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Ymgynghoriad ar y Mesur Arfaethedig ynghylch Hawliau Plant a Phobl 
Ifanc (Cymru)  
 
Fel rhan o’i ystyriaeth Cyfnod 1, mae Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 5 Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru yn galw am dystiolaeth mewn perthynas ag egwyddorion 
cyffredinol y Mesur Arfaethedig ynghylch Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru).  
 
Beth yw Mesur? 
 
Darn o ddeddfwriaeth a wneir gan y Cynulliad yw Mesur. Mae iddo effaith debyg 
i Ddeddf Seneddol. Gall y Cynulliad basio Mesurau ar unrhyw ‘fater’ a restrir yn 
Atodlen 5 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae’r Mesur Arfaethedig 
ynghylch Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) yn dibynnu ar Fater 15.6 yn Rhan 
1 o Atodlen 5 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 sy’n ymwneud â 
chydweithredu a threfniadau i ddiogelu a hyrwyddo llesiant plant neu bersonau 
ifanc.  
 
Tra bod Mesur yn mynd drwy’r Cynulliad, caiff ei alw’n ‘Fesur arfaethedig’.  
 
Mae pedwar cyfnod yn y broses ar gyfer ystyried Mesur arfaethedig. Yn ystod 
Cyfnod 1, caiff egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig eu hystyried gan 
bwyllgor (gan gymryd tystiolaeth ysgrifenedig a thystiolaeth lafar gan bartïon 
sydd â diddordeb a rhanddeiliaid) ac mae’r Cynulliad yn cytuno ar yr 
egwyddorion cyffredinol hynny.  

 
Beth mae’r Mesur arfaethedig hwn am ei gyflawni? 
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Mae’r Memorandwm Esboniadol sy’n gysylltiedig â’r Mesur arfaethedig yn 
datgan: 
 

“Mae'r Mesur arfaethedig yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru 
a’r Prif Weinidog i roi sylw dyledus i'r hawliau a'r rhwymedigaethau yng 
Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (y 
Confensiwn) a'i Brotocolau Dewisol, wrth wneud penderfyniadau 
strategol am sut i arfer swyddogaethau sy'n arferadwy ganddynt. At 
ddibenion y Confensiwn, ystyr "plant" yw'r rheini sy'n iau na 18 oed. 
 
Mae'r Mesur arfaethedig hefyd yn gwneud darpariaeth gysylltiedig 
ynghylch: 
 

• paratoi cynllun plant; 
• adroddiadau ynglŷn â chydymffurfio â'r ddyletswydd i roi sylw 

dyledus i'r Confensiwn a'i Brotocolau Dewisol; 
• hybu gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch y Confensiwn a'i 

Brotocolau Dewisol; 
• diwygio deddfwriaeth i roi effaith bellach neu effaith well i'r 

Confensiwn a'i Brotocolau Dewisol; ac 
• ymgynghori ar gymhwysiad posibl y Mesur arfaethedig i bobl 

sydd wedi troi’n 18 oed, ond heb droi’n 25 oed.” 
 

Beth yw swyddogaeth y Pwyllgor? 
 
Swyddogaeth Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 5 yw ystyried egwyddorion cyffredinol 
y Mesur arfaethedig a chyflwyno adroddiad arnynt. Wrth wneud hyn, mae’r 
Pwyllgor wedi cytuno i weithio o fewn y fframwaith a ganlyn: 
 
Ystyried: 
 
i) yr angen am Fesur arfaethedig i gyflawni’r amcanion a nodwyd, sef: 

‘gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru a’r Prif Weinidog i roi sylw 
dyledus i'r hawliau a'r rhwymedigaethau yng Nghonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (y Confensiwn) a'i 
Brotocolau Dewisol, wrth wneud penderfyniadau strategol am sut i 
arfer swyddogaethau sy'n arferadwy ganddynt.’ 

 
ii) a yw’r Mesur arfaethedig yn cyflawni’r amcanion a nodwyd; 
  
iii) prif ddarpariaethau’r Mesur arfaethedig ac a ydynt yn addas ar gyfer 

cyflawni amcanion y Mesur; 
   
iv) rhwystrau posibl rhag gweithredu’r prif ddarpariaethau ac a yw’r Mesur 

arfaethedig yn eu hystyried; 
  



 Ffôn / Tel: 029 2089 8147   
Ffacs / Fax: 029 2089 8021 

Minicom: 029 2082 3280 

E-bost / E-mail: swyddfadeddfwriaeth@cymru.gov.uk 

 

v) barn y rhanddeiliaid a fydd yn gorfod gweithio gyda’r trefniadau 

newydd. 

 
 

Sut y gallwch chi helpu – cwestiynau’r ymgynghoriad 
 
Ceir manylion pellach am y Mesur arfaethedig a’r Memorandwm Esboniadol 
cysylltiedig ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol yn:  
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-legislation/bus-leg-
measures/business-legislation-measures-rightsofchildren.htm
 
Hoffai’r Pwyllgor eich gwahodd i gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i’w 
gynorthwyo yn ei waith o graffu ar y Mesur arfaethedig. Yn arbennig, 
byddai’n croesawu eich sylwadau ar y pwyntiau a restrir yn Atodiad 1. 
 
Os ydych am gyflwyno tystiolaeth, anfonwch gopi electronig o’ch 
cyflwyniad i swyddfadeddfwriaeth@cymru.gov.uk a rhowch Ymgynghoriad 
ar y Mesur Arfaethedig ynghylch Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) fel 
pennawd i’r e-bost.  
 
Fel arall, gallwch ysgrifennu at: 
Leanne Hatcher, Dirprwy Glerc y Pwyllgor, y Swyddfa Ddeddfwriaeth, Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, CF99 1NA. 
 
Dylai unrhyw dystiolaeth gyrraedd erbyn 27 Awst 2010. Efallai na fydd 
yn bosibl ystyried unrhyw ymateb a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn. 
 
Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y broses ddeddfu yn: 
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-legislation/bus-legislation-
guidance/bus-legislation-guidance-measures.htm  
 
 
Wrth baratoi eich tystiolaeth, dylech ystyried y pwyntiau a ganlyn: 
 

• dylai eich ymateb fynd i’r afael â’r materion sydd gerbron y 
Pwyllgor. Defnyddiwch y pennawd uchod fel cyfeirnod i’ch 
ymateb; 

• bydd y Cynulliad Cenedlaethol fel arfer yn sicrhau bod 
ymatebion i ymgynghoriad cyhoeddus ar gael i’r cyhoedd graffu 
arnynt ac efallai y bydd Aelodau’r Cynulliad yn eu gweld a’u 
trafod yn ystod cyfarfodydd pwyllgor hefyd. Os nad ydych am i 
ni gyhoeddi eich ymateb neu’ch enw, mae’n bwysig eich bod 
yn nodi hyn yn glir wrth gyflwyno’ch tystiolaeth; 

• nodwch a ydych yn ymateb ar ran sefydliad, neu fel unigolyn; 
• nodwch a fyddech yn barod i roi tystiolaeth lafar i’r Pwyllgor. 
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Mae’r Pwyllgor yn croesawu cyfraniadau yn Gymraeg ac yn Saesneg a 
byddwn yn ystyried ymatebion i’r ymgynghoriad ysgrifenedig yn ystod 
tymor yr hydref. 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Bethan Davies, Clerc y 
Pwyllgor, ar 029 2089 8120 neu Leanne Hatcher, y Dirprwy Glerc, ar 029 
2089 8147. 
 
Yn gywir 
 

 
 
Mark Isherwood AC 
Cadeirydd y Pwyllgor 
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Atodiad 1 
Cwestiynau i’r ymgynghoriad 
 
Awgrymiadau yw’r cwestiynau hyn, a byddai’r Pwyllgor yn croesawu unrhyw 
sylwadau sydd gennych am y Mesur arfaethedig.  

 

1. A oes angen gwneud deddfwriaeth (trwy Fesur Cynulliad) sy’n gosod 
dyletswydd ar Weinidogion Cymru a’r Prif Weinidog i roi sylw 
dyledus i'r hawliau a'r rhwymedigaethau yng Nghonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (y Confensiwn) a'i 
Brotocolau Dewisol, wrth wneud penderfyniadau strategol am sut i 
arfer swyddogaethau sy'n arferadwy ganddynt? Os na, pa ddewis 
arall, os o gwbl, fyddech chi’n ei gynnig? 

2. Rhaid i Weinidogion Cymru wneud Cynllun Plant fel sy’n ofynnol o 
dan adran 2(1), a fydd yn gosod y meini prawf a fydd yn gymwys ar 
gyfer penderfynu pa benderfyniadau sy’n ‘benderfyniadau strategol 
eu natur’ fel y dynodir yn adran 1(2)? A yw hyn yn ddigon clir 
a/neu’n ddigon eang? 

 
3. Mae adran 7 o’r Mesur arfaethedig yn cynnwys darpariaeth ar gyfer 

ymgynghori ar gymhwysiad posibl y Mesur arfaethedig i bobl sydd 
wedi troi’n 18 oed, ond heb droi’n 25 oed. A ydych chi o’r farn ei 
bod yn briodol defnyddio confensiwn a gytunwyd er lles plant ac 
oedolion rhwng 18 a 25 oed? Beth yw’r materion posibl y gellir 
mynd i’r afael â hwy? 
 

4. Mae’r Mesur arfaethedig yn cynnwys atodlen, sef Rhan I o’r 
Confensiwn a’r Protocol Dewisol (erthyglau 1-7) ar hawliau’r plentyn 
ar gynnwys plant mewn gwrthdaro arfog, (ac eithrio erthygl 6(2)) ac 
erthyglau 1-10 ar hawliau’r plentyn ar werthu plant, puteindra plant 
a phornograffi plant. 
A ydych chi’n credu y dylid cynnwys testun y cytundebau hyn ar 
wyneb y Mesur arfaethedig? 
Nid oes gan y Cynulliad bwerau ynghylch gwrthdaro arfog a dim ond 
pwerau cyfyngedig sydd ganddo sy’n berthnasol i’r ail brotocol. A 
ydych chi’n credu bod angen cynnwys y protocolau hyn yn y Mesur 
arfaethedig? 

 
5. A yw adrannau’r Mesur arfaethedig yn briodol o ran cyflawni’r 

amcanion fel y’u hamlinellir ar dudalen 10 o’r Memorandwm 
Esboniadol? Os na, sut y mae angen newid y Mesur arfaethedig?  

 
6. Beth fydd effaith y Mesur arfaethedig ar wella neu gryfhau hawliau’r 

plentyn? 
 

7. Beth yw’r rhwystrau posibl i weithredu darpariaethau’r Mesur 
arfaethedig (os o gwbl) ac a yw’r Mesur arfaethedig yn eu hystyried? 
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8. A oes unrhyw sylwadau pellach yr hoffech eu gwneud am adrannau 

penodol o’r Mesur arfaethedig? 
 

9. Wrth ymateb i’r ymgynghoriad hwn, hoffai’r Pwyllgor wybod sut yr 
aethoch ati i gasglu barn plant a phobl ifanc wrth lunio eich ymateb. 

 
Darpariaethau ariannol 
 
10. Beth yw goblygiadau ariannol y Mesur arfaethedig o ran eich 

sefydliad, os oes rhai? Wrth ateb y cwestiwn hwn, efallai yr hoffech 
ystyried Rhan 2 o’r Memorandwm Esboniadol (Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol), sy’n amcangyfrif y costau a’r manteision o weithredu’r 
Mesur arfaethedig. 

 
Is-ddeddfwriaeth  
 
11. Beth yw eich barn am bwerau yn y Mesur arfaethedig sy’n 

caniatáu i Weinidogion Cymru wneud is-ddeddfwriaeth? Yn benodol, 
ydych chi’n credu ei bod yn briodol bod Gweinidogion yn gallu 
diwygio’r Mesur arfaethedig ei hun drwy ddefnyddio is-
ddeddfwriaeth (drwy “Orchymyn” – adrannau 6 ac 8)? A yw’n briodol 
defnyddio is-ddeddfwriaeth i briodoli’r Confensiwn i oedolion rhwng 
18 a 25 oed, neu a ddylid cael Mesur Cynulliad arall ar gyfer hynny 
(adran 7)?   

 
12. Mae adran 8(5), yn caniatáu i Weinidogion Cymru ddiwygio’r 

Mesur lle y bu newid i’r Confensiwn neu’r protocolau neu lle y 
cafodd y protocol ychwanegol ei lofnodi neu y cytunwyd ar brotocol 
ychwanegol (ond na chafodd ei ddilysu) gan Lywodraeth y Deyrnas 
Unedig. Mae adran 8(7) yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion 
Cymru wneud diwygiadau tebyg i’r Mesur lle y cafodd newidiadau 
neu ychwanegiadau i’r Confensiwn a’r protocolau eu dilysu gan 
Lywodraeth y Deyrnas Unedig. 
 

Er bod yn rhaid arfer y pwerau hyn drwy gyfrwng Offeryn Statudol, 
ni fydd y weithdrefn gadarnhaol na’r weithdrefn negyddol yn 
gymwys iddynt, a bydd gofyn i’r Gweinidogion osod yr Offeryn 
Statudol gerbron y Cynulliad. A yw hyn yn ffordd resymol i 
Weinidogion ddiweddaru’r Mesur, neu a ddylai fod gan y Cynulliad 
ragor o reolaeth dros y broses yn eich barn chi?" 
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