
Mae gan bob plentyn a pherson ifanc yr hawl i leisio'u barn mewn
penderfyniadau a wneir amdanynt - mae'r hawl honno i'w chael yn Erthygl 12 o

Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC). Er mwyn
sicrhau bod hyn yn digwydd, mae gan rai grwpiau o blant a phobl ifanc yr hawl i

ddewis derbyn cefnogaeth gan eiriolwr annibynnol. 

Eiriolaeth ar 
Waith 

Nid oedd 1 o bob 3
phlentyn (12+) yn gwybod
am eu hawliau cyn cael eu
cysylltu ag eiriolwr NYAS. 

Roedd 4 o bob 5 plentyn
(12+) yn gwybod am eu

hawliau ar ôl cael eu
cysylltu ag eiriolwr NYAS.

Nid oedd 1 o bob 2 blentyn
(dan 11) yn gwybod beth
oedd yn digwydd iddynt

cyn cael eu cysylltu ag
eiriolwr NYAS.

Roedd 9 o bob 10 o blant
(dan 11) yn gwybod beth
oedd yn digwydd iddynt
ar ôl cael eu cysylltu ag

eiriolwr NYAS.

Eiriolwr yw rhywun sy'n grymuso plant a phobl ifanc i fynegi eu barn, eu dymuniadau a'u teimladau,
ac i gael rhywun i wrando arnynt a'u cymryd o ddifrif. Mae'r hawl i gymorth eiriolaeth ar gyfer plant a
phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn amrywio ledled Cymru a Lloegr. 

Yng Nghymru, mae NYAS Cymru yn helpu i weithredu’r Dull Cenedlaethol ar gyfer Eiriolaeth
Statudol, sydd ar waith ers 2017, sy’n canolbwyntio ar gyflawni a mireinio’r ‘cynnig gweithredol’ o
eiriolaeth. Mae hyn yn golygu pan fydd plant yn mynd i mewn i ofal, neu ar adegau allweddol eraill yn
eu taith gofal, eu bod yn cael eu cysylltu'n awtomatig ag eiriolwr annibynnol sy'n egluro eiriolaeth ac
yn cynnig eu gwasanaethau. 

Mae'r cynnig gweithredol yn gwarantu y bydd pob plentyn sy'n mynd i mewn i ofal yn dod yn
ymwybodol o'u hawl i gymorth eiriolaeth ar y cyfle cyntaf. 

Yn Lloegr, mae NYAS yn rhan o'r grŵp ymgyrchu 'Advocates 4 U', gan weithio gyda'r Adran Addysg
tuag at wella safonau eirioli, ac rydym wedi bod yn annog cyflwyno 'cynnig gweithredol' yn yr un
modd â Chymru. 
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Mae gan bob plentyn yr hawl i gael cynnig eiriolaeth gweithredol
(optio allan) pan fyddant yn mynd i mewn i ofal. 

Mae comisiynu gwasanaethau eiriolaeth yn ddyletswydd statudol,
sy'n golygu bod yn rhaid i fudiadau sector cyhoeddus gydymffurfio.

Safonau cenedlaethol wedi'u diweddaru ar gyfer darparu
gwasanaethau eiriolaeth plant.

Crynodeb o'r fframwaith safonau a chanlyniadau cenedlaethol ar
gael i blant a phobl ifanc.

Mae gan bob person ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal yr hawl
i gymorth eiriolaeth hyd at 25 oed.

Dyletswydd statudol i gynyddu ymwybyddiaeth o wasanaethau
eiriolaeth ar gyfer plant a phobl ifanc cymwys.

Mynediad at eiriolaeth i blant a phobl ifanc sy'n cael eu cadw o dan
Adran 136 Deddf Iechyd Meddwl 1983.

* *

**

Lloegr Cymru

Cymharu eiriolaeth ar draws

Cymru a Lloegr

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. 

 

Mae Nodiadau Briffio Ar draws y Gororau yn gyfres o adroddiadau NYAS sy'n tynnu ar ein profiad o

weithio o fewn gwahanol systemau cenedlaethol Cymru a Lloegr. Eu nod yw tynnu sylw at arfer gorau, a lle

mae angen gwneud gwelliannau i sicrhau bod hawliau pobl ifanc yn cael eu gwarchod yn unol ag UNCRC

(Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn). Rhaid i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod

mewn gofal dderbyn y gefnogaeth fwyaf effeithiol, ni waeth ble maen nhw'n byw. 

 Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn

gan Jennifer Downie a Ben Twomey

Haf 2021
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Polisi

*

**

***

**

Yn Lloegr, nid yw'r safonau cenedlaethol ar gyfer darparu eiriolaeth plant wedi'u diweddaru er 2002.*

***

Yng Nghymru, y meini prawf cymhwysedd ar gyfer cyrchu eiriolaeth yw 5-21 ond gallant fod hyd at 25 os oes gan y person
ifanc mewn gofal anghenion dysgu ychwanegol neu os yw'n cyrchu/ceisio cael mynediad at addysg bellach/hyfforddiant.
Mae cyrchu'r cynnig gweithredol o dan bump oed hefyd yn cael ei ystyried fesul achos. 

Yn Lloegr, rhoddir dyletswydd ar y Swyddog Adolygu Annibynnol (IRO) i sicrhau bod plant sy'n derbyn gofal yn ymwybodol o'u
hawl i gael mynediad at wasanaethau eiriolaeth dan Ddeddf Plant 1989. Mae Cymru yn codi ymwybyddiaeth trwy'r cynnig
gweithredol. 
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