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Plant yn Gyntaf   
Arweiniad i Hawliau a Hawliadau 
ar gyfer Plant ar eu Pen eu 
Hunain sy’n Ceisio Lloches

Gwybodaeth am 
hawliau a hawliadau 
os ydych chi wedi 
dod i Gymru heb eich 
teulu a’ch bod o dan 
18 oed

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.

Taflenni ffeithiau eraill yn y gyfres hon:
 ▼

 ► Plant yn Gyntaf – Arweiniad i Gael Gofal 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
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Mae Cymru yn 
cydnabod Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn, sy’n 
golygu tra byddwch yng 
Nghymru, y dylech allu 
mwynhau bywyd ‘fel 
plentyn’.

 ▼

 ‘Yn Derbyn Gofal’
 ▼

Yng Nghymru, rydym yn credu bod angen cymorth 
oedolion ar bob plentyn i’w helpu i dyfu a datblygu.

Os nad ydych chi gyda’ch rhieni, mae’r awdurdod 
lleol ((neu’r cyngor fel mae’n cael ei alw weithiau, 
sef y sefydliad cyhoeddus sy’n gofalu am yr ardal o 
Gymru lle’r ydych yn byw) yn darparu’r help hwnnw 
i chi trwy weithiwr cymdeithasol (rhywun sy’n cael 
ei gyflogi gan yr awdurdod lleol i helpu a chefnogi 
plant pan fydd angen). Gelwir hyn yn derbyn gofal.

Gall eiriolydd eich helpu i ddeall beth sy’n digwydd, 
a’ch helpu i fynegi eich barn am yr hyn sy’n digwydd 
i chi.

Mae’r daflen ffeithiau Plant yn Gyntaf – Arweiniad i 
Gael Gofal ar gyfer Plant ar eu Pen eu Hunain sy’n 
Ceisio Lloches yn egluro mwy am hyn.

Angen rhywle i fyw?
 ▼

Os ydych chi o dan 18 oed, bydd yr awdurdod lleol yn 
trefnu eich bod yn cael rhywle i fyw. Gallai hyn fod

 ► Mewn ‘gofal maeth’ – lle byddwch yn byw mewn 
amgylchedd ‘teuluol’, a hynny gyda phlant eraill 
efallai

 ► Mewn ‘cartref plant’ – lle byddwch yn byw gyda 
nifer fach o blant eraill sy’n derbyn gofal

 ► Mewn fflat neu lety arall sy’n addas ar eich cyfer 
os oes angen mwy o annibyniaeth arnoch. Efallai 
y byddwch yn byw gyda phobl ifanc eraill fel chi.

Os ydych chi’n cael llety gan yr awdurdod lleol, 
rydych yn ‘derbyn gofal’ ganddynt. 

Ble bynnag ydych chi’n byw, byddwch yn cael help 
gan oedolion, a dylech deimlo’n ddiogel. 

Eich hawliau yng Nghymru
Tra byddwch yng 
Nghymru, mae gennych 
chi hawliau, sy’n cynnwys:

 ▼
 ► Yr hawl i gael rhywle diogel i fyw

 ► Yr hawl i addysg 

 ► Yr hawl i ofal meddygol

 ► Yr hawl i gael eich diogelu rhag camdriniaeth ac 
esgeulustod 

 ► Yr hawl i chwarae ac ymlacio

 ► Yr hawl i’ch crefydd a’ch diwylliant

Ni fydd disgwyl i chi ymdopi ar eich pen eich hun – 
mae help a chefnogaeth ar gael yma i chi.

Gofal meddygol yng 
Nghymru

 ▼
Mae gennych chi hawl i gael gofal iechyd am 
ddim gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yng 
Nghymru. Gallwch

 ► Weld meddyg mewn meddygfa Meddyg Teulu, 
neu gael triniaeth ddeintyddol.

 ► Mynd i ysbyty mewn argyfwng (gan gynnwys 
ysbyty deintyddol)

 ► Cael unrhyw foddion mae meddyg yn dweud 
sydd eu hangen arnoch, heb orfod talu

Addysg yng Nghymru 
 ▼

Os ydych chi eisiau parhau â’ch addysg, gallwch 
wneud hynny.

 ► Mae gennych chi hawl i gael addysg am ddim 
yng Nghymru nes byddwch yn 18 oed. 

 ► Bydd yn rhaid i chi fynd i ysgol, neu fod mewn 
rhyw fath o addysg, nes byddwch yn 16 oed. 

 ► Byddwch yn cael help i ddysgu Cymraeg a 
Saesneg tra byddwch yn yr ysgol yng Nghymru.

Gweithio yng Nghymru 
 ▼

Os ydych chi wedi dod i Gymru am eich bod eisiau 
dod o hyd i waith, bydd yn rhaid i chi gael caniatâd 
(fisa) i wneud hynny. Mae rheolau mewnfudo’r DU 
yn llym iawn ac efallai y cewch wybod na chewch 
chi ddim gweithio oni bai eich bod wedi cael statws 
ffoadur.

Aros yn y DU a Chymru
 ▼

Bydd yn rhaid i chi ofyn am ganiatâd i aros yn y DU 
os ydych chi am aros yng Nghymru.

 ► Mae’r rheolau ynglŷn ag aros yng Nghymru yn 
un fath â’r rheolau i aros yn y DU. 

 ► Efallai y gallwch hawlio lloches. Os byddwch yn 
llwyddiannus, byddwch yn cael statws ffoadur 
a byddwch yn gallu aros yn y DU (ac felly yng 
Nghymru). 

 ► Os byddwch yn hawlio lloches ond bod eich 
cais yn cael ei wrthod, efallai y cewch chi 
ddiogelwch dyngarol neu y cewch ganiatâd 
UASC neu ganiatâd a.67  aros yn y DU.

 ► Gan ddibynnu ym mhle mae eich rhieni, a pha 
mor ddiogel yw hi i chi, gall Llywodraeth y DU 
benderfynu y byddai’n well i chi ail-ymuno â’ch 
teulu.

Mae ein taflen ffeithiau – Plant yn Gyntaf – 
Arweiniad i Aros yng Nghymru ar gyfer Plant ar 
eu Pen eu Hunain sy’n Ceisio Lloches yn cynnwys 
rhagor o wybodaeth am hyn.


