

Gan adeiladu ar waith 
blaenorol Cymdeithas y 
Plant ar blant sydd ar goll, 
mae Bwlch yn y Wybodaeth 
yn edrych ar yr ymateb 
diogelu ar gyfer plant yng 
Nghymru sydd wedi bod ar 
goll neu sydd mewn perygl o 
fod ar goll. Caiff yr adroddiad 
ei ategu gan Making 
Connections, astudiaeth 
a gyhoeddwyd gennym yn 
ddiweddar ar yr ymateb 
diogelu i blant a phobl ifanc 
sy’n mynd ar goll yn Lloegr.

Er mwyn gwneud hyn rydym 
wedi ystyried pum maes 
allweddol:

 ¡  Nifer y plant sydd wedi 
bod ar goll a nifer y 
cyfnodau ar goll maen 
nhw wedi’u cael.

 ¡  Yr ymatebion cychwynnol 
gan asiantaethau 
allweddol pan gaiff 
plentyn ei riportio fel un 
sydd ar goll.

 ¡  Ôl-drafodaethau pan 
ddeuir o hyd i blentyn neu 
pan mae’n dychwelyd o 
gyfnod o fod ar goll.

 ¡  Y wybodaeth a gasglwyd 
o gynnal ôl-drafodaethau 
a sut mae’n cael ei rhannu 
ag asiantaethau partner.

 ¡  Arferion diogelu ar gyfer 
plant sy’n derbyn gofal 
sydd wedi’u lleoli y tu 
allan i’w hardal awdurdod 
lleol ac sy’n mynd ar goll.

Yr hyn a ddaeth yn amlwg 
o’n hymchwil oedd bod 
ymarfer ar draws Cymru 
ar gyfer diogelu plant 
sydd wedi mynd ar goll 
yn anghyson. Gwelsom 
nad oedd gwybodaeth 
yn cael ei rhannu gydag 
asiantaethau partner 
fel yr heddlu yn y rhan 
fwyaf o awdurdodau 
lleol yng Nghymru. Gall 
diffyg trefniadau rhannu 
gwybodaeth rhwng 
awdurdodau lleol a’r 

heddlu beryglu’r gallu i 
adeiladu proffil cyfannol 
o blentyn sydd wedi bod 
ar goll a sicrhau nad yw’n 
mynd ar goll eto. Cynhelir 
cyfweliadau dychwelyd 
neu ôl-drafodaeth ar ôl 
dod o hyd i’r plentyn neu 
i’r plentyn ddychwelyd 
adref. Cânt eu defnyddio 
i gasglu gwybodaeth am 
yr hyn a ddigwyddodd i’r 
plentyn yn ystod y cyfnod 
pan oedd ar goll a beth 
achosodd i’r plentyn fynd 
ar goll yn y lle cyntaf. Yn 
wahanol i Loegr, nid yw 
cyfweliadau dychwelyd neu 
ôl-drafodaeth yn statudol 
yng Nghymru.

Nid yw’r wybodaeth a 
gesglir o ôl-drafodaeth 
yn cael ei rhannu ag 
asiantaethau partner yn 
rheolaidd; yn aml mae 
trefniadau comisiynu 
cymhleth yn golygu bod 
angen rhannu gwybodaeth 
rhwng awdurdodau lleol 
a heddluoedd – a gall y 
naill a’r llall gomisiynu 
cyfweliadau o’r fath. Mae 
ôl-drafodaeth yn adnodd 
pwysig er mwyn galluogi 
gwell dealltwriaeth o 
brofiad plentyn pan oedd 
ar goll a’r rhesymau pam 
aeth y plentyn ar goll. 
Drwy beidio â darparu 
ôl-drafodaeth a pheidio 
rhannu’r wybodaeth 
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ag asiantaethau partner 
wedyn, collir cyfleoedd i atal 
cyfnodau pellach o fod ar goll 
a’r peryglon cysylltiedig y 
gallai pobl ifanc eu hwynebu 
pan fyddant ar goll.

Mae plant sy’n derbyn gofal 
a leolir y tu allan i ardal eu 
cartref yn fwy tebygol o fynd 
ar goll ac yn fwy tebygol o 
wynebu sefyllfaoedd penodol 
lle maent yn agored i niwed. 
Eto i gyd, er mai cyfrifoldeb 
yr awdurdod lleol sy’n rhoi 
plentyn ar leoliad yw darparu 
asesiad risg rhagweithiol ar 
y person ifanc i’r awdurdod 
lleol sy’n derbyn y plentyn, 
dangosodd ein canfyddiadau 
mai anaml y mae hyn yn 
digwydd.

Gall plant sy’n derbyn gofal 
gael eu lleoli mewn ardal 
awdurdod lleol arall i’w 
symud oddi ffwrdd oddi 
wrth y risgiau maent yn eu 
hwynebu yn ardal awdurdod 
lleol eu cartref. Fodd bynnag, 
gall y weithdrefn ddiogelu 
hon gael ei thanseilio os nad 
yw’r wybodaeth yn cael ei 
rhannu’n effeithiol, ac os nad 
yw’r plant hyn yn cael cyfle i 
siarad am eu profiadau pan 
oeddynt ar goll.
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Straeon dwy a fu ar ffo
Myfyrdod yn seiliedig ar Genesis 16.1-15, 
a Luc 1.26-56.  

Mae straeon Hagar, morwyn 
Sarai, gordderch Abram, 
a mam Ismael, a Mair o 
Nasareth, mam Iesu, yn 
dangos dwy ffordd wahanol y 
cafodd plant ar ffo eu trin; a’r 
canlyniadau cyferbyniol yn 
sgil hynny.

Dwy ferch feichiog, ofnus yn 
eu harddegau. Dwy ar ffo.

Un ferch yn cael ei chymryd 
oddi wrth ei theulu, ei 
chrefydd, a’i gwlad enedigol 
yn ifanc. Fel ‘eiddo’ i fenyw 
gyfoethog, ddylanwadol 
ond di-blant, mae’n cael ei 
gorfodi i fod yn fam fenthyg, 
gan alluogi’r cwpl i gael y 
mab a’r etifedd roedden 
nhw’n dyheu amdano.

Mae’r ferch arall yn ifanc, 
ond eisoes yn briod â dyn 
ifanc sy’n rhannu ei ffydd 
a’i diwylliant. Yn sydyn, 
mae’n feichiog, ac mae hi 
a’i dyweddi yn gwybod nad 
yw’n bosib mai fe yw’r tad.

Wrth i feichiogrwydd 
Hagar fynd rhagddo, mae 
cenfigen ei meistres Sarai yn 
cynyddu. Nid yw Abram, tad 
ei phlentyn, yn gwneud dim 
i’w hamddiffyn rhag triniaeth 
greulon ei wraig, ac mae’n 
ffoi yn y pen draw - heb 
wybod i ble yr aiff hi na sut y 
bydd yn llwyddo i oroesi yn 
yr amgylchedd gelyniaethus 
o’i hamgylch.

Yn feichiog y tu allan i 
briodas mewn cymuned 
fechan glos, mae Mair 
yn darged hawdd i glecs 
sarhaus ac i gael ei 
hesgymuno. Wrth fethu 
dod o hyd i’w dyweddi, ac 
yn argyhoeddedig na fyddai 
ei rhieni’n deall o gwbl, a’i 
ffrindiau yn cefnu arni, mae’n 
rhedeg i ffwrdd at berthynas 
llawn cydymdeimlad y 
mae hi wastad wedi gallu 
ymddiried ynddi.

Mae yna lawer o resymau 
gwahanol pam mae plant yn 
rhedeg i ffwrdd. Gallant fod 
yn amlwg, neu’n symptomau 
o broblemau sy’n gwbl 
gudd. Dim ond teitl bachog 
yw Bwlch yn y Wybodaeth 
ar adroddiad Cymdeithas 
y Plant ar ‘blant sydd ar 
goll’: mae’n taflu goleuni 
ar y ffaith, mewn llawer o 
achosion pan fo plant yn 
mynd ar goll o’u cartref neu 
o leoliad gofal, nad yw’r 
rhai sy’n gyfrifol amdanynt 
yn gwybod yn iawn beth 
sy’n digwydd. Mae straeon 
Hagar a Mair yn rhoi cipolwg 
ar y bwlch hwnnw, gan 
ddangos beth all ddigwydd 
pan fo merch ifanc agored 
i niwed yn diflannu o olwg y 
rhai a ddylai fod yn gofalu 
amdani. A fydd hi’n cael ei 
pherswadio i ddychwelyd i 
sefyllfa ddifrïol, gan nad oes 
dewis arall o bosibl, dim ond 
i’r patrwm gael ei ail-adrodd 

dro ar ôl tro hyd nes y bydd 
yn rhedeg i ffwrdd (neu’n 
cael ei thaflu allan) eto? Neu 
a fydd hi’n cyfarfod ffrind 
sy’n llawn cydymdeimlad ac 
yn deall ac yn rhoi iddi hi, a’r 
rhai o’i hamgylch, y dewrder 
i gydnabod beth sy’n dda, 
yn werthfawr a bod yna 
botensial i’w helpu hi i ffynnu 
yn ei sefyllfa, cyn belled 
bod y rhai dan sylw yn sefyll 
gyda’i gilydd ac yn cefnogi’i 
gilydd?

A hithau ar ei phen ei hun 
yn y diffeithiwch, daw angel 
yr Arglwydd ati. Mae’r 
angel yn ei sicrhau bod 
Duw yn gwybod, yn deall 
ac yn ei charu hi a’i babi yn 
y groth, gan ddweud bod 
Duw yn addo amlhau ei 
ddisgynyddion yn ddirfawr. 
Mae’r datguddiad mor 
eithriadol fel mai Hagar yw’r 
person cyntaf y cofnodir iddi 
weld Duw wyneb-yn-wyneb. 
Wedi’i hannog dros dro, mae 
Hagar yn dychwelyd – a 
gelwir ei mab yn Ismael, neu 
‘Duw yn gwrando’.

Mae Mair yn cyrraedd cartref 
Elisabeth a Sachareias. Fel 
gwraig offeiriad y pentref 
roedd gan Elisabeth rywfaint 
o brofiad o gael merched 
ifanc beichiog llawn gofid 
ar garreg ei drws, yn crïo 
na allen nhw feiddio dweud 
wrth eu mamau, nad oedd 
eu cariadon yn eu coelio, ac 



The Knowledge Gap
God’s concern for young runaways

7

y byddai eu tadau yn eu lladd 
petaen nhw’n dod i wybod. 
Byddai Elisabeth yn cael gair 
tawel gyda Sachareias; a 
Sachareias yn siarad gyda’r 
gŵr ifanc a oedd yn teimlo 
cywilydd; yna byddai priodas 
yn cael ei threfnu ac ychydig 
fisoedd wedyn byddai babi 
yn cyrraedd - wel, pwy oedd 
yn cyfrif? Mae Mair yn cael 
lloches gydag Elisabeth hyd 
nes y gall wynebu dychwelyd 
at Joseff, a fydd erbyn hyn 
wedi cael ei berswadio (gan 
angel?) i lynu at gynllun y 
briodas. Wedi’i hamgylchynu 
gan gariad a chefnogaeth 
mae Mair yn llawenhau 
gyda’r addewid am fabi.

Daeth mab Mair i fod yn 
Gynghorwr Rhyfeddol, 
Tywysog Tangnefedd, 
cymodwr ein byd syrthiedig 
â Duw; yr Un a all uno’r holl 
bobloedd, a lle y gall pawb 
ddod o hyd i’w gwir hunain 
a’u cartref.

Gan na chafodd Hagar 
gefnogaeth y rhai a oedd 
i fod yno i’w gwarchod, 
rhedodd i ffwrdd eto ac 
ni ddychwelodd. Wedi’i 
chryfhau ar ôl ei phrofiad 
gyda Duw, aeth ymlaen i 
greu bywyd newydd iddi’i 
hun a’i phlentyn; ond ni 
ddychwelodd i’r gymuned 
y daeth ohoni. Roedd Mair 
yn cael ei charu a’i chefnogi, 
ond doedd yr un peth ddim 

yn wir am Hagar. Cafodd 
sgil-effeithiau ei thriniaeth 
effaith nid yn unig ar Hagar 
a’i phlentyn, ond ar eu 
disgynyddion hefyd. Gan 
lenwi’r ‘bwlch gwybodaeth’ 
hanfodol pan roedd Hagar 
a Mair ar goll, mae’r Beibl 
yn cyflwyno’r gwirionedd 
i ni fod pobl ifanc unig, 
gofidus, heb ffrindiau, sydd 
mewn sefyllfaoedd dryslyd a 
pheryglus, o werth diderfyn 
i Dduw. Mae Duw yn siarad 
â’r ddwy ferch, naill ai’n 
uniongyrchol neu drwy 
negesydd. Gwyddom mai 
ymateb Duw yw gwylio dros 
y rhai sy’n bell o gartref, 
ond mae’r straeon hyn 
hefyd yn dangos pa mor 
hanfodol yw ein hymateb 
ni fel pobl. Mae cariad, 
cefnogaeth ac anogaeth yn 
arwain at gymod a chyflawni 
potensial. Mae’r ddau destun 
yn dangos pwysigrwydd 
ymyrryd er mwyn sicrhau 
lles person ifanc.

A fydd ein plant sydd ar 
goll yn dod ar draws cariad 
dewr sy’n gwrando ar eu 
straeon, yn eirioli ar eu rhan, 
ac yn diogelu eu gofal a’u 
hamddiffyniad? Sut gallwn 
ni, yn ein sefydliadau a’n 
bywydau fel unigolion, fod 
yn asiantau i Dduw - yn 
angylion? - a dangos cariad 
a gofal Duw i blant sydd wedi 
rhedeg i ffwrdd?
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GWEDDIAU PRAYERS 

Dros blant anghenus

Trown bawb ohonom atat ti, wreiddyn a rhuddin ein bod, 

Ti- greawdwr ac achubwr, ti- gariad di-amod;

Gweddiwn dros blant heb deulu cariadus - 

plant mewn dryswch, dychryn a dicter, plant mewn perygl.

Cyfeiria hwy at y rhai all eu helpu,

a rho iddyn nhw’r hyder i ddatgan eu stori, 

a dweud eu cwyn mewn gwironedd.

Rho ddoethineb i’r rhai sydd â chyfrifoldeb amdanyn nhw 

I ymateb mewn haelioni a thynerwch,

eu maethu â chariad, a’u galluogi i dyfu i aeddfedrwydd; 

yn enw Iesu a ddywedodd wrth ei ddisgyblion 

i roi’r lle blaen i’r plant.

Amen.
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We all of us turn to you,  
root and heartwood of our being, 

You – creator and saviour, you –  
unconditional love;

we pray for children without loving families,

children in confusion, fear, anger –  
children in danger.

Direct them to those who can help.

Give them the confidence to know  
and to tell their story,

to utter their complaint in truth,

so that those responsible for them  
may respond wisely.

Give adults generosity and tenderness,  
to nurture the young with love 

and enable them to grow into maturity;

we ask in the name of Jesus who told  
his adult disciples 

to give priority to the children.

Amen.
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Dros weithwyr yng Nghymdeithas y Plant,  
y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r awdurdodau lleol

Gweddiwn dros y rhai sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc;

rho iddyn nhw’r egni a’r dewrder

i sefyll a dadlau dros yr anghenus a’r unig,

rho iddyn nhw’r nerth i ddygymod a phwysau gwaith 

a diffyg adnoddau;

rho allu i ddadlau’u hachos ac argyhoeddi gwleidyddion

ac arweinwyr yn y bywyd cyhoeddus,

i roi’r flaenoriaeth i blant 

na chawsant ddiogelwch, na gofal, na chariad. 

Rho iddyn nhw ddyfalbarhad a doniau perswâd

er mwyn Iesu a agorodd le i blant ddyfod ato ef.

Amen.
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For workers in The Children’s Society, social services  
and in local government

We pray for social workers involved with children and young people;

Give them the energy and courage

to be advocates for the needy and lonely;

give them strength to cope with pressure of work 

and lack of resources.

Give them the skill to argue their case, 

to persuade politicians and leaders in public life, 

to give priority to children who lack security, care, and love.

Give them persistence and powers of persuasion

for the sake of Jesus who opened up a space for children to come to 
him.

Amen.
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Dros gefnogwyr yn yr eglwysi-
For supporters in the churches 

O Dduw ynot ti, yn ddi-ffael cawn ofal mam a thad

sy’n disgwyl amdanom ac yn brysio tuag atom â breichiau agored. 

Tyrd â’th blant o fewn cyrraedd dy gariad

Deffro ni i sylweddoli maint y dasg

In You, O God, we unfailingly find a mother and father’s care waiting for 
us, eager to meet us with open arms;

Bring your children within reach of your love:

Wake us up to realise the measure of the task.

Rho asgwrn cefn ac argyhoeddiad i bawb sy’n gweithio yn y maes.

Deffro ni i argyhoeddiad. 

Give backbone and conviction to all who work in this area:

Wake us up to a sense of conviction.

Nertha weithwyr gymdeithasol sy’ dan bwysau gwaith a phryder yn eu 
cyfrifoldebau

Deffro ni i’n cyfrifoldeb

Strengthen social workers under the stress of work and anxiety in  
their responsibility:

Wake us up to our responsibility.
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Bydded i ddilynwyr Iesu fod yn ddyfal mewn gweddi, gwaith ac 
argyhoeddiad: 

Deffro ni i haelioni.

May the followers of Jesus be energetic in prayer in work and in 
persuasion:

Wake us up to generosity.

Rhag colli cenhedlaeth arall i dlodi, anwybodaeth a dryswch:

Arglwydd trugarha wrthym.

Lest we lose another generation to poverty, ignorance and confusion:

Lord have mercy upon us.

Rho i ni ras i ofalu am blant pobl eraill fel y carem ofalu am ein plant a’n 
hwŵrion ein hunain:

Arglwydd trugarha wrthym.

Give us grace to care for other people’s children as we would care for 
our own children and grandchildren:

Lord have mercy upon us.

Erfyniwn dy fendith ar waith Cymdeithas y Plant yng Nghymru a’n 
cymdeithasau esgobaethol:

Arglwydd trugarha wrthym.

We ask your blessing on the work of The Children’s Society and all who 
support the vulnerable:

Lord have mercy upon us.

Cynysgaedda ni â hiraeth chwyrn am gyfiawnder ac â gweledigaeth i’r 
dyfodol:

A rho dy fendith ar bawb ohonom. 

Give us the gift of a fierce longing for justice and a vision for the future:

And bestow your blessing on all of us.
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Gweddi ar gyfer taith plentyn

Mae’r map gweddi isod yn gyfle i weddïo dros bobl ifanc sydd wedi rhedeg 
i ffwrdd o’u cartref o’r blaen. Mae’n mynd â chi ar y daith y mae pobl ifanc 
yn mynd arni, ac yn eich galluogi i weddïo drostynt o’r eiliad maen nhw’n 
dechrau ystyried gadael eu cartref ac amgylchedd eu teulu i’r adeg pan maen 
nhw’n dychwelyd a chymorth pellach. Gellir defnyddio’r map fel dyddiadur 
gweddi ac i weddïo dros bobl ifanc agored i niwed bob dydd am wythnos.

Gweddïwch dros:

1.  Bobl ifanc – eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi a’u 
hamddiffyn gan eu teuluoedd neu warcheidwaid. Boed iddynt 
gael eu hamgylchynu gan gymunedau gofalgar.

2.  Bod gan bobl ifanc le y gallant ei alw’n gartref, lle maen nhw’n 
teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu cynnwys a’u caru.

3.  Bod pobl ifanc yn ddiogel ac nad ydynt mewn perygl o niwed 
pellach pan fyddant ar goll.

4.  Y rhai sydd mewn swyddi dylanwadol ac sy’n gallu 
gwneud newidiadau i helpu pobl ifanc sy’n rhedeg i ffwrdd. 
Gweddïwch y byddant yn gwneud penderfyniadau da ac yn 
ystyried profiadau pobl ifanc.

5.  Bod pobl ifanc yn cael lle diogel i ddychwelyd iddo, fel eu bod 
yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi a bod yna groeso iddynt.

6.  Y rhai sy’n darparu gofal parhaus a chyson i blant sydd 
wedi rhedeg i ffwrdd, yn cynnwys Cymdeithas y Plant, sy’n 
gweithio i sicrhau bod y bobl ifanc hyn yn cael eu cefnogi, a’u 
hamddiffyn gan y gyfraith.

7.  Eich hunan a’ch eglwys, yn ogystal ag eraill sy’n gweithredu 
ar ran y bobl ifanc agored i niwed, i fod yn ddewr wrth wneud 
gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc agored i niwed.
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Discussion 
questions for  
small groups

Yn straeon Hagar a Mair, mae 
Duw’n ymyrryd, yn siarad â’r 
ddwy mewn ffordd debyg iawn. 
Mae angel yn siarad â Hagar, 
yn ei hannog i ddychwelyd, 
tra bod cefnogaeth aelod o’r 
teulu, Elisabeth, yn annog Mair i 
ddychwelyd adref.

 ¡  Mae Mair yn aros gyda’i 
chyfneither Elisabeth am 
dri mis (Luc 1.56) ble mae 
hi’n ddiogel gyda theulu sy’n 
darparu cysur ac anogaeth 
iddi.

 ¡  Pam mae cysondeb yn 
werthfawr i bobl ifanc?

 ¡  Sut gallwn ni, yn ein 
sefydliadau a’n bywydau 
unigol, fod yn asiantau i 
Dduw – yn anglion? – a 
dangos cariad a gofal Duw 
i blant sydd wedi rhedeg i 
ffwrdd?

 ¡  Sut allwch chi godi 
ymwybyddiaeth o’r materion 
hyn yn eich cymuned leol?

Gweithredu

Dylai’r Cristion ymateb drwy weithredu. Gan barhau i weddïo, rydym yn eich 
gwahodd i feddwl am sut y gallech chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl 
ifanc sy’n rhedeg i ffwrdd o’u cartref.

1.  Gallwch weithredu i’n helpu ni i ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru i 
sicrhau bod ôl-drafodaeth yn ofyniad statudol ledled Cymru. Gallwch 
wneud hyn drwy lofnodi a chyflwyno deiseb i Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru. Ynghyd â’n gwaith materion cyhoeddus, gall eich cefnogaeth 
ein helpu i ddwyn y mater i sylw holl aelodau’r Cynulliad, a dangos sut 
y gall ôl-drafodaeth roi cyfle i blant sydd wedi bod ar goll i siarad am eu 
profiadau a’u hatal rhag mynd ar goll eto. 

Mae rhagor o wybodaeth am y broses ddeisebau yma:  
www.assembly.wales/cy/gethome/e-petitions/Pages/ 
e-petitions.aspx  Rhowch wybod i ni os oes angen cymorth arnoch i 
baratoi deiseb – gallwch gysylltu drwy e-bostio  
church@childrenssociety.org.uk

2.  Diolch am ystyried sut y byddwch chi’n cynorthwyo’r bobl ifanc hyn; 
am eich amser, eich llais, a’ch gweddïau. Gyda’n gilydd gallwn wneud 
gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc sy’n rhedeg i ffwrdd o’u cartref, fel na 
fydd unrhyw blentyn yn teimlo’n unig.  
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Mae gormod o blant yn y wlad yma ddim yn 
teimlo cariad, diogelwch cariad neu’n gallu 
ymdopi. Gyda’n gilydd, gallwn ni gwella eu 

bywydau.

Mae’r Children’s Society yn elusen cynedlaethol sydd yn gweithio ar sael  
polisi a materion cyhoeddus yng Nghymru. 

Cewch fwy o wybodaeth ar 
childrenssociety.org.uk
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