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1. Cyflwyniad  

Rydym yn byw mewn adeg heb ei debyg. Mae'r cyfyngiadau symud a'r mesurau cadw 

pellter cymdeithasol yn effeithio ar bob un ohonom ac roeddem eisiau rhoi mewnwelediad 

i chi ar rai o'r materion penodol sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc sy'n byw yng Nghymru 

sydd â phrofiad o fod mewn gofal.  

Elusen flaenllaw ym maes hawliau plant yw NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth 

Ieuenctid Cenedlaethol Cymru) sy'n cefnogi ac yn grymuso plant a phobl ifanc ledled 

Cymru sydd â phrofiad o fod mewn gofal trwy ddarparu eiriolaeth statudol annibynnol.  

Mae NYAS Cymru wedi bod yn gweithio gyda dros 500 o blant a phobl ifanc sydd â 

phrofiad o fod mewn gofal ers i'r cyfyngiadau symud gychwyn, gan ddarparu prosiectau a 

gwasanaethau megis eiriolaeth, ymweliadau annibynnol, mentora, cyfranogiad ieuenctid a 

chefnogaeth iechyd meddwl. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda Chomisiynwyr Heddlu 

a Throseddu i amddiffyn pobl ifanc rhag ecsbloetiaeth, ac yn cynnig eiriolaeth ddwys ar 

gyfer mamau ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal. Rydym yn ymwybodol bod hwn yn 

gyfnod arbennig o heriol ar gyfer y plant a'r bobl ifanc rydym yn gweithio gyda hwy.  

Yn gydnabyddiaeth i'n gwaith yn y sector plant a phobl ifanc, bu NYAS Cymru ymuno â 

grŵp cynghori Llywodraeth Cymru yn ddiweddar, sy'n gweithio i sicrhau cefnogaeth a 

diogelwch plant a phobl ifanc agored i niwed yn ystod argyfwng cyfredol Covid-19.  

Wrth barhau â'n gwaith gyda phlant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn, aeth NYAS 

Cymru ati i gynnal astudiaeth ansoddol gydag unigolion er mwyn cael cipolwg ar y 

materion cyfredol sy'n effeithio arnynt yn ystod y cyfyngiadau symud. Mae'r adroddiad 

hwn yn cynnwys lleisiau pobl ifanc o'r astudiaeth hon ac o'n gwaith achos eiriolaeth 

ehangach sy'n cynnwys dros 500 o blant a phobl ifanc. Byddwn yn parhau i fod yno i 

gefnogi plant a phobl ifanc yn ystod y cyfnod hwn; gan sicrhau bod y materion sy'n 

effeithio arnynt yn rhan o brosesau gwneud penderfyniadau a gan gefnogi eu hawliau.   

 

Sharon Lovell                  Cyfarwyddwr Gweithredol Cenedlaethol, NYAS Cymru. 

Ben Twomey                   Pennaeth Polisi ac Ymchwil.  
 

 

2. Ystadegau allweddol 

500+ 
Nifer y plant a phobl ifanc a 

gefnogwyd gan NYAS Cymru ers 
i'r cyfyngiadau symud gychwyn  

3 ym 
mhob 5 

Nifer y plant mewn gofal a 
ddywedodd wrthym eu bod 

wedi teimlo'n unig yn fwy aml 
ers i'r cyfyngiadau symud 

gychwyn  

 Hanner 
Nifer y plant a ddywedodd 

wrthym eu bod yn teimlo'n fwy 
pryderus yn ystod y 
cyfyngiadau symud  
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1 ym mhob 
4 

Nifer y bobl sy'n gadael gofal a 
ddywedodd wrthym nad ydynt 
wedi bod mewn cysylltiad â'u 
cynghorydd personol ers i'r 

cyfyngiadau symud gychwyn  

1 ym 
mhob 7 

Nifer y plant a phobl ifanc 
mewn gofal a ddywedodd eu 
bod heb fod mewn cysylltiad 
â'u gweithiwr cymdeithasol 
ers i'r cyfyngiadau symud 

gychwyn  

Pawb 
Roedd pob plentyn a pherson 
ifanc a arolygwyd gennym yn 
deall pam fod y cyfyngiadau 

symud yn digwydd yng 
Nghymru  

 

 

3. Eiriolaeth annibynnol 

Mae NYAS Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i hyrwyddo 

hawliau plant a phobl ifanc i gyrchu eiriolaeth annibynnol ac i dynnu sylw at eu 

dyletswyddau dan y Dull Cenedlaethol ar gyfer Eiriolaeth yng Nghymru. Mae eiriolaeth yn 

hanfodol er mwyn diogelu plant a phobl ifanc ac, ochr yn ochr â'n prosiectau ac 

ymgyrchoedd Cymru-gyfan, mae gennym gytundeb i ddarparu gwasanaethau eiriolaeth 

statudol yn yr awdurdodau lleol canlynol:   

Blaenau Gwent 

 

Caerffili Caerdydd Sir Fynwy 

Casnewydd  

 

Torfaen Bro Morgannwg   

Roedd NYAS Cymru yn croesawu'r cyfeiriad at 

eiriolaeth yng nghynllun cyflwyno Llywodraeth Cymru 

ac yn yr arweiniad i awdurdodau lleol, gan weithredu i 

atgoffa staff gofal cymdeithasol i fod yn rhagweithiol o 

ran cynnig eiriolaeth i bobl person ifanc sydd â'r hawl 

i'w chael. Rydym yn parhau i weithio gyda 

Chomisiynwyr Gwasanaethau Plant i sicrhau bod pob 

plant sy'n mynd i mewn i ofal yn derbyn cynnig 

rhagweithiol o gefnogaeth eiriolaeth.  

Ym mis Mawrth a mis Ebrill, mae ein hatgyfeiriadau 

eiriolaeth yn dilyn cynnig rhagweithiol wedi cynyddu 

ym mhump o'r saith awdurdod lleol lle mae gennym 

gytundebau, tra'n aros yr un fath mewn un a gostwng 

mewn un. Oherwydd y gwaith hanfodol rydym yn ei 

wneud i gefnogi a diogelu plant a phobl ifanc, nid yw NYAS Cymru wedi rhoi unrhyw aelod 

o staff ar ffyrlo.  
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4. Cyswllt â gweithwyr cymdeithasol neu gynghorwyr personol  

Rydym yn clywed gan blant a phobl ifanc, yn ogystal â thrwy brofiadau ein gweithwyr 

proffesiynol, am rai anawsterau yn cael gafael ar weithwyr cymdeithasol a gwasanaethau 

cymdeithasol yn ystod y cyfyngiadau symud. Mae hyn wedi bod fwyaf heriol ar gyfer 

mamau ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal yr ydym yn eu cefnogi, gyda nifer ohonynt 

heb gael gohebiaeth glir gyda gwasanaethau cymdeithasol ers i'r cyfyngiadau symud 

gychwyn. I rai o'r mamau hyn sydd â phlant mewn gofal, mae wedi bod yn arbennig o 

anodd iddynt gan eu bod yn methu gweld eu plant ac yn cael trafferth aildrefnu'r cyswllt os 

ydynt yn colli galwadau o ofalwyr maeth.  

Mae rhai mamau ifanc wedi nodi eu bod yn ansicr beth sy'n digwydd gyda'u cyfarfodydd 

gyda gwasanaethau cymdeithasol, gan fod y diffyg gwybodaeth ar gychwyn y cyfyngiadau 

symud ar adegau wedi cael ei drysu gyda chamfynegiant, er enghraifft swyddogion 

adolygu annibynnol yn cytuno i ganslo cyfarfodydd gyda gweithwyr cymdeithasol ond bod 

neb yn rhoi gwybod i'r fam.  Mae ein prosiect Undod wedi darganfod bod mamau ifanc 

sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn arbennig o agored i niwed ar hyn o bryd oherwydd 

bod eu rhwydwaith cyfyngedig blaenorol o gefnogaeth dan hyd yn oed mwy o straen. 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol i wella cyfathrebu lle mae 

heriau wedi bod.  

Roedd sampl ein harolwg yn dynodi bod 77% o blant mewn gofal yn cael cyswllt â'u 

gweithiwr cymdeithasol, sef tua'r un faint ag yr oeddent yn cael cyn y cyfyngiadau symud. 

Soniodd 8% am lai o gyswllt â'u gweithiwr cymdeithasol, gyda 15% yn sôn am fwy. Mae 

gwerth ystyried bod cyswllt yn aml yn cael ei wneud gan y gweithiwr cymdeithasol, yn 

hytrach na'r plentyn/person ifanc, ac yn ein gwaith achos rydym wedi darganfod na fod 

gan blant a phobl ifanc mewn rhai ardaloedd rif ffôn uniongyrchol ar gyfer eu gweithwyr 

cymdeithasol ac maen nhw wedi cael trafferth yn cael gafael arnynt pan fo angen.  

Yn y cyfamser, dywedodd yn union hanner o'r sawl sydd wedi gadael gofal i ni eu 

harolygu eu bod wedi cael tua'r un faint o gyswllt gyda'u cynghorydd personol o gymharu 

â chyn y cyfyngiadau symud, gyda'r hanner arall yn dweud wrthym eu bod wedi cael llai o 

gyswllt.  

I roi cyd-destun, agorodd ein harolwg dros dair wythnos ar ôl i'r cyfyngiadau symud 

gychwyn ac roedd ar agor tan chweched wythnos y cyfyngiadau. O bryder mawr oedd bod 

un plentyn ym mhob saith (14%) mewn gofal wedi dweud wrthynt eu bod heb gael unrhyw 

gyswllt gan eu gweithiwr cymdeithasol ers i'r cyfyngiadau symud gychwyn, a dywedodd un 

ym mhob pedwar (25%) o'r sawl sydd wedi gadael gofal eu bod heb gael unrhyw gyswllt 

gan eu cynghorydd personol. Gan ystyried y newidiadau dramatig i ryddid personol a 

bywyd o ddydd i ddydd yn ystod y cyfyngiadau symud, mae'n ymddangos fel cyfnod 

unigryw o bwysig am ryw fath o gyswllt, gan ystyried bod plant a phobl ifanc sydd â 

phrofiad o fod mewn gofal yn sôn am lefelau uwch o unigrwydd a phryder.  
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5. Iechyd 

Rydym yn clywed am blant a phobl ifanc sy'n methu neu sy'n anfodlon mynychu eu 

hapwyntiadau meddygol. Mae rhai mamau ifanc yn sôn am fod yn bryderus am gymryd eu 

plant i apwyntiadau meddygol oherwydd eu bod yn pryderu am ddod i gysylltiad â feirws 

COVID-19.  

6. Iechyd meddwl 

Yn neialog NYAS Cymru gyda Llywodraeth Cymru, rydym wedi galw am oedi dros dro i 

unrhyw blant a phobl ifanc sy'n cael eu symud o CAMHS i Wasanaethau Iechyd Meddwl i 

Oedolion. Mae hwn yn beryglus ac yn cael ei gamreoli o bryd i'w gilydd yn ystod adegau 

normal, ond bydd oedi'r pontio hwn nawr yn achub bywydau. Rydym yn gobeithio y bydd 

polisi clir yn cael ei datblygu ar hwn fel blaenoriaeth.  

Rydym yn gwybod bod ynysu wedi bod yn heriol i rai plant ac mae ein gwasanaethau wedi 

gweld cynnydd yn nifer y plant a phobl ifanc gyda phroblemau iechyd meddwl. Dywedodd 

60% o'r plant mewn gofal a phob un sydd wedi gadael gofal i ni eu harolygu eu bod yn 

teimlo'n unig yn fwy aml yn ystod y cyfyngiadau symud. Yn yr un modd, dywedodd 57% 

o'r plant mewn gofal a phob un sydd wedi gadael gofal i ni eu harolygu eu bod yn teimlo'n 

fwy pryderus. Tra bod data ein harolwg yn cynnig cipolwg, rydym yn clywed y pryderon 

hyn yn rheolaidd yn ein gwasanaethau eraill a'n gwaith cefnogi. Mae ein staff yn mynychu 

paneli SPACE (y tîm o amgylch y teulu ar 

gyfer gwasanaethau iechyd meddwl) bob 

wythnos, ac mae'r rhain yn arwain at 

atgyfeiriadau am gefnogaeth eiriolaeth.  

Mae ein prosiect iechyd meddwl Newid 

hefyd wedi bod yn rhagweithiol yn ystod 

cyfnod y cyfyngiadau symud. Rydym wedi 

sefydlu clinigau cefnogaeth galw heibio ar 

gyfer pobl ifanc, rhieni a gofalwyr i 

ddarparu cefnogaeth ac adnoddau ar 

gyfer pryderon iechyd meddwl lefel isel. 

Mae'r gefnogaeth hon hefyd ar gael ar gyfer staff i gefnogi achosion sy'n cynnwys 

pryderon am iechyd meddwl.  

7. Diogelu ac amddiffyn plant 

Mae'r gostyngiad yn nifer y plant sy'n destun ymyriadau amddiffyn plant yn hynod 

bryderus. Rydym yn pryderu sut maen nhw'n cael eu cadw'n ddiogel ac at bwy maen 

nhw'n gallu troi. Rydym yn croesawu ymdrechion Llywodraeth Cymru a heddluoedd lleol i 

gyfathrebu ei bod yn gyfreithlon gadael y tŷ yn ystod y cyfyngiadau symud os yw i ffoi rhag 

camdriniaeth ddomestig. Fodd bynnag, gellid hefyd rhoi mwy o bwyslais yn yr 

ymgyrchoedd hyn ar gyfeirio a diogelu plant a phobl ifanc sy'n dystion neu'n ddioddefwyr 

camdriniaeth.  

  

Young People’s Mental Health and Well-being. 
1:1 support and Zoom meetings for young people, 

parents and carers from NYAS Cymru  
 

Monday to Thursday 1 – 3 pm. 

Please contact Jo on: 
07990 772088 

 
 

 
 

Iechyd Meddwl a Llesiant Pobl Ifanc, 

cefnogaeth 1 i 1 a chyfarfodydd Zoom 

ar gyfer pobl ifanc, rhieni a gofalwyr                            

gan NYAS Cymru. 

 

Dydd Llun i Ddydd Iau 1 - 3 pm 

Cysylltwch â Jo ar:  
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Rydym hefyd yn ymwybodol bod rhai partneriaid wedi gweld cynnydd yn nifer y galwadau 

am gamdriniaeth ddomestig lefel isel gan oedolion nad sy'n hysbys i'r heddlu neu gan y 

sawl nad sydd fel arfer yn rhoi gwybod am yr achosion hyn. Mae NYAS Cymru wedi 

cynnig cefnogaeth eiriolaeth ar gyfer y plant a phobl ifanc yn y cartref i gynyddu'r gallu i 

ddiogelu. Mae'r gostyngiad yn nifer y cyfarfodydd amddiffyn plant, o bosib yn gysylltiedig 

â'r ffaith bod ysgolion ar gau felly bod llai o faterion yn cael eu riportio, yn gwbl groes i 

adroddiadau yn y cyfryngau o fwy o gamdriniaeth a thrais yn y cartref. Rhaid i ddiogelu fod 

yn ffocws canolog ar gyfer yr holl asiantaethau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn 

ystod pandemig COVID-19.  

Rydym yn falch am barodrwydd Llywodraeth Cymru i weithio gyda'r sector yn ystod y 

cyfnod hwn, ac rydym yn croesawu'r sicrwydd na fod unrhyw gynlluniau i fwrw ymlaen â 

deddfwriaeth heb ymgynghoriad sy'n tanseilio hawliau plant a phobl ifanc, rhywbeth sydd 

wedi digwydd yn Lloegr dan Offeryn Statudol 445 Llywodraeth y DU.  

8. Mynediad at dechnoleg 

Mae pob plentyn a pherson ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal angen gallu cael 

mynediad at dechnoleg er mwyn cadw mewn cysylltiad a derbyn cefnogaeth yn ystod y 

pandemig a mesurau megis y cyfyngiadau symud.  

Mae'r sawl sy'n gadael gofal a phobl ifanc nad ydynt mewn addysg neu hyfforddiant 

ymhlith y mwyaf tebygol o drafferthu gyda hyn ac mae nifer wedi rhoi gwybod i ni fod hyn 

yn wir. Roeddem yn pryderu y byddai'r ffocws ar dechnoleg ar gyfer y sawl mewn addysg 

ffurfiol yn eithrio'r grŵp hwn. Gallai eu dysg, llesiant a gweithgareddau o ddydd i ddydd 

(megis siopa ar-lein os ydynt yn hunanynysu) ddibynnu ar fynediad at y dechnoleg gywir 

yn ystod y cyfyngiadau symud.  

Daw'r pwnc hwn â chwestiynau ehangach, nid yn unig am fynediad at ddyfeisiau ond 

hefyd cyswllt â'r rhyngrwyd, arian i roi credyd ar ffonau symudol, a sut mae plant yn gallu 

cadw'n ddiogel ar-lein. Mae'r dyfyniadau ar ddiwedd yr adroddiad hwn (adran 13a) yn 

tynnu sylw at wahanol faterion yng ngeiriau'r bobl ifanc eu hunain. Mae NYAS Cymru yn 

gobeithio bydd cronfa argyfwng CGGC yn sicrhau ein nod i gefnogi pobl ifanc gyda'r mater 

hwn.  

Mae NYAS Cymru hefyd yn gweithio'n greadigol i sicrhau ein bod yn parhau i ymgysylltu â 

phlant ifanc yn ystod y cyfnod hwn o waith achos digidol.  

9. Plant coll 

Rydym wedi gofyn i Lywodraeth Cymru sicrhau ôl-drafodaethau (cyfweliadau dychwelyd 

adref) cyson ac annibynnol ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n mynd ar goll ledled Cymru. 

Mae'r risgiau o droseddu neu niwed yn uwch yn ystod y cyfyngiadau symud.  

Er efallai nad oes cofnod ohonynt yn mynd ar goll, rydym yn clywed am blant yn mynd 

allan ac yn torri rheolau'r cyfyngiadau symud a ddim yn cadw pellter cymdeithasol. Rydym 

yn croesawu eglurhad y Coleg Plismona bod rhaid i orfodaeth yr heddlu fod yn ddewis olaf 

ar bob adeg.  
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Rydym hefyd yn ymwybodol o gynnydd yn nifer yr achosion masnachu mewn plant, rydym 

ar ddeall sy'n bennaf oherwydd bod yr heddlu yn stopio ceir yn ystod COVID-19. 

Gobeithiwn y daw'r cynnydd hwn mewn achosion a gofnodwyd â'r cynnig cywir o 

gefnogaeth ac eiriolaeth ar gyfer dioddefwyr masnachu mewn plant.  

Mae un o'n prosiectau wedi gweld cynnydd mewn adroddiadau coll gan rieni, lle mae'r 

rhieni'n ofni cael eu dirwyo ond yn teimlo eu bod methu cadw eu plant i mewn.  

10. Llety anrheoledig 

Gofynnom i Lywodraeth Cymru hyrwyddo'r cynnig rhagweithiol o eiriolaeth ar gyfer plant a 

phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal sy'n byw mewn llety anrheoledig. Rydym yn 

pryderu y gallai hwn fod yn ddallbwynt i Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol hynod 

brysur ar hyn o bryd, a byddai sicrhau cyswllt eiriolaeth yn helpu lleihau risgiau ac yn 

grymuso'r plant a phobl ifanc hynny. Gallai hwn fod yn fesur dros dro yn ystod y 

pandemig, er basem yn annog cynnig rhagweithiol yn yr hir dymor os yw llety anrheoledig 

yn parhau i gael ei defnyddio. Mae Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a phartneriaid 

trydydd sector yn edrych ar y mater o lety anrheoledig o fewn y grŵp gorchwyl a gorffen 

preswyl y mae NYAS yn eistedd arno.  

11. Dim penderfyniadau am bobl ifanc heb bobl ifanc 

Dylai plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal fod yn rhan o'r broses o wneud 

penderfyniadau ar lunio polisïau ac arweiniad a fydd yn effeithio ar eu bywydau ar bob 

adeg. Mae NYAS Cymru a'n cydweithwyr yn y sector yn gallu cefnogi a hwyluso hyn.  

Mae ein gwaith cyfranogiad ieuenctid yn parhau gyda grwpiau'n gweithredu ar draws 

Cymru gan gadw mewn cysylltiad yn ddigidol. Ni ddylai'r pandemig cyfredol stopio hawl 

plentyn i gael ei glywed a'i gymryd o ddifrif, fel y nodir yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y 

Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Mae sicrhau bod plant a phobl ifanc yn rhan o 

benderfyniadau a wneir amdanynt yn parhau i fod yn hanfodol yn ystod y cyfnod hwn, a 

rhaid bod hyn yn ganolog i'w cynlluniau gofal a'r model adfer ar ôl COVID-19.  

12. Dyfyniadau uniongyrchol gan blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod 

mewn gofal 

12a. Beth yw dy bryderon am dechnoleg a mynd ar-lein?” 

"Does gen i ddim di-wifr a phan mae'n gweithio, mae'n torri allan."  

"Nid oes gen i lawer o ffrindiau gan fy mod newydd symud i gartref newydd pan 

gychwynnodd hyn i gyd. Rwy'n byw yng nghanol unlle a does dim gwasanaeth neu 

unrhyw beth."  

"Mae angen i bobl gadw mewn cysylltiad, mae angen mynediad i'r rhyngrwyd arnynt 

ynghyd â gliniadur a chredyd ar gyfer eu ffôn, er mwyn iddynt allu cysylltu â ffrindiau, teulu 

neu eraill. Fel arall, byddai'n wael ar gyfer fy iechyd meddwl."  
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"Mae'r rhyngrwyd yn allweddol er mwyn i mi allu dysgu rhywbeth newydd ac addysgol yn 

ystod y cyfnod hwn. Mae'n bwysig cael cyswllt â phobl ar Instagram, Zoom, Facebook 

Messenger.  Yn ogystal â hyn, mae angen i mi gadw fy nghof yn brysur, mae posau, 

gemau a gwylio DVDs yn helpu."  

"Mae cyswllt di-wifr yn bwysig ynghyd â ffôn neu liniadur neu dabled. Mae angen i mi 

gadw'n brysur."  

"Gallai diffyg mynediad [digidol] ychwanegu at y broblem neu achosi i hen broblemau 

ddychwelyd, mae eistedd yn yr un lle yn gallu bod yn niweidiol iawn i'ch iechyd meddwl."  

 

12b. “A oes unrhyw beth rwyt ti'n cael trafferth neu anhawster gydag yn ystod y 

cyfyngiadau symud?” 

"Mae mynd i'r siopau yn anodd, gan fy mod yn feichiog ac wedi gwahanu o fy mhartner. 

Doeddwn i methu cael tacsi yn ddiweddar oherwydd y cyfyngiadau symud. Mae'n anodd 

peidio gallu gweld pobl yn aml."  

- Menyw ifanc 22 mlwydd oed yn byw mewn llety annibynnol 

"Rheoli fy iechyd meddwl ac oedi gyda budd-daliadau."  

- Dyn ifanc 20 mlwydd oed yn byw mewn llety annibynnol 

"Peidio â gweld fy mam gan fod ymweliadau wyneb yn wyneb wedi stopio."  

- Bachgen 12 mlwydd oed yn byw mewn cartref preswyl i blant  

"Aros yn fy ystafell wely trwy'r dydd, does gen i ddim trefn i fy nghadw i fynd. Rwy'n teimlo 

fy mod wedi colli fy hun. Dydw i ddim yn cysgu na bwyta; does gen i ddim ffrindiau i siarad 

â hwy. Gyda fy addysg roeddwn i'n gallu gweld rhai ffrindiau ond nid yw hynny yr un fath."  

- Merch 16 mlwydd oed yn byw gyda gofalwyr maeth  

 

12c. “A oes unrhyw beth rwyt ti'n ei fwynhau neu'n credu sy'n gweithio'n dda yn 

ystod y cyfyngiadau symud?” 

"Rwy'n credu bod pawb yn cadw mewn cysylltiad â phawb, felly does neb yn teimlo ar ei 

ben ei hun, ac rwy'n credu bod hi'n dda gweld bod mwyafrif y cyhoedd yn dilyn rheolau'r 

cyfyngiadau symud."  

- Merch 17 mlwydd oed yn byw gyda gofalwyr maeth  

"Rwy'n hoffi bod y staff yn chwarae gyda ni a bod y tywydd yn dda."  
- Bachgen 10 mlwydd oed yn byw mewn cartref preswyl i blant  

"Dim gwaith cartref, chwarae gyda fy mrodyr a threulio amser gyda fy nheulu."  

- Merch 10 mlwydd oed yn byw gyda gofalwyr maeth  

"Rydw i wedi bod yn mwynhau gwneud llyfrau lliwio a choginio pethau newydd"   

- Menyw ifanc 25 mlwydd oed yn byw mewn llety annibynnol 
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