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Gwybodaeth am ‘gael 
gofal’ os ydych yn dod 
i Gymru heb eich teulu 
a’ch bod o dan 18 oed

Taflenni ffeithiau eraill yn y gyfres hon:

 ▼
 ► Plant yn Gyntaf – Arweiniad i Hawliau a Hawliadau ar gyfer 

Plant ar eu Pen eu Hunain sy’n Ceisio Lloches 

 ► Plant yn Gyntaf – Arweiniad i wneud cais i aros yng Nghymru 
ar gyfer Plant ar eu Pen eu Hunain sy’n Ceisio Lloches 

Cewch ragor o wybodaeth am hawliau plant a’r gyfraith fel mae’n 
effeithio ar blant yng Nghymru ar Wefan Canolfan Gyfreithiol Plant 
Cymru www.childrenslegalcentre.wales

Email  childrenslegalcentre@swansea.ac.uk  
phone   01792 295399     

twitter  @ChildLegalWales

Sefydliadau a all eich helpu:
 ▼

Eich gweithiwr cymdeithasol neu ofalwr maeth (os oes gennych un)

Cyngor Ffoaduriaid Cymru   
welshrefugeecouncil.org.uk  
029 20489 800

TGP Cymru  
www.trosgynnal.org.uk  
029 2039 6974

Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST)  
eyst.org.uk 
01792 466980/1

Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol  
www.nyas.net/services/our-services-in-wales 
0808 808 1001

Dinas Noddfa Caerdydd   
cardiff.cityofsanctuary.org 
029 2048 2478

Dinas Noddfa Abertawe   
swansea.cityofsanctuary.org  
07496 172895

Comisiynydd Plant Cymru   
www.childcomwales.org.uk 
0808 801 1000

Asylum Justice  
asylumjustice.org.uk 029 2049 9421

Cofiwch fod yr heddlu yng Nghymru yma i’ch helpu. Peidiwch â bod ofn cysylltu â hwy. 
Os yw’n argyfwng, ffoniwch 999. Fel arall, gallwch ffonio 101 i siarad â’r heddlu.

Mae hwn yn 
un o dri chanllaw i’ch 

helpu. Dylech ddarllen 
pob un o’r tri.
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Fy hawliau pan fyddaf yn 
cael gofal

 ▼  
Mae gan bob plentyn yng Nghymru hawliau o dan 
Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn. Mae’r hawliau hyn yn gymwys i chi os ydych 
‘yn cael gofal’ gan awdurdod lleol (y sefydliad sy’n 
gofalu am yr ardal o Gymru lle’r ydych yn byw). 

 ► Dylai penderfyniadau sy’n cael eu gwneud ar 
eich rhan gan oedolion fod er eich ‘lles gorau’ 
bob amser

 ► Dylai eich barn cael ei chlywed a’i hystyried pan 
fydd penderfyniadau’n cael eu gwneud

 ► Dylai eich iaith, eich diwylliant a’ch crefydd gael 
eu parchu

 ► Dylech gael eich cadw’n ddiogel rhag niwed

Mae penderfyniad sydd ‘er eich lles gorau’ yn 
benderfyniad a wneir gan oedolion sy’n ystyried 
eich holl amgylchiadau perthnasol, gan gynnwys 
eich barn chi. Efallai nad dyna fydd y penderfyniad y 
byddwch yn ei ddymuno bob amser.

Os ydych chi o dan 18 oed ac wedi dod i 
Gymru heb eich teulu, byddwch yn cael gofal 
gan yr awdurdod lleol, neu’r cyngor fel mae’n 
cael ei alw weithiau.

Derbyn gofal’ – beth mae 
hynny’n ei olygu?

 ▼
Rydych yn ‘derbyn gofal’ os ydych chi o dan 18 oed a 
bod yr awdurdod lleol yn trefnu lle i chi fyw a chael 
gofal. 

Pan fyddwch yn ‘derbyn gofal’, bydd yr awdurdod lleol 
yn trefnu eich bod yn cael gweithiwr cymdeithasol. 
Mae gweithwyr cymdeithasol yn cael eu cyflogi 
gan yr awdurdod lleol ac maent yno i’ch cefnogi tra 
byddwch yn derbyn gofal, ac i wneud yn siŵr eich bod 
yn ddiogel a bod eich llesiant yn cael sylw. Fydd eich 
gweithiwr cymdeithasol ddim yn gallu penderfynu a 
gewch chi aros yn y DU, ond bydd yn gallu’ch helpu 
gyda phethau fel cael triniaeth feddygol, trefnu 
addysg neu hyfforddiant, neu ddod o hyd i gymorth 
cymunedol i chi tra byddwch yn byw yng Nghymru. 
Rhaid i’r awdurdod lleol:

 ► Wneud yn siŵr eich bod yn cael bwyd i’w fwyta 
a dillad i’w gwisgo

 ► Canfod beth arall sydd ei angen arnoch ar gyfer 
eich iechyd, eich addysg a’ch gofal  

Os ydych o dan 18, mae rhai penderfyniadau y 
mae’n rhaid i bwy bynnag sydd â chyfrifoldeb rhiant 
amdanoch eu gwneud. Ond fe ddylech fod yn rhan 
o unrhyw benderfyniadau sy’n cael eu gwneud 
amdanoch.

Byddwch yn derbyn gofal nes byddwch yn 18 oed. 
Os byddwch yn cael aros yn y DU a’ch bod wedi 
‘derbyn gofal’ am 13 wythnos neu fwy, gallwch 
barhau i gael cymorth ar ôl i chi gael eich pen 
blwydd yn 18 oed. 

Eich lle i fyw
 ▼

Gallwch fyw mewn amgylchedd ‘teuluol’ gyda 
gofalwr maeth, neu mewn cartref plant gyda phobl 
ifanc eraill. Os ydych chi’n 16 neu 17 oed, efallai y 
cewch rywle i fyw sy’n fwy annibynnol. 

 ► Ble bynnag y byddwch yn byw, rhaid iddo fod 
yn ddiogel i chi

 ► Bydd disgwyl i chi barchu a dilyn y rheolau ym 
mhle bynnag y byddwch yn byw i gadw pawb 
yn ddiogel

 ► Byddwch yn cael help gan oedolion ym mha 
bynnag fath o lety fydd yn cael ei drefnu ar eich 
cyfer

Eich Cynllun Gofal a 
Chymorth 

 ▼
Bydd y gwasanaethau y bydd yr awdurdod lleol yn eu 
trefnu ar eich cyfer yn cael eu cynnwys mewn Cynllun 
Gofal a Chymorth. Bydd y ddogfen hon yn cynnwys:

 ► Y cymorth sydd ei angen arnoch i wneud cais am 
loches neu i ddelio â materion mewnfudo eraill

 ► Manylion am eich addysg a sut yr hoffech 
wneud cynnydd a datblygu

 ► Unrhyw broblemau iechyd lle bydd angen 
meddyg neu ddeintydd neu weithiwr iechyd arall

 ► Unrhyw anghenion sydd gennych chi o ran eich 
hunaniaeth a’ch diwylliant

 ► Y canlyniadau y dylid eu cyflawni 

 ► Help a all fod ei angen arnoch i ddatblygu 
sgiliau byw’n annibynnol i’ch paratoi i fod yn 
oedolyn 

 ► Pwy sy’n gyfrifol am wneud yn siŵr bod eich 
anghenion yn cael eu diwallu, a’ch helpu i 
gyflawni eich canlyniadau

Meddwl am fywyd fel 
oedolyn 

 ▼
Os ydych chi wedi bod yn cael gofal am 13 wythnos 
cyn eich bod yn 18 oed, gall yr awdurdod lleol 
barhau i’ch helpu wrth i chi ddod yn oedolyn, os mai 
dyna fydd eich dewis.

Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn gweithio gyda 
chi i baratoi Cynllun Llwybr, ac yn esbonio beth yw’r 
Cynllun a sut y bydd yn eich helpu.

Os na fydd gennych chi hawl i gael cymorth ar ôl i 
chi gyrraedd 18 oed, neu os nad ydych chi ei eisiau, 
gallwch barhau i gael peth cymorth ond bydd hyn yn 
dibynnu ar eich hawl i aros yn y DU.

Sicrhau bod eich llais yn 
cael ei glywed

 ▼
Pan fyddwch yn dechrau derbyn gofal, dylech 
gael gwybod am eich hawl i ‘eiriolaeth’. Mae hwn 
yn wasanaeth annibynnol a all helpu i egluro eich 
problemau gyda help gweithiwr proffesiynol sydd 
yno i gynrychioli eich safbwyntiau chi.

 ► Pan fyddwch yn derbyn gofal, dylech gael 
mynediad at wasanaethau eiriolaeth ar unrhyw 
adeg

 ► Gall eiriolaeth helpu os oes gennych unrhyw 
broblem, a’ch helpu i’w datrys.

Os na fydd pethau’n mynd 
yn dda

 ▼
Os nad ydych chi’n cytuno â’r ffordd rydych yn cael 
gofal neu os nad yw rhywbeth yn mynd yn dda, 
gallwch gwyno. Gall eiriolaeth eich helpu â’ch cwyn. 

 ► Mae gan bob awdurdod lleol broses gwyno. 
Holwch eich gweithiwr cymdeithasol neu ofalwr 
maeth am hyn.

 ► Os na fydd eich awdurdod lleol yn delio’n 
briodol â’ch problem, efallai y gallwch gwyno 
i’r Ombwdsmon Llywodraeth Leol. Holwch eich 
gweithiwr cymdeithasol am hyn.


