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Rhagair y Gweinidog 
 
Mae plant a phobl ifanc yn ddinasyddion cyflawn a gweithgar yng Nghymru ac mae 
ganddynt gyfraniad gwerthfawr ac unigryw i’w wneud i’n cymunedau. Dylai pob un 
ohonom gydnabod eu hawliau.  
 
Ein huchelgais yw sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru yn 
gwireddu eu hawliau fel y cânt eu nodi yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Efallai y bydd rhwystrau’n ein hatal rhag gwireddu ein 
huchelgais weithiau, ac mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae wrth ystyried 
ffyrdd posibl o symud neu oresgyn y rhwystrau hynny.  
 
Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn nodi agenda glir o bolisïau a rhaglenni sydd gyda’i 
gilydd yn mynd i’r afael â thlodi, yn ennyn dyheadau, yn cynorthwyo rhieni a 
gofalwyr, yn darparu ymyrraeth gyfannol yn gynnar ac yn cynorthwyo’r plant a’r bobl 
ifanc hynny sydd fwyaf mewn angen yn ein cymdeithas. 
 
Yn ogystal â darparu gwasanaethau effeithiol sy’n arwain at ganlyniadau gwell, rhaid 
hefyd i ni wrando ar blant a phobl ifanc ac ymgysylltu â nhw. Rwy’n edrych ymlaen at 
weithio ymhellach gyda ‘Cymru Ifanc’, sef y rhaglen genedlaethol i hybu cyfranogiad, 
er mwyn galluogi plant a phobl ifanc i gyfranogi a chael cyfle i leisio barn ym 
mhrosesau’r Llywodraeth hon. 
 
Roedd Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 yn torri tir newydd pan 
gafodd ei basio. Mae’r Cynllun Hawliau Plant a’n Hasesiad o’r Effaith ar Hawliau 
Plant (CRIA) yn ddatblygiadau arloesol. Rwy’n falch iawn o’r rhain ac o’r modd yr 
ydym wedi bod yn ddigon dewr i fod y cyntaf yn y DU, ac ymhlith ychydig yn unig yn 
Ewrop a’r byd, i roi trefniadau o’r fath ar waith. Mae’n amlwg ein bod yn arwain y byd 
o safbwynt yr agenda hon. 
 
Mae’r adroddiad hwn yn cofnodi’r camau gweithredu a’r cynnydd a wnaed o ran 
cydymffurfio ag adran 1 y Mesur, sy’n rhoi dyletswydd arnom fel Gweinidogion 
Cymru i roi sylw dyledus i CCUHP wrth wneud ein penderfyniadau. Mae’r adroddiad 
hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrio ynghylch ein cyflawniadau ac ystyried y gwersi a 
ddysgwyd, er mwyn cyflwyno gwelliannau wrth i ni gymryd camau pellach i 
weithredu’r ddeddfwriaeth bwysig hon.   
 
Hoffwn ein hannog i gyd i ystyried CCUHP yn ganllaw i’r hyn y dylai ein plant a’n 
pobl ifanc ei ddisgwyl a’r hyn y dylem ymdrechu i’w ddarparu ar eu cyfer ac ar y cyd 
â nhw. 
 
 
 
LESLEY GRIFFITHS AC  
Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi  
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1. Cyflwyniad 

 
Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP)1 yn nodi 
hawliau ar gyfer pob plentyn a phob person ifanc hyd at 18 oed. Yn ogystal â 
chydnabod eu hawliau dynol sylfaenol, mae hefyd yn rhoi hawliau ychwanegol iddynt 
i’w gwarchod rhag niwed, gan eu bod yn un o’r grwpiau mwyaf bregus mewn 
cymdeithas. Mae CCUHP yn ymdrin â llawer o feysydd, o hawl plentyn i beidio â 
chael ei ecsbloetio i’w hawl i gael ei farn ei hun a’i hawl i addysg, gofal iechyd a 
chyfle economaidd. Mae tair prif thema’r Confensiwn yn ymwneud ag amddiffyn 
plant a phobl ifanc, darparu ar eu cyfer a’u galluogi i gyfranogi. 
 
Fel Llywodraeth bu i ni nodi ein hymrwymiad llwyr i CCUHP drwy ddefnyddio Mesur 
Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 (y Mesur)2 i gynnwys CCUHP mewn 
deddfwriaeth.  
 
Mae’r Mesur yn adnodd pwysig y mae angen arloesi’n barhaus wrth ei weithredu. 
Mae’n cynnig heriau yn ogystal â chyfleoedd wrth i ni ddysgu o brofiad.  
 
Mae’r Cynllun Hawliau Plant, a gyhoeddwyd gyntaf yn 2012, yn nodi ein trefniadau i 
weithredu’r Mesur. Cafodd Cynllun diwygiedig ei gyhoeddi gennym ar 1 Mai 2014 
pan ddaeth y Mesur i rym yn llawn a phan ddaeth yn berthnasol i bob swyddogaeth 
Weinidogol, er mwyn sicrhau bod y Cynllun yn addas i’w ddiben a bod y prosesau’n 
gadarn. Wrth wneud hynny, cafodd y trefniadau ymarferol a oedd ar waith eu 
hailystyried gennym er mwyn gwneud yn siŵr bod modd rhoi ystyriaeth briodol i 
sicrhau cydymffurfiaeth â’r ddyletswydd estynedig a rhoi pwys priodol ar hynny. 
Cafodd Cynllun Hawliau Plant 20143 gefnogaeth drawsbleidiol unfrydol pan gafodd 
ei basio gan y Cynulliad Cenedlaethol.  
 
Mae’r Cynllun yn ei wneud yn ofynnol i ni nodi yn yr Adroddiad Cydymffurfiaeth a oes 
angen adolygu’r Cynllun. Nid ydym yn teimlo byddai adolygiad yn briodol ar yr adeg 
yma am ddau reswm penodol. Yn gyntaf, mae’r Cynllun diwygiedig dal i fod yn 
gymharol newydd ac mae yna elfennau o’u weithrediad wrthi’n cael eu gwerthuso ar 
hyn o bryd. Yn ail, mae yna ddyletswydd  ar  Weinidogion i ofyn yr un cwestiwn pan 
fydd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn cyhoeddi eu sylwadau 
clo a ddisgwylir yn 2016. Rydym o’r farn felly nad yw’n amserol nac yn ddymunol.     
 
 
Mae adran 1 y Mesur yn rhoi dyletswydd ar Weinidogion Cymru i roi sylw dyledus i 
CCUHP a’r Protocolau Dewisol4 wrth wneud eu penderfyniadau. Mae’r term ‘sylw 
dyledus’ yn gofyn am roi ystyriaeth gytbwys i faterion. Mae hynny’n golygu bod yn 

                                                             
1 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn  
2 Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 
3 Cynllun Hawliau Plant 2014 
4 Protocolau Dewisol CCUHP 
 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/2/contents
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/rights/uncrc/?lang=en
http://www.unicef.org/crc/index_using.html
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rhaid i Weinidogion ystyried sut y mae’r hyn a wnânt yn ymwneud â’r hawliau a’r 
rhwymedigaethau sydd yn CCUHP. 
 
Mae adran 4 y Mesur yn mynnu bod y Gweinidogion yn cyhoeddi adroddiad, o leiaf 
bob pum mlynedd, ynghylch sut y maent hwy a’r Prif Weinidog wedi cydymffurfio â’r 
ddyletswydd o dan adran 1. Roedd y Cynllun diwygiedig yn ymrwymo i lunio 
adroddiadau canol tymor, hynny yw cyhoeddi Adroddiad Cydymffurfio bob dwy 
flynedd a hanner.  
 
Cyhoeddwyd ein Hadroddiad Cydymffurfio cyntaf ar 31 Ionawr 2013 ac roedd yn 
ymdrin â’r cyfnod rhwng 1 Mai 2012 a 31 Ionawr 2013. Bydd yr adroddiad hwn, sef 
yr ail Adroddiad Cydymffurfio, yn ymdrin â dau gyfnod: 

 rhwng 1 Chwefror 2013 a 30 Ebrill 2014, pan oedd y ddyletswydd yn berthnasol 
i’r gwaith o ddatblygu deddfwriaeth a/neu bolisïau newydd neu ddiwygio 
deddfwriaeth a/neu bolisïau cyfredol; a  

 rhwng 1 Mai 2014, pan ddaeth y ddyletswydd lawn i rym, a’r presennol. 
 

Mae cyhoeddi Adroddiad Cydymffurfio yn rhoi cyfle i ni fyfyrio ynghylch y dull o 
weithredu’r trefniadau a nodwyd yn ein Cynllun ac effeithiolrwydd y trefniadau hynny 
ac i fyfyrio, felly, ynghylch y modd y cydymffurfir â’r ddyletswydd i roi sylw dyledus. 
Mae hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrio ynghylch ein gweithgarwch yng nghyd-destun 
ehangach CCUHP. Mae’r adroddiad, felly, hefyd yn ystyried sut y mae ein gwaith yn 
cysylltu â ffynonellau perthnasol eraill megis Sylwadau Clo5 a Sylwadau Cyffredinol6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
5
 Asesiadau o’r modd y mae gwledydd yn gweithredu CCUHP yw Sylwadau Clo. Cânt eu cyhoeddi gan y cyrff 

cytuniadau perthnasol ar ôl iddynt archwilio’r Adroddiadau ynghylch Cyflwr Hawliau Plant. Maent hefyd yn 
defnyddio gwybodaeth ychwanegol, er enghraifft, gwybodaeth gan gyrff anllywodraethol cenedlaethol neu 
ryngwladol.  
 
6 Dogfennau swyddogol y Cenhedloedd Unedig yw Sylwadau Cyffredinol, ac maent yn ddehongliadau o’r 
erthyglau sydd mewn cytuniadau megis CCUHP. Yn aml byddant yn cynnwys disgrifiad o arwyddocâd yr 
erthygl, diffiniadau, dadansoddiad cyfreithiol, cysylltiadau â chytuniadau neu brotocolau rhyngwladol eraill a 
chanllawiau ar weithredu CCUHP. Yn ogystal gall Llywodraethau ddefnyddio Sylwadau Cyffredinol i lywio ac 
arwain y gwaith o weithredu confensiynau a gall cyrff anllywodraethol ac unigolion eu defnyddio i hybu 
hawliau plant. 
 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.htm
http://www.bayefsky.com/docs.php/area/reports
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Rydym yn credu mewn tryloywder ac ymgysylltu’n adeiladol. Mae trafod â’n 
rhanddeiliaid yn rhoi cyfle parhaus i’r sawl sydd â diddordeb ein dwyn i gyfrif am y 
modd yr ydym yn gweithredu’r Mesur, a mynegi eu sylwadau ar y cynnydd a wneir. 

 
Wrth baratoi i ysgrifennu’r adroddiad hwn, mae Tîm Gweithredu’r Mesur wedi bod yn 
cysylltu â swyddogion o bob adran yn Llywodraeth Cymru i sicrhau ei fod yn cael y 
wybodaeth ddiweddaraf lawn a chywir am y sefyllfa ar hyn o bryd. Ysgrifennodd y 
Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi at bob aelod o’r Cabinet i ofyn am 
gyfraniadau i’r broses adrodd, er mwyn sicrhau bod y gwaith da sy’n digwydd ar 
draws ein hadrannau ac enghreifftiau o’r camau cadarnhaol a gymerir i sicrhau 
cydymffurfiaeth yn cael eu dangos yn glir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae Cynllun Hawliau Plant 2014 yn ymrwymo i adrodd ynghylch agweddau 

penodol ar gydymffurfio ag adran 1 y Mesur, sy’n cynnwys y canlynol ymysg 
agweddau eraill: 
 

Trosolwg o waith Tîm Gweithredu’r Mesur; 

Trosolwg o waith Grŵp Gweithredu’r Cynllun Hawliau Plant; 

Nifer yr Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant a gyflawnwyd, yr adroddwyd 
yn eu cylch fesul adran; 

Effeithiolrwydd proses yr Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant, gan gynnwys 
enghreifftiau penodol; a’r 

Gweithgareddau sy’n ymwneud â hybu gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch 
CCUHP o dan adran 5 y Mesur, gan gynnwys hyfforddiant. 
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2. Tîm Gweithredu’r Mesur 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal tîm sy’n arwain y gwaith o weithredu’r Mesur. 
Mae rhestr o rolau a chyfrifoldebau’r Tîm i’w gweld yng Nghynllun Hawliau Plant 
2014. 
 
Nid yw’r rhestr honno’n gyflawn, fodd bynnag, ac mae’r adroddiad hwn yn nodi’r 
amryw ffyrdd y mae’r Tîm yn cynorthwyo Gweinidogion a staff i roi sylw dyledus a 
defnyddio proses yr Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant (CRIA) yn effeithiol. Mae 
hynny’n cynnwys: 

 darparu cymorth a her adeiladol;  

 darparu gwybodaeth ynghylch pryd a sut i gynnal CRIA ; 

 darparu enghreifftiau o arfer da;  

 darparu gwybodaeth am ffyrdd o ystyried a yw plant a phobl ifanc yn cyfranogi’n 
effeithiol;  

 galluogi staff i fanteisio ar arbenigedd mewn hawliau plant o’r tu allan i 
Lywodraeth Cymru, sy’n cyfrannu at ddealltwriaeth well o’r modd y caiff CCUHP 
ei weithredu a’i ddehongli yng ngwaith Llywodraeth Cymru;  

 darparu opsiynau ar gyfer cyhoeddi Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant;  

 cynnal cronfa ddata ganolog o’r holl Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant, fesul 
adran, sy’n dod i law drwy’r blwch negeseuon e-bost penodedig. 

Mae’r Tîm yn parhau i ddatblygu a diweddaru adnoddau a thempledi er mwyn 
sicrhau bod proses glir ar gael y gall staff Llywodraeth Cymru ei dilyn wrth 
gydymffurfio â’r ddyletswydd. Caiff y broses honno ei hegluro mewn siartiau llif a 
thempledi, yn ogystal â nodiadau cyfarwyddyd ynghylch proses yr Asesiad o’r Effaith 
ar Hawliau Plant, ac maent i gyd i’w gweld ar dudalennau cynghori pwrpasol ar y 
fewnrwyd.   

Mae rhai o feysydd gwaith Llywodraeth Cymru yn feysydd y mae’n amlwg eu bod yn 
berthnasol i blant a phobl ifanc a’u bod yn effeithio arnynt. Mae hynny’n llai amlwg yn 
achos rhai meysydd eraill ac mae’r Tîm yn helpu i ddarparu safbwynt amgen er 
mwyn ystyried perthnasedd ehangach y meysydd gwaith hynny.  
 
Mae’r Tîm yn cynghori ynghylch y materion eang sy’n ymwneud ag ystyried hawliau 
plant, er enghraifft Erthygl 12 sy’n sôn am blant yn cael hawl i leisio barn a chael 
gwrandawiad mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt. Mae hynny’n cynnwys 
cynghori cydweithwyr ynghylch pryd a sut y gallent ymgysylltu â phlant a phobl ifanc 
yn rhan o’u gwaith, er enghraifft yn rhan o waith ymgysylltu â rhanddeiliaid neu’n 
rhan o broses ymgynghori. Mae manylion pellach am ein dull o ymdrin â chyfranogi 
i’w gweld yn adran 6 yr adroddiad hwn.  
 
Mae’r Tîm yn gweithio gyda chydweithwyr sy’n gyfrifol am gyngor a chanllawiau 
ynghylch llunio polisi, er mwyn sicrhau bod adran ar ystyried hawliau plant yn cael ei 
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chynnwys ym mhob cyflwyniad i Weinidogion. Yn yr adran dan sylw, mae’n ofynnol i 
staff ystyried a yw hawliau plant a CCUHP yn berthnasol i’r darn o waith y gofynnir 
am benderfyniad Gweinidogol yn ei gylch ac, os felly, a oes CRIA wedi’i gwblhau ai 
peidio. Mae hynny’n darparu pwynt gwirio terfynol cyn bod unrhyw benderfyniadau 
Gweinidogol yn cael eu gwneud. 

Yn ogystal â’r uchod, rydym wedi sicrhau’n ddiweddar bod adran newydd ar dlodi’n 
cael ei chynnwys ym mhob cyflwyniad i Weinidogion. Yn yr adran newydd hon, 
mae’n ofynnol i staff nodi unrhyw gysylltiadau â’r agenda ar gyfer trechu tlodi a’r 
agenda ar gyfer tlodi plant, gan ganolbwyntio’n benodol ar sut y maent yn cyfrannu 
at flaenoriaethau’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi a’r Strategaeth Tlodi 
Plant ddiwygiedig. Mae hynny’n darparu system ychwanegol ar gyfer sicrhau bod 
adrannau’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â’r rhwystrau a brofir gan y sawl sy’n byw 
mewn tlodi, a’r cysylltiadau perthnasol â hawliau plant a CCUHP.   
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3. Grŵp Gweithredu’r Cynllun Hawliau Plant  
 
Mae’r dyletswyddau yn y Mesur yn berthnasol i bob Gweinidog. Mae staff 
Llywodraeth Cymru yn cynorthwyo Gweinidogion i roi sylw dyledus i CCUHP pan 
fydd y Gweinidogion yn gwneud penderfyniadau. Mae Grŵp Gweithredu’r Cynllun 
Hawliau Plant, sy’n cynnwys cynrychiolaeth o bob un o adrannau Llywodraeth 
Cymru, yn cyfarfod i sicrhau cysondeb yn y cymorth a’r cyngor a gaiff Gweinidogion 
er mwyn cydymffurfio â’r ddyletswydd o dan y Mesur. 
 
Dyma’r grŵp mewnol allweddol a ddaeth ynghyd yn wreiddiol fel grŵp llywio, ond 
erbyn hyn mae ei brif rôl wedi datblygu ac mae’n gyfrifol am hybu’r broses o 
weithredu’r trefniadau a nodir yng Nghynllun Hawliau Plant 2014 ym mhob adran. 
Mae’r Cynllun yn amlinellu rolau aelodau’r Grŵp, gan gynnwys eu cyfraniad at 
sicrhau bod pob adran yn cydymffurfio â’r ddyletswydd. 
 
Caiff cyfarfodydd eu cynnal bob chwarter ac maent yn gyfle i ddod ag adborth o’r 
amryw adrannau, rhannu arfer gorau a mynd i’r afael ar y cyd ag unrhyw beth sy’n 
rhwystro’r broses weithredu.  
 
Mae’r Grŵp wedi bod yn hollbwysig o safbwynt cynorthwyo’r Tîm Gweithredu i 
ddatblygu gweithdrefnau ac adnoddau i sicrhau bod Gweinidogion yn cydymffurfio 
â’r ddyletswydd, er enghraifft y siartiau llif ar gyfer proses yr Asesiad o’r Effaith ar 
Hawliau Plant.  
 
Mae’r Grŵp wedi darparu adborth ar yr hyfforddiant e-ddysgu ynghylch CCUHP i 
staff ac roedd hefyd yn grŵp peilot ar gyfer y gweithdai hyfforddi wyneb yn wyneb 
mewnol. 
 
Mae aelodau’r Grŵp wedi bod yn weithgar ac yn arloesol iawn wrth hybu hawliau 
plant yn eu hadran, er enghraifft maent wedi bod yn arwain cyflwyniadau, yn 
mynychu cyfarfodydd uwch-dimau ac yn creu eu gwybodaeth adrannol eu hunain 
sy’n cynnwys enghreifftiau perthnasol. 
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Enghreifftiau o gamau a gymerwyd gan Grŵp Gweithredu’r Cynllun Hawliau Plant 
er mwyn codi ymwybyddiaeth mewn adrannau  

 

Trefnu ac ariannu sesiynau hyfforddi adrannol ynghylch CCUHP ar gyfer 60 - 70 o uwch-
swyddogion o’r adran. Llwyddodd yr hyfforddiant i sicrhau dealltwriaeth o’r ddeddfwriaeth 
a galluogodd y sawl a oedd yn bresennol i sicrhau eu bod nhw a’u timau’n rhoi sylw 
dyledus i CCUHP yn eu gwaith yn y dyfodol. 
 

Creu senarios enghreifftiol ar sail ‘Astudiaethau Achos’ yn dilyn cael cais gan gydweithwyr 
yn yr adran a oedd yn poeni nad oedd cysylltiad uniongyrchol bob amser rhwng eu gwaith 
nhw a phlant, ac nad oeddent bob amser yn gallu gweld perthnasedd hawliau plant â’r hyn 
a wnânt. 
 

Creu tudalennau adrannol ar y fewnrwyd, sy’n darparu cyngor ynghylch proses yr Asesiad 
o’r Effaith ar Hawliau Plant ar gyfer staff yr adran. 
 

Datblygu templedi adrannol ar gyfer staff. 
 

Hwyluso eitemau ar gyfer agenda cyfarfodydd tîm ar bob lefel. 
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4. Sefydlu Hawliau Plant: Proses a Phecyn Cymorth yr 
Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant 
 
Mae proses glir ar gyfer CRIA wedi’i hegluro yn ein Cynllun er mwyn cynorthwyo 
Gweinidogion a staff i roi sylw dyledus i CCUHP. 
 
Mae’r broses yn cynnwys chwe cham allweddol i’w dilyn wrth ystyried perthnasedd 
posibl unrhyw benderfyniad a’r effaith y gallai ei chael ar blant a phobl ifanc, ac 
mae’n annog pobl i ystyried sut i sicrhau cynifer o effeithiau cadarnhaol ag sy’n 
bosibl gan liniaru effeithiau negyddol ar yr un pryd. Mae pecyn cymorth y CRIA yn 
cynnwys templed yr Asesiad, llif siart i ddangos y broses a nodiadau cyfarwyddyd 
ynghylch y broses, a gellir cael gafael ar y pecyn ar ein tudalennau ar y fewnrwyd. 
Mae pecyn cymorth y CRIA yn helpu i gofnodi’r dystiolaeth er mwyn cadarnhau bod 
hawliau plant yn cael eu hystyried yn ddigon trylwyr yn ein gwaith.  

 
 
Wrth ddatblygu proses yr Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant, roeddem yn 
ymwybodol mai nid sicrhau cydymffurfiaeth oedd ei hunig ddiben ond y dylai hefyd, 
fel y nodwyd yn Sylwadau Clo 2008 Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn, alluogi’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau i gael gwybodaeth well am 
effaith darn o waith ar hawliau’r plentyn. Rydym felly’n gofalu bod proses yr Asesiad 
yn cael ei defnyddio at y diben hwnnw.  
 

Cafodd proses CRIA ei hailystyried a’i diweddaru ym mis Mai 2014 er mwyn paratoi 
ar gyfer gweithredu’r Mesur yn llawn, yn dilyn llawer o waith ymgynghori ac 
ymgysylltu â rhanddeiliaid. 
 

Mae’r Tîm Gweithredu yn ystyried yn barhaus sut y gellir diwygio a gwella pecyn 
cymorth yr Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant. Un ychwanegiad yn y dyfodol fydd 
cais i ystyried y modd y gallai’r penderfyniad a wneir gan y Gweinidog effeithio ar 
dlodi plant.   
 

1. Beth yw'r 
darn o waith a'i 

amcan(ion)? 

2. Dadansoddi'r 
effaith 

3. Sut mae'r 
darn o waith 
yn cefnogi ac 
yn hyrwyddo 

hawliau plant? 

4. Cynghori’r 
Gweinidog a 

phenderfyniad 
y Gweinidog 

5. Cofnodi a 
chyhoeddi’r 

canlyniad 

6. Adolygu'r 
darn o waith fel 

bo'r angen 
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Wrth weithredu proses  CRIA rydym wedi gweld nad yw’r penderfyniadau ynghylch 
sut i roi sylw dyledus bob amser yn syml. Gall rhoi sylw dyledus ac asesu effaith 
penderfyniad ar hawliau plant amrywio o ystyried effaith penderfyniadau ar blant yn 
ystod gweithgarwch sy’n ymwneud â gwaith o ddydd i ddydd, i ddefnyddio proses 
chwe cham yr Asesiad a defnyddio’r pecyn cymorth yn ffurfiol, gan ddarparu cofnod 
o’r canlyniad a’r penderfyniadau. Nid yw rhoi sylw dyledus yn golygu bob amser bod 
yn rhaid cynnal Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant; ar y llaw arall efallai na fydd 
angen cynnal asesiad ar adeg benodol ond y gallai fod angen ystyried cynnal 
asesiad yn ddiweddarach. 
  
Un enghraifft o’r fath oedd yr ymgynghoriad ynghylch Treth Trafodion Tir Cymru. Ar y 
pryd, nid oedd unrhyw amcan polisi ac nid oedd unrhyw benderfyniad i’w wneud ar 
wahân i sefydlu tîm newydd i gynorthwyo gyda swyddogaethau Gweinidogol 
ychwanegol. Gallai’r CRIA fod wedi cynnig llu o effeithiau cadarnhaol a negyddol ar 
hawliau plant ond, ar yr adeg honno yn y broses, ni fyddai unrhyw sicrwydd o gwbl 
ynghylch beth y gellid ei wneud drwy’r swyddogaeth Weinidogol newydd. 
 
Ni chafodd proses yCRIA ei defnyddio am y rheswm uchod a chafodd hynny ei 
nodi’n glir yn y ddogfen ymgynghori. Roedd hynny’n caniatáu i unrhyw un a oedd am 
herio’r penderfyniad penodol i beidio â chynnal yCRIA wneud hynny. Fodd bynnag, 
roedd y ddogfen yn nodi ei bod yn debygol iawn y byddai angen defnyddio proses 
lawn yr CRIA yn y dyfodol pan fyddai Gweinidogion yn ystyried opsiynau o ran polisi 
wrth strwythuro’r dreth newydd. Mae hwn yn ddull ymarferol o weithredu ac mae’n 
dangos ein bod yn rhoi sylw dyledus ac yn ei amlinellu mewn dogfennau 
ymgynghori, sy’n caniatáu didwylledd yn y broses.  
 
Nid yw proses  CRIA yn arwain o reidrwydd at ganlyniadau penodol a ddiffinnir o 
flaen llaw. Mae’n bosibl na fydd yr Asesiad gorau a mwyaf cadarn a chynhwysfawr 
yn newid canfyddiadau/canlyniad y penderfyniad a wneir. Mae’n bosibl y bydd y 
broses yn cadarnhau nad yw penderfyniad yn esgor ar unrhyw effaith neu’i fod yn 
gadarnhaol ar y cyfan ac nad oes angen i’r cyfeiriad yr eir iddo newid. Mae a wnelo’r 
broses â’r modd y caiff penderfyniadau eu gwneud a’r hyn a ystyrir er mwyn dod i 
gasgliad; nid oes a wnelo o reidrwydd â’r casgliad ei hun.  
 
O ganlyniad i’r ffaith bod y Mesur yn cael ei weithredu’n llawn a bod y ddyletswydd 
ynghylch sylw dyledus yn berthnasol i bob swyddogaeth Weinidogol, mae’n amlwg 
bod cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y prosesau llawn a gynhaliwyd o safbwynt 
Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant ers i’r Mesur gael ei weithredu’n llawn ym mis 
Mai 2014. 
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4.1 Newid diwylliant ac esblygu  
 
Gellir defnyddio’r ddyletswydd ynghylch sylw dyledus mewn nifer o ffyrdd. Mewn rhai 
swyddogaethau, caiff CCUHP ei ddefnyddio fel fframwaith arweiniol sy’n 
canolbwyntio’n benodol ar sut y mae’r penderfyniadau neu’r polisi yn debygol o 
wireddu hawliau plant. Ceir enghreifftiau hefyd o achosion lle mae CCUHP yn 
ganolog i’r gwaith o ddatblygu’r polisi ei hun, lle mae CCUHP wedi’i ymgorffori yn y 
modd y mae’r polisi wedi’i ddylunio – gan ddefnyddio ‘dull gweithredu sy’n seiliedig 
ar hawliau’. Un enghraifft o’r fath yw Strategaeth Tlodi Plant Ddiwygiedig 
Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar 27 Mawrth 2015.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio trechu tlodi plant gan ddefnyddio CCUHP fel 
sylfaen, gan gydnabod bod trechu tlodi’n golygu gwella lles plant yn ogystal â mynd 
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i’r afael â thlodi incwm. Er bod y Strategaeth ddiwygiedig yn cydnabod bod tlodi plant 
yn adlewyrchiad uniongyrchol o dlodi eu rhieni, mae hefyd yn cydnabod bod gan y 
plentyn hawliau a bod ganddo anghenion penodol ar hyn o bryd. Er bod yr hawliau 
hynny’n cyfrannu at wella sefyllfa teulu a chymuned y plentyn, gallant ymestyn y tu 
hwnt i’r teulu hefyd. 
 
Mae’r strategaeth yn ymrwymo i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn rhoi sylw 
dyledus i CCUHP wrth i bolisïau a rhaglenni gael eu datblygu i gynorthwyo plant a 
phobl ifanc. Mae hefyd yn datgan y bydd hynny’n hollbwysig i’r gwaith o fynd i’r afael 
â thlodi plant a gwella canlyniadau. Mae cwblhau proses yr CRIA yn gyfle delfrydol i 
gysylltu’r agenda ar gyfer hawliau plant â’r agenda ar gyfer tlodi plant (gweler 
Atodiad 1). 
 
Enghraifft arall o achos lle mae CCUHP yn fan cychwyn i’r gwaith o lunio polisi yw 
bod rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru, wrth gydymffurfio â’r ddyletswydd 
sydd ar Weinidogion Cymru o dan Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011, 
wedi rhoi sylw dyledus i hawl plant i orffwys, cael hamdden a chwarae fel y nodir o 
dan Erthygl 31 CCUHP. 
 
Ar 1 Chwefror 2013 mabwysiadodd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn Sylw Cyffredinol sy’n egluro wrth lywodraethau ledled y byd beth yw ystyr a 
phwysigrwydd Erthygl 31 (hawl plentyn i orffwys, cael hamdden, chwarae, ymroi i 
weithgareddau adloniadol a chymryd rhan mewn bywyd diwylliannol ac yn y 
celfyddydau). Trwy Sylw Cyffredinol 17, mae’r Pwyllgor yn annog gwladwriaethau’n 
daer i ystyried cyflwyno deddfwriaeth er mwyn sicrhau’r hawliau o dan Erthygl 31 i 
bob plentyn, ynghyd ag amserlen ar gyfer gweithredu. 
 
Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i ddeddfu ynghylch chwarae ac i ystyried yr 
egwyddor o ddigonolrwydd yn rhan o’i hagenda ar gyfer atal tlodi. 
 
Ym mis Gorffennaf 2014 cychwynnodd Gweinidogion Cymru yn llawn ar adran 11 
Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010, sef Cyfleoedd Chwarae. Mae’r adran hon 
yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae a 
sicrhau cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant yn eu hardaloedd. Cafodd y 
Cyfarwyddyd Statudol, Cymru – gwlad lle mae cyfle i chwarae, ei gyhoeddi er mwyn 
cynorthwyo awdurdodau lleol i gydymffurfio â’r ddyletswydd hon. Caiff Asesiadau o 
Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae eu cwblhau bob tair blynedd a chaiff Cynlluniau 
Gweithredu Chwarae blynyddol eu datblygu a’u gweithredu i sicrhau gwelliant 
parhaus yn y cyfleoedd a gaiff plant i chwarae.  
 
Ceir enghreifftiau hefyd o roi sylw dyledus heb fynd drwy broses ffurfiol yr Asesiad 
o’r Effaith ar Hawliau Plant, sy’n adlewyrchu diwylliant cynhenid o ystyried hawliau 
plant yn Llywodraeth Cymru.  
 
Yn ddiweddar rydym wedi cael profiad o roi sylw dyledus wrth gyflawni 
swyddogaethau sy’n ganlyniad camau gweithredu gan Lywodraeth y DU, wrth  
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benderfynu a ddylem gytuno ai peidio i ganiatáu i Lywodraeth y DU ddeddfu 
ynghylch meysydd sydd wedi’u datganoli.  
 
Enghraifft o hynny oedd y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch Cynnig 
Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Troseddu Difrifol Llywodraeth y DU. Mae’r dyfyniad 
isod allan o Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru yn dangos 
tystiolaeth o sylw dyledus wrth ddod i’r casgliad y dylid cytuno ar y Cynnig: 
 

“Ni ddylid cyfeirio at blant sy’n cael eu hecsbloetio’n rhywiol, boed hynny er budd 
ariannol neu resymau eraill, fel puteiniaid, a dylid eu cydnabod fel dioddefwyr. Nid 
yw cael gwared ar y cyfeiriadau at ‘child prostitute’ a ‘child prostitution’ yn Neddf 
Troseddau Rhywiol 2003 (‘Deddf 2003’) yn newid sgôp y troseddau perthnasol ond 
mae’n arwydd pwysig o sut y dylai cymdeithas drin plant sy’n cael eu hecsbloetio yn 
y modd hwn. Nid yw plant sy’n cael eu hecsbloetio’n rhywiol yn droseddwyr ac ni 
ddylent gael eu hystyried yn droseddwyr. Rhaid canolbwyntio’n bennaf ar orfodi’r 
gyfraith yn erbyn y tramgwyddwyr sy’n paratoi plant i gael eu hecsbloetio’n rhywiol.”  
 
Roedd hynny’n wir hefyd am Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth y 
DU ynghylch y Bil Caethwasiaeth Fodern, y cytunodd Gweinidogion Cymru arno 
hefyd ar y sail ganlynol: ‘mae anffurfio organau cenhedlu benywod yn fath o 
gamdriniaeth, a gyflawnir yn aml ar blant, ac felly mae mynd i’r afael ag anffurfio 
organau cenhedlu benywod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru.’ 
 

Fel rhan o’r adolygiad ehangach o adnoddau ategol, byddwn yn ystyried a oes 
angen ail edrych ar y broses o gofnodi ffurfiol neu a yw’r systemau cyfredol yn 
ddigonol.  
 
Mae’r gwaith o ddatblygu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn 
achos lle cafodd y Mesur, ac yn benodol welliant Llywodraeth Cymru i adran 
“asesiadau llesiant lleol” y Ddeddf, effaith ar y broses ddeddfwriaethol.  
 
Mae’r Ddeddf yn mynnu bod Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn llunio cynllun 
llesiant lleol sy’n nodi eu hamcanion lleol a’r camau a gynigir i’w cyflawni. Yn gyntaf, 
rhaid i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus lunio asesiad llesiant lleol.  
 
Roedd gwelliant gan y Llywodraeth i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015, a gyflwynwyd yn ystod Cyfnod 2 proses ddeddfwriaethol y Cynulliad 
Cenedlaethol, yn golygu y gallai’r asesiad llesiant gynnwys dadansoddiadau o 
gategorïau penodol o bobl. Un o’r categorïau yn y gwelliant hwnnw i’r Ddeddf oedd 
‘plant’. Roedd gwelliant pellach hefyd yn cyfeirio’n benodol at ‘bobl ifanc sydd â’r 
hawlogaeth i gael cymorth o dan ... Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014’. 
 
Roedd y newidiadau hyn yn deillio o gyfuniad o’r canlynol:  
 
 

http://www.google.co.uk/url?url=http://www.assembly.wales/laid%2520documents/lcm-ld10105%2520-%2520supplementary%2520legislative%2520consent%2520memorandum%2520(memorandum%2520no.%25204)%2520%2520serious%2520crime%2520bill/lcm-ld10105-e.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uPxaVZzyNsPV7gaVtoCYCg&ved=0CCYQFjAD&usg=AFQjCNGFjDiPxCnyVQ56WumSoywtCEjLOQ%20
http://www.google.co.uk/url?url=http://www.assembly.wales/laid%2520documents/lcm-ld9974%2520-%2520legislative%2520consent%2520memorandum%2520on%2520the%2520modern%2520slavery%2520bill/lcm-ld9974-e.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Fv9aVcO6HszU7Ab4-oGQAQ&ved=0CCsQFjAE&usg=AFQjCNFDI1wYhGaj1ZZZWJJyXbP43PMQAg
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 swyddogion yn cymryd camau i ystyried y ddyletswydd ynghylch sylw 
dyledus, yn enwedig yng nghyd-destun pobl ifanc bregus, a arweiniodd at 
drafodaethau cynhwysfawr rhwng adrannau yn Llywodraeth Cymru; 

 Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu’n uniongyrchol â sefydliadau a mudiadau 
plant a phobl ifanc;  

 proses graffu ffurfiol y Cynulliad Cenedlaethol o ran Pwyllgorau, y 
dylanwadodd trafodaethau am y ddyletswydd ynghylch sylw dyledus, ac yn 
fwy penodol Asesiad Llywodraeth Cymru o’r Effaith ar Hawliau Plant, yn drwm 
arni. 

 

4.2 Ystyriaeth ar draws y Llywodraeth 
 
Mae tystiolaeth yn dod i’r amlwg sy’n dangos sut y mae defnyddio erthyglau CCUHP 
drwy broses CRIA yn hybu’r gwaith o lunio a chofnodi’r dull ochrol o ymdrin â pholisi. 
Mae’n galluogi staff i gofnodi’r modd y mae eu gwaith yn cysylltu â meysydd eraill 
neu’n effeithio arnynt. Mae defnyddio erthyglau CCUHP yn helpu i roi’r ystyriaethau 
hynny mewn cyd-destun. Mae hynny’n arwain at feddwl am effeithiau ehangach 
gwaith y tu allan i faes polisi penodol wrth i erthyglau CCUHP gael eu hystyried, 
megis chwarae (gweler uchod).  
 
Dyma’r dull bydd yn cael ei gymryd pan fyddwn yn cyhoeddi ein Bil draft  ynghylch 
Isafswm Pris Alcohol cyn diwedd tymor yr haf. Fe fydd yn ystyried enghreifftiau 
megis sut y mae yfed alcohol yn ystod y glasoed yn gysylltiedig hefyd â phroblemau 
iechyd megis rhyw heb ddiogelwch, beichiogrwydd ymysg pobl ifanc yn eu 
harddegau a’r tebygolrwydd o ddal heintiau a drosglwyddir yn rhywiol. Bydd y broses 
y CRIA hefyd yn cyfeirio at gam-drin domestig yng nghyd-destun cam-drin alcohol a’r 
modd y mae hynny’n cysylltu â thrais domestig ac yn effeithio ar les emosiynol plant 
a phobl ifanc. 
 
Yn aml mae’r Tîm Gweithredu yn cyfeirio staff at feysydd polisi eraill ac yn creu 
cysylltiadau defnyddiol ar draws Llywodraeth Cymru, sy’n cyfrannu at ddatblygu 
polisi mewn modd cydlynol a chydgysylltiedig.  
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn aml yn gweithio mewn partneriaeth. Enghraifft o hynny 
yw ‘Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau – cynllun gweithredu ar gyfer Cymru’ sy’n 
ceisio ymgorffori’r celfyddydau a chreadigrwydd yn y cwricwlwm er mwyn gwella 
cyrhaeddiad. Mae corff a noddir gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau 
Cymru, yn gyfrifol am gyflawni nifer o’r camau gweithredu allweddol sydd yn y 
cynllun. Cytunodd Llywodraeth Cymru â Chyngor Celfyddydau Cymru y dylai proses 
yr Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant fod yn weithgarwch cydweithredol sy’n arwain 
at ddogfen a rennir. Dyma ddull gweithredu ymarferol ac arloesol sy’n cynorthwyo i 
godi ymwybyddiaeth a meithrin dealltwriaeth o hawliau plant mewn sefydliadau a 
mudiadau nad yw’r ddyletswydd ynghylch sylw dyledus yn berthnasol yn 
uniongyrchol iddynt.  
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4.3 Hawliau plant i grwpiau bregus  
 
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cynnwys 
darpariaeth sy’n nodi bod yn “rhaid i berson sy’n arfer swyddogaethau o dan y 
Ddeddf hon mewn perthynas â phlentyn .... roi sylw dyladwy i Ran 1 o Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn”. 
 
Dyma ddarpariaeth sy’n nodi’n glir ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sicrhau bod yn 
rhaid i lawer o blant a phobl ifanc mwyaf bregus Cymru gael gwasanaethau sy’n 
parchu ac sy’n cynnal eu hawliau. Mae hwn yn ddefnydd pellgyrhaeddol o’r 
ddyletswydd ynghylch sylw dyledus, a fydd yn cael effaith uniongyrchol ar y gwaith o 
ddarparu gwasanaethau ac a fydd yn golygu bod angen i ddarparwyr gwasanaethau 
ystyried a yw’r ffordd y maent yn darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc yn 
cynnal eu hawliau o dan CCUHP ai peidio. Mae’r rhwymedigaeth bwysig hon yn 
atgyfnerthu’r modd y mae’r rheoliadau, cyfarwyddyd statudol a’r codau ymarfer o dan 
y Ddeddf wedi, neu am gael eu hasesu o safbwynt eu heffaith ar hawliau plant, ac 
achosion lle mae sylw dyledus o dan y Mesur wedi’i roi drwy’r ddyletswydd ar 
Weinidogion.  
 
Ceir tystiolaeth anecdotaidd gynnar bod sefydliadau neu fudiadau sy’n debygol o 
ddarparu gwasanaethau o dan y Ddeddf yn cydnabod yr ymrwymiadau a wnaed gan 
Lywodraeth Cymru yn ogystal â’r rhwymedigaethau penodol a osodwyd drwy Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Rydym yn ymwybodol o 
ddarparwyr gwasanaethau o’r fath sydd wedi rhoi hyfforddiant i’w staff ynghylch 
CCUHP.  
 

4.4 Monitor Lles Plant a Phobl Ifanc Cymru  
 
Mae’r Cenhedloedd Unedig yn argymell y dylai gwladwriaethau sydd wedi ymrwymo 
i CCUHP gasglu data am bobl dan 18 oed ar gyfer pob maes y mae’r Confensiwn yn 
ymdrin ag ef, gan gynnwys y grwpiau mwyaf bregus (gweler Sesiwn Rhif Tri Deg ac 
Un y Pwyllgor ar Hawliau’r Plentyn).  
 
Cafodd Monitor Lles Plant a Phobl Ifanc Cymru ei ddatblygu i ddarparu darlun 
amlddimensiwn o les plant a phobl ifanc (0 i 25 oed) yng Nghymru gan ddefnyddio 
amrywiaeth o ddangosyddion lles a ffynonellau eraill o ystadegau ac ymchwil.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyhoeddi argraffiad arall o Fonitor Lles 
Plant a Phobl Ifanc Cymru. Dyma ymrwymiad clir i hawliau plant o ystyried 
disgwyliadau Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ynghylch y math hwn o adnodd yn 
ogystal â’r modd y mae’r monitor wedi’i seilio ar CCUHP gan fod y penawdau’n cyd-
fynd â’r Saith Nod Craidd ar gyfer plant a phobl ifanc. 
 

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/rights/sevencoreaims/?lang=en


 
17 

 
 

Mae’r Monitor hefyd yn adnodd defnyddiol i Weinidogion a staff wrth ystyried 
tystiolaeth ar gyfer Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant, ac mae’n effeithio’n 
uniongyrchol ar y broses o weithredu’r Cynllun Hawliau Plant.  
 
Mae’r Monitor (gweler Atodiad 2) wedi cael croeso cynnes ac mae rhanddeiliaid wedi 
bod yn arbennig o gefnogol i’r modd y mae’n crynhoi data ar gyfer amrywiaeth o 
wahanol ddangosyddion poblogaeth, yn ogystal â thystiolaeth ymchwil a safbwyntiau 
plant a phobl ifanc eu hunain. 
 

4.5 Sylw dyledus ar lefel leol  
 
Ni ddylid bychanu’r neges a gafodd ei rhannu pan gafodd y Mesur ei basio yn 2011. 
Roedd yn ddatganiad clir bod gan blant yng Nghymru hawliau a’n bod o ddifrif fel 
cenedl ynghylch ein cyfrifoldeb i gynnal yr hawliau hynny.   
 
Er nad oes modd creu cysylltiad uniongyrchol, ymddengys fod dyletswydd 
Llywodraeth Cymru yn treiddio i lefel leol wrth i sefydliadau a mudiadau adnabod 
ffyrdd o efelychu’r ymrwymiad i hawliau plant. 
 
Er enghraifft, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi ymrwymo 
i Siarter Plant, sy’n seiliedig ar CCUHP. Yn yr un modd mae Dinas a Sir Abertawe 
wedi datblygu Cynllun Hawliau Plant sy’n debyg iawn i’n Cynllun ni ac mae Cyngor 
Sir Penfro wedi cyhoeddi strategaeth ar gyfer cyfranogiad a hawliau plant.   
 
Rydym yn canmol y mentrau hyn ac yn croesawu’r holl gamau cadarnhaol sy’n cael 
eu cymryd. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i nodi arfer effeithiol ac annog 
sefydliadau a mudiadau eraill i ddysgu ohono, boed yn y sector cyhoeddus neu’r tu 
allan iddo.   
 

4.6 Y broses o gyhoeddi Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant   
 

Ym mis Mai 2014 cytunodd pob Gweinidog i sicrhau bod Asesiadau o’r Effaith ar 
Hawliau Plant ar gael i’r cyhoedd.  
 
Caiff dogfennau Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant sy’n ymwneud â deddfwriaeth 
eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae hynny’n wir hefyd am Asesiadau sy’n 
ymwneud ag is-ddeddfwriaeth sy’n cynnwys, er enghraifft, unrhyw reoliadau a wneir 
o dan ddeddfwriaeth sylfaenol.   
 
O ran penderfyniadau nad ydynt yn rhai deddfwriaethol, caiff yr holl Asesiadau o’r 
Effaith ar Hawliau Plant a gwblheir eu rhestru mewn newyddlen a gyhoeddir bob 
chwarter. Mae’n darparu dolenni cyswllt ar gyfer pob Asesiad a gyhoeddwyd yn 
ystod y chwarter ac yn rhestru teitlau’r holl Asesiadau sydd ar gael o ofyn amdanynt. 
Mae’r newyddlen yn gronfa o wybodaeth ac yn galluogi’r Tîm Gweithredu i gael 
gafael ar ddata ystadegol ynghylch nifer y bobl sy’n gofyn am gopi o’r cyhoeddiad. 
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Mae’r cwestiwn ynghylch pryd i gyhoeddi Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant wedi 
bod yn agwedd hollbwysig wrth weithredu’r Cynllun Hawliau Plant diwygiedig. Mae’r 
arweiniad a ddarparwyd yn y Cynllun yn rhoi cymorth ynghylch amseru’r broses 
gyhoeddi ac mae’n awgrymu y dylai Gweinidogion gynnwys y CRIA mewn prosesau 
ymgynghori ac annog gwaith ymgysylltu adeg yr asesiad cychwynnol o effaith. Mae’n 
bwysig nad yw’r polisi’n gyfarwyddol ac nad yw’n cyfyngu ar allu Gweinidogion i 
ddefnyddio proses yr Asesiad yn effeithiol ac yn hyblyg er mwyn sicrhau’r canlyniad 
gorau.  
 
Caiff y staff eu hannog bob amser i ystyried y CRIA yn broses barhaus yn hytrach 
nag yn rhywbeth sy’n digwydd unwaith yn unig, ac yn rhywbeth y dylid ei ailystyried 
a’i ddiweddaru drwy gydol proses benodol.  

 
Mae Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant wedi’u cyhoeddi yn ystod amryw 
gyfnodau sy’n perthyn i wahanol ddarnau o waith, er enghraifft yn ystod y cyfnod 
ymgynghori; adeg y Memorandwm Esboniadol yn achos deddfwriaeth; neu ochr yn 
ochr â Strategaethau a Chynlluniau Gweithredu terfynol a gyhoeddir.  
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5. Effeithiolrwydd proses yr Asesiad o’r Effaith ar Hawliau 
Plant (CRIA) 
 
Mae’n bwysig cofio diben y Mesur. Mae a wnelo â mwy na chydymffurfio drwy ddilyn 
prosesau, er mor bwysig yw’r rheini. Yr elfennau allweddol a adlewyrchir mewn 
cyfraith achosion ar ddyletswyddau ynghylch ‘sylw dyledus’ yw gwybodaeth, 
ymwybyddiaeth a diwylliant o ystyriaeth o ddydd i ddydd. Mae hynny’n cymryd 
amser, a diben Cynllun Hawliau Plant 2014 yw darparu fframwaith sy’n ein galluogi i 
feithrin yn raddol werthfawrogiad gwirioneddol o hawliau plant er mwyn gwella’r 
modd yr ydym yn gwneud pethau. Wrth wneud hynny, gallwn sicrhau ein bod yn 
rhoi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i’n plant a’n pobl ifanc. 
 
Gall y bwriad y tu ôl i’r Mesur, sef cychwyn newid mewn diwylliant a sbarduno 
ystyriaeth wirioneddol i hawliau plant a dealltwriaeth ohonynt, ddod i’r amlwg mewn 
gwahanol ffyrdd. Ym mhob rhan o’r adroddiad hwn rydym yn cyfeirio at enghreifftiau 
o amryw ffyrdd y mae sylw dyledus wedi’i roi, ac nid o reidrwydd drwy broses ffurfiol 
yr Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant. Fodd bynnag, mae’r enghreifftiau’n tystio i’r 
ffaith bod y llywodraeth hon wedi profi, ac yn dal i brofi, newid mewn diwylliant o 
safbwynt hawliau plant.  
 
Er enghraifft, gwnaeth ymateb Comisiynydd Plant blaenorol Cymru i’r ymgynghoriad 
ynghylch yr hyn a ddaeth wedyn yn Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 sylw ar yr 
Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant. Nododd bryderon ynghylch amlygrwydd 
diogelwch personol plant a phobl ifanc yn y Bil.  
 
Wrth wneud hyn, fe dynnodd sylw i’r ffaith bod y canllawiau cyfredol ar Asesu 
Llwybrau a Gerddir i’r Ysgol yn canolbwyntio ar faterion ynghylch diogelwch traffig ac 
nad oeddent yn ystyried ystod ehangach o ffactorau a allai effeithio ar ddiogelwch 
personol. Roedd y materion hynny’n cynnwys rhai megis a oedd llwybr wedi’i oleuo’n 
dda, a oedd yn cynnwys ardaloedd unig neu ardaloedd lle gwyddys bod plant hŷn 
neu oedolion yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol. Roedd y Comisiynydd o’r farn nad 
oedd y canllawiau’n rhoi digon o ystyriaeth i Erthygl 19 CCUHP.  
 
O ganlyniad i’r ystyriaethau yma, cryfhawyd y canllaw gweithredu ar gyfer Deddf 
Teithio Llesol (Cymru) 2013 i sicrhau gwell cyfranogaeth ac ymgynghori gyda phlant 
a phobl ifanc.  
Yn ogystal â hyn, aeth Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar 
drywydd y pwynt hwn, ac o ganlyniad datblygodd ganllawiau statudol newydd ar 
asesu risg llwybrau a gerddir i’r ysgol, y mae’n ofynnol bellach i awdurdodau lleol eu 
hystyried. Mae’r canllawiau’n cynnwys darpariaeth benodol ar gyfer diogelwch 
personol, sy’n seiliedig ar safbwyntiau plant a phobl ifanc, yn ogystal â disgwyliadau 
ynghylch cyfranogiad plant a phobl ifanc wrth roi’r canllawiau ar waith.  
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Fe luniodd y broses CRIA cymalau oddi fewn i Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 
ac fe ddylanwadodd hefyd ar ddatblygiad canllaw arall a oedd yn ymwneud a 
diogelwch plant wrth gerdded i’r ysgol. Mae’n dangos sut y mae’r Mesur yn galluogi 
trafodaethau ac yn meithrin diwylliant lle caiff hawliau plant eu hystyried a lle caiff 

dull cyfranogol o weithio ei ddefnyddio er budd plant. 
Mae’r Cynllun Hawliau Plant yn cynnwys ymrwymiad i “[werthuso] sut mae’r 
amrediad lawn o ddyletswyddau wedi cael eu gweithredu ar draws Llywodraeth 
Cymru”. Elfen allweddol o’r ymrwymiad hwn yw gwerthusiad annibynnol o broses yr 
Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant, y mae Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a 
Phobl Ifanc wedi’i chomisiynu i’w gynnal. Bydd y gwerthusiad yn cynnwys:   
 

 proses yr CRIA– gan ganolbwyntio ar ansawdd y broses a sylwedd; 

 deall effaith canlyniad yr Asesiad ar bolisi/deddfwriaeth;  

 cael safbwynt ychwanegol (sy’n cyfoethogi’r gwaith o ddadansoddi dogfennau) ar 
ansawdd Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant a gwblhawyd. 

 
Hwn fydd y gwerthusiad cyntaf o’i fath yng Nghymru. 
 
Bydd fersiwn derfynol yr adroddiad gwerthuso, y bydd argymhellion yn cyd-fynd ag 
ef, yn cael ei llunio erbyn mis Medi 2015. Bydd yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i’r 
modd y caiff y Mesur ei weithredu yn y dyfodol a bydd yn llywio’r Adroddiad 
Cydymffurfio nesaf. Mae’r broses werthuso wedi dechrau ac mae themâu cynnar yn 
dod i’r amlwg o’r gwaith, sydd hefyd wedi cyfrannu i’r adroddiad hwn. Mae’r gwaith 
cychwynnol yn awgrymu y bydd gwerth mewn archwilio meysydd megis:  
 

 ffyrdd y gall y Tîm Gweithredu gynorthwyo staff ar draws y Llywodraeth 
ymhellach; 

 y deunyddiau a ddatblygir i gynorthwyo staff; 

 camau i adolygu a diweddaru templed yr Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant;  

 y modd y caiff hyfforddiant ei ddylunio a’r hyn y mae’n ei gynnwys.  
 
Er nad oes unrhyw argymhellion terfynol ar gyfer gweithredu wedi’u llunio hyd yma, 
mae’r Tîm Gweithredu wedi ymrwymo i ddechrau gwaith ar sail y themâu sy’n dod i’r 
amlwg ac, felly, caiff camau gweithredu eu nodi yn yr adroddiad hwn. 
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6. Hybu gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch CCUHP  
 
Mae adran 5 y Mesur yn rhoi dyletswydd ar Weinidogion i gymryd y camau sy’n 
briodol i hybu gwybodaeth a dealltwriaeth ymhlith y cyhoedd, gan gynnwys plant a 
phobl ifanc, ynghylch CCUHP a’r Protocolau. Bwriad y ddyletswydd hon yw 
gweithredu rhwymedigaethau ar lywodraeth, gan sicrhau bod CCUHP yn rhan o’r 
fframwaith ar gyfer gwneud pob penderfyniad. Caiff hynny ei nodi yn Erthygl 42 
CCUHP sy’n datgan y dylai Llywodraethau sicrhau bod oedolion a phlant fel ei gilydd 
yn gyfarwydd iawn â’r Confensiwn. Mae gan wybodaeth a dealltwriaeth ynghylch 
CCUHP a’i Brotocolau Dewisol ymhlith plant, oedolion, sefydliadau a mudiadau ran 
bwysig iawn i’w chwarae o safbwynt sicrhau bod yr hawliau a’r rhwymedigaethau 
sydd ynddynt yn cael eu parchu.  
 
Rydym wedi bod yn gweithio i fynd i’r afael â’r ddyletswydd hon gan ddefnyddio nifer 
o ddulliau gweithredu y gellir eu gosod dan y tri phrif bennawd canlynol: Adnoddau, 
Hyfforddiant a Chyfranogiad. 
 

6.1 Adnoddau  
 

Rydym wedi datblygu ystod eang o adnoddau y bwriedir iddynt hybu ymwybyddiaeth 
a dealltwriaeth o hawliau plant.  
 
Mae’r rhain yn cynnwys cyfres o ddeunyddiau cyffredinol megis cardiau post a 
phosteri CCUHP sydd wedi’u rhannu ag ysgolion, digwyddiadau, cynadleddau, 
digwyddiadau hyfforddi, gwasanaethau ieuenctid, awdurdodau lleol a lleoliadau 
gwasanaethau plant megis Dechrau’n Deg. 
 
Rydym wedi cynhyrchu adnoddau megis pecyn cymorth ynghylch y cyfryngau i herio 
stereoteipiau negyddol o blant a phobl ifanc, a deunyddiau ynghylch llais a 
chyfranogiad disgyblion ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes addysg. Diben 
adnoddau eraill yw codi ymwybyddiaeth o hawliau plant mewn cyd-destun penodol. 
Mae enghreifftiau o’r adnoddau hynny’n cynnwys pecynnau cymorth i godi 
ymwybyddiaeth o hawliau gofalwyr ifanc a phlant sipsiwn a theithwyr, yn ogystal ag 
adnoddau sy’n ceisio grymuso plant a phobl ifanc a herio stereoteipiau. 
 
Mae catalog o adnoddau Llywodraeth Cymru ynghylch hawliau plant wedi’i rannu â 
rhanddeiliaid a bydd yn cael ei gyhoeddi. Bydd hynny’n galluogi unrhyw sefydliad 
neu fudiad yng Nghymru i ofyn am gopïau o’n deunyddiau print. 
 
Rydym yn darparu adnoddau a deunyddiau hyrwyddo sydd i’w gweld yn 
nigwyddiadau Llywodraeth Cymru, ac rydym yn barod i ddarparu adnoddau a 
deunyddiau hyrwyddo i sefydliadau a mudiadau allanol. 

 
Mae Atodiad 3 yn darparu gwybodaeth ychwanegol am amryw adnoddau ar-lein.   
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Mae staff wedi bod yn ymchwilio i’r ystod o adnoddau a deunyddiau sydd ar gael gan 
Lywodraeth Cymru a sefydliadau neu fudiadau allanol. O ganlyniad i’r ymarfer hwn, 
mae gwaith wedi dechrau ar ymgysylltu â rhanddeiliaid perthnasol er mwyn 
cydweithio i sicrhau bod yr adnoddau a ddatblygir gan Lywodraeth Cymru ac eraill yn 
gyfredol, yn berthnasol ac yn cael eu hyrwyddo a’u defnyddio’n effeithiol. 

 
6.2 Hyfforddiant  
 
Mae’r hyfforddiant a ddarperir gan Lywodraeth Cymru neu mewn partneriaeth â 
sefydliadau neu fudiadau allanol yn cynnwys y canlynol: 

 Hyfforddiant i staff Llywodraeth Cymru;  

 Hyfforddiant e-ddysgu ar-lein i staff Llywodraeth Cymru;  

 Hyfforddiant wyneb yn wyneb i staff Llywodraeth Cymru; 

 Hyfforddiant i Swyddfa Breifat; 

 Hyfforddiant i Wasanaethau Cyfreithiol; 

 Hyfforddiant e-ddysgu ar-lein i unrhyw aelod o’r cyhoedd;  

 Hyfforddiant ‘Hyfforddi’r Hyfforddwyr’ i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda 
phlant a phobl ifanc; 

 Hyfforddiant e-ddysgu ar-lein i’r cyhoedd ynghylch CCUHP;  

 Hyfforddiant gan y Ganolfan Ragoriaeth dros Hawliau Plant; 

 Hyfforddiant gan sefydliadau neu fudiadau eraill sy’n cael cyllid gan Lywodraeth 
Cymru;  

 Cyfleoedd i rannu arfer da ar lefel ryngwladol. 
 

6.2.1 Hyfforddiant i staff Llywodraeth Cymru 
 
Fel y nodwyd yng Nghynllun Hawliau Plant 2014 rydym wedi ymrwymo i barhau i 
godi ymwybyddiaeth a hyfforddi staff. I alluogi hynny rydym wedi datblygu nifer o 
adnoddau er mwyn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch CCUHP i’r staff a’u 
helpu i ddeall y broses y mae angen iddynt ei dilyn er mwyn cynorthwyo 
Gweinidogion i gydymffurfio â’r ddyletswydd ynghylch sylw dyledus.  
 
Rydym wedi gweithio’n galed i sicrhau bod y canllawiau, yr hyfforddiant a’r cymorth 
sydd ar gael i’r staff ynghylch CCUHP mor hygyrch ag sy’n bosibl. 
 
Mae strategaeth hyfforddi fewnol wedi’i datblygu sy’n dod â’r gwahanol adnoddau a 
dulliau hyfforddi ynghylch hawliau plant ynghyd ac sy’n nodi’r canlynol ar gyfer y 
flwyddyn sydd i ddod: 

 y nodau ar gyfer hyfforddi a datblygu staff; 

 y blaenoriaethau o ran hyfforddiant; 

 y math o hyfforddiant sydd ar gael;  

 Cynllun Gweithredu ar gyfer Hyfforddi a Datblygu. 
 
Mae’n hanfodol bod y ddyletswydd ynghylch sylw dyledus yn cael ei phrif ffrydio yn 
hyfforddiant a chanllawiau cyffredinol Llywodraeth Cymru. Un enghraifft o hynny yw’r 
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cwrs sgiliau polisi uwch sy’n ystyried asesiadau o effaith, gan gynnwys yr Asesiad o’r 
Effaith ar Hawliau Plant. 
 

6.2.2 Hyfforddiant e-ddysgu ar-lein i staff Llywodraeth Cymru 
 
Rhaid i Weinidogion deimlo’n hyderus bod ystyriaeth briodol wedi’i rhoi i hawliau 
plant wrth wneud penderfyniadau. Un o’r datblygiadau pwysig fu hyfforddiant i bob 
aelod o staff, sydd ar gael ar-lein ac sy’n rhoi cyflwyniad rhyngweithiol i CCUHP a’r 
modd y gallai hawliau plant effeithio ar eu gwaith. Dyma ffordd effeithiol o ddarparu 
hyfforddiant ar draws adrannau Llywodraeth Cymru. 
 
Mae’r hyfforddiant ar-lein wedi’i gynllunio ar gyfer unigolion, ond gellir ei raeadru 
hefyd a’i ddefnyddio gyda thimau. 
 
Ym mis Mai 2014 cafodd yr hyfforddiant ar-lein ei ddiweddaru er mwyn sicrhau ei fod 
yn cydymffurfio â’r angen i weithredu’r Mesur yn llawn, ac enillodd statws 
hyfforddiant gorfodol gan Grŵp Gweithrediadau Llywodraeth Cymru. 
 
Mae’r hyfforddiant ar-lein ar gael ar dudalennau Llywodraeth Cymru ar y fewnrwyd, 
sy’n ymwneud yn benodol â llunio polisïau a darparu gwasanaethau cyhoeddus, ac 
mae hefyd ar gael ar Borth Dysgu Llywodraeth Cymru. 
 
Bydd cynnwys yr adnodd yn cael ei adolygu a’i ddiweddaru i adlewyrchu 
datblygiadau yn y dyfodol. 
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6.2.3 Hyfforddiant wyneb yn wyneb i staff Llywodraeth Cymru 
 
Cynhaliodd darparwr prif raglen hyfforddi a datblygu Llywodraeth Cymru 23 o 
sesiynau ynghylch Hawliau Plant a CCUHP gan arbenigwr mewn hawliau dynol. 
Roedd y sesiynau wedi’u hanelu at staff rheoli a staff gweithredol, a chawsant eu 
cynnal rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2014. 
 
Roedd pob sesiwn yn para dwyawr a’u nod oedd adeiladu ar yr hyfforddiant ar-lein 
ar gyfer y sawl y mae angen iddynt gael dealltwriaeth ddyfnach o’r Mesur a’r 
ddyletswydd, oherwydd bod eu rôl yn ymwneud â darparu opsiynau a chyngor i 
Weinidogion yn rheolaidd ynghylch deddfwriaeth/polisi/penderfyniadau sy’n effeithio 
ar blant a phobl ifanc. 
 

Ystadegau am yr hyfforddiant ar-lein ynghylch CCUHP 
 

Cyn 1 Mai 2014 roedd ymhell dros 2000 o swyddogion ar draws Llywodraeth Cymru wedi 

ymgymryd â fersiwn flaenorol yr hyfforddiant ar-lein ynghylch CCUHP. 
 

Roedd adran 6 y Cynllun Hawliau Plant a gyhoeddwyd ym mis Mai 2014 yn ymrwymo i 
adrodd ynghylch nifer y bobl sy’n ymgymryd â’r hyfforddiant fesul adran yn Llywodraeth 

Cymru. 
 

Rhwng 1 Mai 2014 a 30 Ebrill 2015, dyma’r niferoedd a ymgymerodd â’r hyfforddiant ar-lein 
diwygiedig: 

Ffigur 1: 

Adran Nifer 

Addysg a Sgiliau 43 

Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

268 

Yr Economi, Gwyddoniaeth a 
Thrafnidiaeth 

136 

Cyllid a Gwasanaethau 
Corfforaethol 

67 

Llywodraeth Leol a 
Chymunedau 

61 

Cyfoeth Naturiol 469 

Yr Ysgrifennydd Parhaol 5 

CYFANSWM 1049 
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Roedd y sesiynau’n rhoi cyfle i’r staff archwilio eu rôl a’u cyfrifoldebau o safbwynt 
cynorthwyo Gweinidogion ac yn rhoi cyfle iddynt ystyried proses yr Asesiad o’r 
Effaith ar Hawliau Plant. Roedd y sesiynau hefyd yn archwilio’r modd y gall proses 
CRIA t helpu i gael y penderfyniadau a’r polisïau gorau posibl, drwy sicrhau eu bod 
yn cael effaith gadarnhaol ar blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru. 

 
Ffigurau am hyfforddiant 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wrth fyfyrio ynghylch proses yr CRIAa chanfyddiadau cychwynnol y gwerthusiad o’r 
broses, rydym wedi penderfynu adolygu cynnwys y cwrs. Mae angen pwyslais 
ychwanegol ar broses yr Asesiad yn ogystal â deunyddiau wedi’u teilwra ynghylch 
sut y gall CCUHP effeithio ar faes polisi penodol y staff. Rydym yn bwriadu datblygu 
cyfres o sesiynau hyfforddi wedi’u teilwra ar y cyd ag adrannau penodol gyda’r 
bwriad o gyflwyno’r gyfres ar draws pob adran. Bydd yn cynnwys Asesiadau o’r 
Effaith ar Hawliau Plant sy’n enghreifftiau neu’n astudiaethau achos. Bydd dull 
gweithredu o’r fath yn fwy rhagweithiol. 
 
Mae’r Tîm Gweithredu wedi ymateb i nifer o geisiadau penodol i ddarparu 
hyfforddiant neu fynychu cyfarfodydd tîm er mwyn rhoi gwybodaeth am CCUHP a 
phroses yr Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant. Un enghraifft o hynny oedd cais gan 
staff Swyddfa Breifat Gweinidog7. Mae unedau gohebiaeth a Swyddfeydd Preifat 
Gweinidogion yn darparu cymorth i Weinidogion. Ym mis Ebrill 2014 bu’r Tîm 
Gweithredu yn darparu hyfforddiant ynghylch CCUHP i staff Swyddfa Breifat, a fu’n 
canolbwyntio ar effaith gweithredu’r Mesur yn llawn o 1 Mai 2014 ymlaen. 
 

6.2.4 Hyfforddiant i Wasanaethau Cyfreithiol 
 
Mae Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru yn chwarae rôl hanfodol o 
safbwynt gweithredu’r broses ynghylch sylw dyledus. 
 

                                                             
7
 Tîm o staff sy’n darparu cymorth i Weinidogion. 

Band cyflog          Nifer 

Swyddog Cymorth  13 
Rheolwr               56 
Swyddog Gweithredol               30 
CYFANSWM               99 

Adran                          Nifer 

Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

24 

Yr Economi, Gwyddoniaeth a 
Thrafnidiaeth 

26 

Addysg a Sgiliau 10 
Cyllid a Gwasanaethau 
Corfforaethol 

9 

Llywodraeth Leol a 
Chymunedau 

26 

Gwasanaethau Cyfreithiol 3 
Cyfoeth Naturiol 1 
CYFANSWM 99 
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Bydd Gweinidogion yn aml iawn yn cyfeirio at gyngor cyfreithiol wrth gyflawni 
swyddogaethau Gweinidogol, er enghraifft wrth egluro cymwyseddau i weithredu a 
chydymffurfiaeth statudol ynghylch ystod o rwymedigaethau. 
 
Nodwyd bod Gwasanaethau Cyfreithiol yn flaenoriaeth yng Nghynllun Gweithredu 
ein Strategaeth Hyfforddi a Datblygu ar gyfer 2014-15. 
 
Ym mis Ebrill 2014 cafodd dwy sesiwn hyfforddi wedi’u teilwra eu darparu ar gyfer 48 
o gynrychiolwyr o’r adran Gwasanaethau Cyfreithiol. Cafodd hynny effaith 
bellgyrhaeddol a chadarnhaol o safbwynt cynyddu capasiti ar gyfer arbenigedd 
mewn hawliau plant yn Llywodraeth Cymru, ac mae’n ategu gwaith y Tîm 
Gweithredu. 
 
Mae nifer o dimau Gwasanaethau Cyfreithiol wedi cynorthwyo staff polisi i ystyried 
effaith a pherthnasedd posibl eu gwaith yng nghyd-destun hawliau plant, yn rhan o 
broses yr Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant. 
 
Mae Gwasanaethau Cyfreithiol hefyd wedi hysbysu staff polisi perthnasol ynghylch 
cyfraith achosion sydd y tu hwnt i gymhwysedd y Cynulliad Cenedlaethol, a allai fod 
o help i lywio gwaith y Gweinidogion. Mae enghreifftiau o hynny’n cynnwys 
gweithredu’r elfen o gosb am danfeddiannu, sy’n perthyn i gamau Llywodraeth y DU 
i ddiwygio budd-daliadau tai, ac achosion sy’n ymwneud â chyfiawnder teuluol. Er 
nad yw’r wybodaeth yn uniongyrchol berthnasol i swyddogaethau’r Gweinidogion, 
mae’n gwella dealltwriaeth o ddefnydd cyfreithiol o CCUHP. 
 
Mae’r Llawlyfr Deddfwriaeth, sy’n adnodd gwybodaeth i’r staff, yn esbonio’n glir beth 
a ddisgwylir gan dimau deddfwriaeth o safbwynt Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau 
Plant. Cafodd y llawlyfr ei ddiweddaru ar ôl i’r Mesur ddod i rym yn llawn. Yn ogystal, 
mae gwybodaeth am y rhwymedigaethau ynghylch sylw dyledus wedi’i phrif ffrydio 
yn y Rhaglen Addysg am Ddeddfwriaeth sy’n canolbwyntio ar ddatblygu polisi. 
 
Cafodd y templed ar gyfer cyflwyniadau deddfwriaethol i Weinidogion8 ei ddiweddaru 
hefyd er mwyn sicrhau bod Gweinidogion yn ymwybodol o’r rhwymedigaeth ynghylch 
sylw dyledus a’r modd y mae’r ddyletswydd wedi’i bodloni. 
 
Mae Gwasanaethau Cyfreithiol yn ystyried pa gamau pellach y gallai fod yn 
ddymunol eu cymryd yng nghyd-destun cynlluniau hyfforddi yn y dyfodol. 
 

6.2.5 Hyfforddiant ‘Hyfforddi’r Hyfforddwyr’ i weithwyr proffesiynol sy’n 
gweithio gyda phlant a phobl ifanc 
 
Pan fu Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn archwilio 
Llywodraeth y DU ym mis Medi 2008, cyflwynodd gyfres o argymhellion a oedd yn 
cynnwys yr argymhelliad canlynol: 

                                                             
8 Y templed a ddefnyddir i roi gwybodaeth a chyngor er mwyn llywio penderfyniadau Gweinidogion ar faterion 
sy’n ymwneud â deddfwriaeth. 
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Yn 2012 cafodd Plant yng Nghymru gyllid gan Lywodraeth Cymru i dreialu’r gwaith o 
ddarparu hyfforddiant ynghylch CCUHP i bersonél hyfforddi proffesiynol allweddol ar 
draws Cymru, drwy fenter ‘Hyfforddi’r Hyfforddwyr’. 
 
Dyma’r prif ganlyniadau y bwriadwyd i’r fenter eu cyflawni: 

 gwella gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch hawliau plant a CCUHP ymhlith y 
prif addysgwyr ym mhob un o’r grwpiau proffesiynol hyn; 

 cyflwyno ystod o adnoddau a gweithgareddau addysgu am hawliau plant a 
CCUHP; 

 codi ymwybyddiaeth o’r modd y mae hawliau plant a CCUHP yn gymwys yng 
ngwaith pob un o’r grwpiau proffesiynol hyn, a’r modd y maent felly’n ddefnyddiol 
ac yn berthnasol; 

 grymuso a galluogi’r prif addysgwyr hyn i gynnwys addysg am hawliau plant a 
CCUHP yn rhan o’u cwricwlwm wrth hyfforddi gweithwyr proffesiynol eraill. 

 
Mae’r hyn a ddysgwyd o’r cynllun peilot ynghyd â’r argymhellion a wnaed yn yr 
adroddiad gwerthuso wedi ei gwneud yn bosibl i’r fenter gael ei datblygu, a chafodd 
contractau pellach eu dyfarnu yn 2013/14 a 2014/15. 
 
I weld crynodeb o ganlyniadau pob un o’r contractau hyn, ewch i Atodiad 4. 

 
Mae’r Tîm Gweithredu wedi adolygu’r model hyfforddi ac mae’n datblygu manyleb 
amgen y bwriedir iddi esgor ar ddull gweithredu tymor hwy a phenodol i sector, a 
fydd yn ceisio cydweithredu â gweithwyr proffesiynol perthnasol i ddatblygu cynnwys 
yr hyfforddiant a dulliau o hyrwyddo’r hyfforddiant. Bydd y broses dendro ar gyfer 
hyn yn dechrau yn ystod haf 2015. 
 

6.2.6 Hyfforddiant e-ddysgu ar-lein i’r cyhoedd ynghylch CCUHP 
 
Cafodd hyfforddiant i’r cyhoedd ynghylch CCUHP ei greu a’i lansio er mwyn codi 
ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd o gyfleoedd i ddysgu mwy am hawliau plant a 
phobl ifanc. Mae’r hyfforddiant yn cynnwys enghreifftiau o astudiaethau achos a 
dolenni cyswllt â gwybodaeth ychwanegol a gwefannau cysylltiedig. 
 

 

“The reinforcement of adequate and systematic training of all professional 
groups working for and with children, in particular law enforcement 

officials, immigration officials, media, teachers, health personnel, social 
workers and personnel of the child care institutions” 

 Sylw Clo gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig 2008 
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Mae cynnwys yr adnodd wedi’i adolygu a’i ddiweddaru. Mae’r hyfforddiant ar-lein 
sydd wedi’i ddiweddaru i’w weld ar wefan Hawliau Plant yng Nghymru a gellir ei weld 
hefyd ar www.bit.ly/e-learningpackage.  
 
Mae’r hyfforddiant wedi’i fabwysiadu gan nifer o awdurdodau lleol, ac rydym yn 
parhau i hyrwyddo’r adnodd yn rhan o’n strategaeth codi ymwybyddiaeth. 
 

6.2.7 Hyfforddiant gan y Ganolfan Ragoriaeth dros Hawliau Plant 
 
Mae rhai ffrydiau cyllid wedi’u hanelu’n benodol at yr agenda codi ymwybyddiaeth. 
Yr enghraifft fwyaf nodedig o hynny yw’r ffaith bod cyllid wedi’i ddyfarnu dan y Grant 
Cyflawni dros Blant a Theuluoedd i Plant yng Nghymru, a fydd yn arwain consortiwm 
i ddatblygu Canolfan Ragoriaeth dros Hawliau Plant. Bydd y ganolfan hon yn 
darparu hyfforddiant a gwybodaeth i blant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol. 
 

6.2.8 Hyfforddiant gan sefydliadau neu fudiadau eraill sy’n cael cyllid 
gan Lywodraeth Cymru  
  
Rydym yn darparu cyllid uniongyrchol i sefydliadau, mudiadau a gwasanaethau plant 
a phobl ifanc sy’n hybu hawliau plant, er enghraifft Comisiynydd Plant Cymru, Plant 
yng Nghymru, Pacey, y Mudiad Meithrin, Chwarae Cymru, ysgolion a Gwasanaethau 
Ieuenctid. 
 

6.2.9 Cyfleoedd i rannu arfer da ar lefel ryngwladol 
 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyfrannu at nifer o weithgareddau sy’n codi 
ymwybyddiaeth a lefelau dealltwriaeth ynghylch CCUHP ar lefel ryngwladol, er 
enghraifft drwy gefnogi cynhadledd ryngwladol Prifysgol Abertawe ynghylch hawliau 
plant, sef y cynulliad a gynhaliwyd cyn VI Cynulliad y Byd yn Pueblo, Mecsico yn 
2014. Cafodd y ddau ddiwrnod eu defnyddio i fanteisio ar brofiad gwledydd eraill ond 
canolbwyntiwyd hefyd ar hybu cynnydd o ran hawliau plant yng Nghymru. 
 
Yn yr un modd mae uwch-aelodau o staff Llywodraeth Cymru wedi cael 
gwahoddiadau i gyflwyno’r datblygiadau yng Nghymru a chymryd rhan mewn 
trafodaethau a seminarau ynghylch gweithredu deddfwriaeth hawliau plant, ac 
ynghylch yr Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant yn benodol. Roedd y 
digwyddiadau hyn yng Nghatalonia a New Brunswick, Canada yn gyfleoedd i 
arddangos gwaith Llywodraeth Cymru ac archwilio’r gwahanol fodelau ar gyfer 
gweithredu. Mae hynny’n cyfrannu at ddealltwriaeth Llywodraeth Cymru o 
gysyniadau’n ymwneud â hawliau plant. 

 
6.3 Cyfranogiad 

 
Elfen allweddol o’n hymrwymiad i godi ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc o’u 
hawliau yw ein hagenda ar gyfer cyfranogiad. 
 

http://www.bit.ly/e-learningpackage
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Agwedd bwysig ar hyn ar lefel genedlaethol yw’r cyllid a ddyfernir i gonsortiwm yn y 
trydydd sector, a arweinir gan Plant yng Nghymru, drwy’r Grant Cyflawni dros Blant a 
Theuluoedd. Nod y consortiwm yw creu Canolfan Ragoriaeth dros Hawliau Plant y 
bydd ei gwaith yn cynnwys sicrhau bod lleisiau plant yn cael eu clywed mewn 
trafodaethau sy’n effeithio arnynt, codi ymwybyddiaeth, sefydlu a hybu arfer gorau a 
darparu cyngor ar sail tystiolaeth ynghylch materion sy’n ymwneud â hawliau plant. 
 
Dyma brif elfennau’r prosiect:  
 

 hysbysu plant a phobl ifanc a’u galluogi i gyfranogi’n effeithiol a chael 
gwrandawiad gan Weinidogion a llunwyr polisi – Cymru Ifanc yw brand y gwaith 
hwn erbyn hyn;  

 sicrhau bod y gweithlu sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc yn cael gwybod am 
hawliau plant i gyfranogi, a sicrhau bod strwythurau ar waith sy’n hwyluso’r 
broses o rannu dulliau effeithiol o gyfranogi; 

 cynorthwyo gweithlu traws-sector amlasiantaeth sy’n cael mwy o wybodaeth, sy’n 
cymryd rhan yn fwy helaeth ac sy’n cynnwys llunwyr polisi ac ymarferwyr i 
gyflawni polisi Llywodraeth Cymru;  

 dylanwadu’n effeithiol ar ddatblygu polisi ac arferion a chyfrannu at y gwaith 
hwnnw gan roi pwyslais ar ymyrryd yn gynnar ac atal a lliniaru tlodi, a ategir gan 
flaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru. 

 
Mae gan yr holl brif amcanion rôl bwysig i’w chwarae o safbwynt cynorthwyo 
Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth o hawliau plant. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella’r darpariaethau hyn drwy ei 
gweithgarwch ei hun. 
 
Enghraifft arall o sefydliad sy’n cyflawni gwaith da o safbwynt cyfranogiad ar lefel 
genedlaethol yw CAFCASS Cymru sy’n cynorthwyo’r system llysoedd teulu. Mae 
CAFCASS wedi datblyguEich Llais , sef cynllun tair blynedd ar gyfer cyfranogiad, a 
fydd yn helpu’r sefydliad i ddarparu rhaglen o brosiectau er mwyn cynorthwyo’r plant 
a’r bobl ifanc sy’n defnyddio ei wasanaethau a sicrhau budd iddynt. Bwriad Eich Llais 
yw ei gwneud yn fwy posibl fyth i lais y plentyn gael ei glywed yn y system 
cyfiawnder teuluol. 
 
Bydd Eich Llais yn helpu CAFCASS Cymru i gyflawni ei ymrwymiadau i CCUHP, 
Safonau Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyfranogiad a gwerthoedd a nodau strategol 
CAFCASS Cymru. Mae’r ymrwymiadau hyn yn ychwanegol at wella’r gwasanaeth a 
ddarperir i blant a phobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn achosion llys teulu, mewn 
modd cynaliadwy sy’n briodol i’w hoedran. Mae gan Eich Llais dair uwch-thema, sef 
Gwrando a Dysgu; Cynnwys a Hysbysu; a Chydweithio a Rhannu. 
 
Mae Bwrdd Cyfranogiad wedi’i sefydlu i gynorthwyo’r gwaith o weithredu’r rhaglen. 
Ym mlwyddyn gyntaf y cynllun roedd y rhaglen o brosiectau’n cynnwys hybu 
CCUHP; datblygu a lansio gwefan sy’n canolbwyntio ar blant a phobl ifanc; adolygu 
ei ddulliau o gyfathrebu â phlant a phobl ifanc (gan gynnwys gwneud gwaith pellach i 
ddatblygu pecynnau gwybodaeth i blant); creu cyfleuster esbonio jargon; ei gwneud 
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yn haws i blant a phobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn achosion llys teulu gyfleu eu 
dymuniadau a’u teimladau i’r Farnwriaeth; a chysylltu gwaith y sefydliad ar 
gyfranogiad â Rhwydwaith Cyfiawnder Teuluol Cymru a’r Bwrdd Cyfiawnder Teuluol. 
 
Mae CAFCASS Cymru wedi ymgysylltu â phlant a phobl ifanc ar draws Cymru er 
mwyn helpu i lunio’r cynllun a chynllunio i lansio Eich Llais.. 
 
Yn ogystal, mae’r strwythurau lleol ar gyfer cyfranogi’n hanfodol i godi 
ymwybyddiaeth mewn cymunedau, ac mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i 
greu fframwaith ar gyfer sicrhau llais i blant a phobl ifanc ac ymwybyddiaeth o’u hawl 
i gael gwrandawiad. 
 
Ym mis Rhagfyr 2012, o dan adran 12 Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010, 
cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau statudol i awdurdodau lleol, drwy’r 
ddogfen ‘Cydamcanu – Cydymdrechu’ (canllawiau ar Gynlluniau Integredig Sengl) er 
mwyn hybu a hwyluso cyfranogiad gan blant a phobl ifanc mewn penderfyniadau a 
allai effeithio arnynt. 
 
Yn ystod 2014 bu staff Llywodraeth Cymru yn ymweld â phob awdurdod lleol er 
mwyn creu darlun o gyfranogiad drwy ddeall sut y mae’r ddyletswydd hon yn cael ei 
chyflawni’n lleol. Mae Llywodraeth Cymru wedi mapio’r enghreifftiau hyn o arfer da 
ar sail y Saith Safon ar gyfer Cyfranogiad.  
 
Mae papur wedi’i rannu â rhanddeiliaid gyda’r bwriad o hybu arfer gorau yn lleol. 
Roeddem yn falch iawn o weld ymrwymiad ac arloesedd parhaus ar lefel leol a 
byddwn yn parhau i gynnig ein cymorth. 
 

6.4 Gwaith pellach 
 
Rydym yn cydnabod yr angen i barhau i gynyddu lefelau ymwybyddiaeth o CCUHP 
ar draws Cymru a byddwn yn ailystyried ein Strategaeth Codi Ymwybyddiaeth sy’n 
canolbwyntio ar: 

 ddatblygu adnoddau a deunyddiau, a buddsoddi mewn adnoddau a deunyddiau, 
y bwriedir iddynt hybu hawliau plant a chodi ymwybyddiaeth ohonynt; 

 hybu hyfforddiant ac ymwybyddiaeth;  

 sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cyfranogi’n ystyrlon ym mhrosesau’r 
llywodraeth genedlaethol a llywodraeth leol ac mewn penderfyniadau sy’n 
effeithio arnynt. 

 
Byddwn yn ceisio cwrdd â rhanddeiliaid i drafod yn benodol ddulliau o rannu 
adnoddau a chynyddu ymdrech er mwyn sicrhau bod modd i ni gyrraedd cynifer ag 
sy’n bosibl o blant a phobl ifanc a’r gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda nhw. 
Byddwn yn ceisio atgyfnerthu’r gwaith hwn ac osgoi achosion o ddyblygu, gan 
wneud y defnydd gorau posibl o adnoddau. 
 

 

http://www.llaisdisgyblioncymru.org.uk/cymraeg/uwchradd/amdanon-ni/safonau-cenedlaethol-ar-gyfer-cyfranogiad-plant-a-phobl-ifanc/
http://www.pupilvoicewales.org.uk/secondary/about-us/national-children-and-young-peoples-participation-standards-for-wales/
http://www.pupilvoicewales.org.uk/secondary/about-us/national-children-and-young-peoples-participation-standards-for-wales/
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7. Craffu  
 
Un brif egwyddor y mae Llywodraeth Cymru i raddau helaeth wedi ymgymryd â’i 
gweithredu yw’r egwyddor o hwyluso gwaith craffu’n effeithiol ar y modd y caiff y 
Mesur ei weithredu. 
 
O ymrwymo i dryloywder Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant i sicrhau dadl mewn 
cyfarfod llawn gan ddefnyddio amser Busnes y Llywodraeth, mae Llywodraeth 
Cymru wedi ceisio gweithredu’r disgwyliadau a fynegwyd yn Sylw Cyffredinol 5 
Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Fesurau Gweithredu Cyffredinol y Confensiwn ar 
Hawliau’r Plentyn: 
 

“Publication and wide dissemination of and debate on such reports, including in 
parliament, can provide a focus for broad public engagement in implementation.” 

 
Mae hefyd wedi dod i’r amlwg bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, fel deddfwrfa, 
wedi ymateb i’r Mesur. Mae hynny’n helpu i weithredu Sylw Cyffredinol 5 Mesurau 
Gweithredu Cyffredinol y Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn: 
 

“The development of a children’s rights perspective throughout Government, 
parliament and the judiciary is required for effective implementation of the whole 
Convention.” 

 
Ar sawl achlysur, yn enwedig mewn Pwyllgorau Craffu sy’n ymwneud â 
deddfwriaeth, mae’r ddyletswydd ynghylch sylw dyledus a’r Asesiadau o’r Effaith ar 
Hawliau Plant yn benodol wedi bod yn destun gwaith asesu a thrafod. Ceir 
enghreifftiau niferus o Adroddiadau Cyfnod 1 Pwyllgorau yn cyfeirio at CCUHP a’r 
ddyletswydd ynghylch sylw dyledus, ac mewn rhai achosion ceir enghreifftiau o 
hynny’n digwydd mewn argymhellion penodol i Weinidogion, er enghraifft: 
 

“Wrth ystyried tystiolaeth gan fudiadau plant ar y mater hwn, rydym yn derbyn y farn 
nad yw’r Bil o reidrwydd yn mynd yn groes i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn. Fodd bynnag, rydym yn argymell bod y Dirprwy Weinidog yn 
gwneud datganiad...ar sut y bydd y...Bil hwn...yn hyrwyddo ac yn amddiffyn 
egwyddor greiddiol budd pennaf y plentyn...” 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol,  
Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru),  

Adroddiad Pwyllgor Cyfnod 1, Gorffennaf 2013 

 
Mae’r gweithgarwch hwn yn y ddeddfwrfa’n cyfrannu at y naratif gwleidyddol ac 
mae’n ffordd bwysig o godi proffil hawliau plant yn ogystal â chynyddu dealltwriaeth. 
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Mae hefyd yn werth nodi bod pwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol wedi cymryd 
camau cadarnhaol ac wedi ymgysylltu â phlant a phobl ifanc er mwyn llywio eu 
gwaith craffu. 
 
Mae’r gwaith craffu hwn wedi ymestyn hefyd i drafodaethau ynghylch dyraniadau’r 
gyllideb gan Weinidogion. Er enghraifft, cyn cyflwyno cyllideb ddrafft Llywodraeth 
Cymru ar gyfer 2015-16, ymatebodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol i gais gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg am 
wybodaeth ynghylch proses CRIA a gynhaliwyd o’r gyllideb ar gyfer Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 
Mae Sylw Cyffredinol 5 yn datgan fel a ganlyn: “[that the UN Committee] regards as 
essential the independent monitoring of progress towards implementation by, for 
example, parliamentary committees, NGOs, academic institutions, professional 
associations, youth groups and independent human rights institutions…”. 
 
Mae’r gwaith y mae pwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol yn ei wneud yn adlewyrchu 
hynny, ac mae’r modd y mae Llywodraeth Cymru wedi galluogi’r sefydliadau allanol 
a restrir yn y Sylw Cyffredinol uchod i chwarae rolau pwysig wrth weithredu’r Mesur 
yn adlewyrchu hynny hefyd. 
 

7.1 Ceisiadau am Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant gan y cyhoedd  

 
Mae aelodau’r cyhoedd, gan gynnwys pobl ifanc, hefyd wedi gofyn droeon am 
Asesiadau penodol o’r Effaith ar Hawliau Plant. Mae hon yn weithdrefn bwysig o 
safbwynt galluogi’r cyhoedd i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Rydym bob amser 
yn cydymffurfio â cheisiadau o’r fath a chaiff Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant 
eu darparu cyn gynted ag sy’n bosibl. 
 
Mae fersiwn pobl ifanc o’r gweithdrefnau cwyno ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru 
hefyd. Yn rhan o’n gwaith codi ymwybyddiaeth, byddwn yn ystyried a oes ffyrdd y 
gellir hybu hynny ymhellach. 
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8. Edrych i’r dyfodol  
 
Mae datblygu’r Adroddiad Cydymffurfio wedi rhoi cyfle gwerthfawr i ni ystyried ble’r 
ydym ni arni ac i fyfyrio ynghylch y cynnydd a wnaed o safbwynt gweithredu Mesur 
Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011. 
 
Rydym yn asesu’n barhaus effeithiolrwydd yr hyn a wnawn a’r modd yr ydym yn 
gweithredu. Mae’r adroddiad hwn hefyd wedi bod yn fodd i ganolbwyntio ar adnabod 
meysydd posibl sy’n haeddu sylw pellach. 
 
Bydd y broses fyfyrio’n seiliedig i raddau helaeth ar werthusiad annibynnol o broses 
y CRIA ym mis Medi 2015, ac edrychwn ymlaen at ystyried canfydddiadau ac 
argymhellion yr adroddiad gwerthuso. 
 
Ceir meysydd gwaith y mae’r Gweinidogion wedi gofyn i swyddogion weithio arnynt 
yn y cyfamser. Rydym wedi cyfeirio at y meysydd hynny ym mhob rhan o’r adroddiad 
hwn, ond yn gryno byddant yn cynnwys y canlynol: 
 

 bod cwestiwn yn cael ei gynnwys yn nhempled yr Asesiad o’r Effaith ar Hawliau 
Plant, sy’n gofyn am ystyriaeth i’r modd y gallai’r penderfyniad a wneir gan y 
Gweinidog effeithio ar dlodi plant; 

 bod adolygiad yn cael ei gynnal o’r deunyddiau ategol ar gyfer proses yr Asesiad 
o’r Effaith ar Hawliau Plant, gyda’r bwriad o’u diweddaru; 

 fel rhan o’r adolygiad ehangach o adnoddau ategol, byddwn yn ystyried a oes 
angen ail edrych ar y broses o gofnodi ffurfiol neu a yw’r systemau cyfredol yn 
ddigonol; 
 

 bod cynnwys yr adnoddau hyrwyddo’n cael ei adolygu a’i ddiweddaru i 
adlewyrchu datblygiadau yn y dyfodol; 

 bod cynnwys y cwrs ar gyfer yr hyfforddiant wyneb yn wyneb mewnol i staff yn 
cael ei adolygu gyda’r bwriad o ddarparu cynnwys sydd wedi’i deilwra er mwyn 
adlewyrchu gwaith penodol adrannau; 

 bod y dull o ddarparu hyfforddiant ynghylch CCUHP i weithwyr proffesiynol sy’n 
gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn cael ei newid er mwyn iddo fod yn benodol 
i’r sector a chynnwys camau i gydweithredu â gweithwyr proffesiynol perthnasol i 
ddatblygu cynnwys yr hyfforddiant a dulliau o’i hyrwyddo; 
 

 bod yr hyfforddiant e-ddysgu ar-lein i’r cyhoedd ynghylch CCUHP yn cael ei 
ddiweddaru; 
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 bod lefelau ymwybyddiaeth o CCUHP yn parhau i gael eu cynyddu ar draws 
Cymru a bod ein Strategaeth Codi Ymwybyddiaeth yn cael ei hailystyried;   

 ystyried ffyrdd o hyrwyddo ymhellach y  fersiwn plant a phobl ifanc o broses 
cwyno Llywodraeth Cymru; a 

 bod camau’n cael eu cymryd i wella’r modd y caiff dulliau o godi ymwybyddiaeth 
o hawliau plant eu cydgysylltu. Bydd hynny’n gofyn am fwy o gydweithredu er 
mwyn sicrhau bod yr adnoddau’n cael eu defnyddio’n well a’u bod ar gael ar 
draws Cymru. Bydd hynny’n sicrhau y ceir y gwerth mwyaf posibl o bob 
gweithgaredd, yn y Llywodraeth a’r tu allan iddi. Nod y dull mwy cydweithredol 
hwn o weithredu yw hybu ac efelychu arfer gorau. 

Rydym yn gobeithio’n fawr y bydd y camau cadarnhaol hyn yn arwain at ragor o 
welliannau eto ac y bydd y cynnydd hwn yn cael ei adlewyrchu yn yr Adroddiad 
Cydymffurfio nesaf. 
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Atodiad 1 
 

 
 

Strategaeth Tlodi Plant Ddiwygiedig Cymru – Yr Is-adran  
Trechu Tlodi 

 

Gellir defnyddio’r ddyletswydd ynghylch sylw dyledus mewn nifer o ffyrdd. Mewn rhai 
swyddogaethau, caiff CCUHP ei ddefnyddio fel fframwaith arweiniol sy’n 
canolbwyntio’n benodol ar sut y mae’r penderfyniadau neu’r polisi yn debygol o 
wireddu hawliau plant. Ceir enghreifftiau hefyd o achosion lle mae CCUHP yn 
ganolog i’r gwaith o ddatblygu’r polisi ei hun, lle mae CCUHP wedi’i ymgorffori yn y 
modd y mae’r polisi wedi’i ddylunio – gan ddefnyddio dull gweithredu sy’n seiliedig ar 
hawliau. Un enghraifft o’r fath yw Strategaeth Tlodi Plant Ddiwygiedig Llywodraeth 
Cymru a gyhoeddwyd ar 27 Mawrth 2015.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi mai tlodi plant yw’r prif rwystr i’r gwaith o wireddu 
a chynnal hawliau plant yng Nghymru. At hynny, mae’r Strategaeth Tlodi Plant 
ddiwygiedig yn canolbwyntio ar wella canlyniadau plant a phobl ifanc, sy’n egwyddor 
sydd wrth wraidd CCUHP. Oherwydd hynny rydym wedi nodi mai cyflawni’r 
Strategaeth Tlodi Plant yw’r ymrwymiad y byddwn yn rhoi blaenoriaeth iddo o 
safbwynt yr agenda ar gyfer hawliau plant. Wrth ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth 
Cymru i CCUHP byddwn yn egluro bod gan bob portffolio ac adran rwymedigaethau 
a chyfrifoldebau o safbwynt gwireddu hawliau plant. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio trechu tlodi plant gan ddefnyddio CCUHP fel 
sylfaen, gan gydnabod bod trechu tlodi’n golygu gwella lles plant yn ogystal â mynd 
i’r afael â thlodi incwm. Mae’r Strategaeth Tlodi Plant ddiwygiedig yn cydnabod yn 
benodol bod dull gweithredu sy’n seiliedig ar hawliau plant yn cysylltu lles plant â lles 
rhieni a theuluoedd, ac mae’n sicrhau bod cymorth i deuluoedd wrth wraidd polisïau i 
drechu tlodi plant. 
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Er bod y Strategaeth ddiwygiedig yn cydnabod bod tlodi plant yn adlewyrchiad 
uniongyrchol o dlodi eu rhieni (sy’n esbonio’r pwyslais ar gynyddu incwm aelwydydd 
a mynediad i gyflogaeth), rydym hefyd yn deall ac yn cydnabod bod gan y plentyn 
hawliau a bod ganddo anghenion penodol ar hyn o bryd. Er bod yr hawliau hynny’n 
cyfrannu at wella sefyllfa teulu a chymuned y plentyn, gallant ymestyn y tu hwnt i’r 
teulu hefyd. 
 
Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Trechu Tlodi yw’r prif ddull cyflawni 
o hyd ar gyfer gwireddu amcanion y Strategaeth ddiwygiedig. Er bod hwn yn gynllun 
ar gyfer pob oedran, mae’n cynnwys ffocws cryf ar wella canlyniadau plant a phobl 
ifanc. Mae’n amlinellu chwe blaenoriaeth allweddol sy’n cynnwys canolbwyntio ar 
ddarparu dechrau da mewn bywyd i bob plentyn a gwella canlyniadau yn ystod y 
blynyddoedd cynnar; gwella cyrhaeddiad addysgol ymhlith disgyblion sy’n gymwys i 
gael prydau ysgol am ddim; lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant; mynd i’r afael â diweithdra ac anweithgarwch 
economaidd; lleihau anghydraddoldebau iechyd drwy fynd i’r afael â’r ddeddf gofal 
wrthgyfartal; a rhoi sylw i dai ac adfywio. 
 
Yn y Strategaeth Tlodi Plant ddiwygiedig rydym yn tynnu sylw at bwysigrwydd yr 
Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant i sicrhau ffocws parhaus ar wella canlyniadau. 
Yn benodol mae’r Strategaeth ddiwygiedig yn tynnu sylw at y canlynol: 
“bydd sicrhau ein bod yn rhoi sylw dyledus i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn wrth inni ddatblygu polisïau a rhaglenni i gefnogi plant a phobl 
ifanc yn hanfodol i fynd i’r afael â thlodi plant a gwella canlyniadau. Mae’r broses o 
gwblhau Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant gan Adrannau Llywodraeth Cymru yn 
gyfle delfrydol i gysylltu’r agendâu hawliau plant a thlodi plant. Byddwn yn parhau i 
gydweithio er mwyn sicrhau bod tlodi plant yn cael ei ystyried wrth inni ddatblygu ein 
polisïau a’n rhaglenni trwy gwblhau Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant.” 
 
Er mwyn adlewyrchu’r ymrwymiad trawslywodraethol i fynd i’r afael â hawliau plant, 
caiff templed yr Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant ei ddiwygio er mwyn cynnwys 
cwestiwn sy’n gofyn sut y gallai’r penderfyniad a wneir gan y Gweinidog effeithio ar 
dlodi plant. 
 
Rydym yn nodi pump o amcanion strategol yn y Strategaeth ddiwygiedig. Maent yn 
canolbwyntio ar feysydd lle gall Llywodraeth Cymru gael yr effaith fwyaf, o ran trechu 
tlodi a gwella canlyniadau. Mae’r amcanion strategol fel a ganlyn: 1) Lleihau nifer y 
plant sy’n byw mewn aelwydydd heb waith; 2) Cynyddu sgiliau pobl ifanc a rhieni fel 
eu bod yn gallu sicrhau cyflogaeth sy’n talu’n dda; 3) Lleihau’r anghydraddoldebau a 
geir ar hyn o bryd mewn canlyniadau o ran iechyd ac addysg a chanlyniadau 
economaidd ar gyfer plant a theuluoedd sy’n byw mewn tlodi, trwy wella 
canlyniadau’r tlotaf; 4) Defnyddio’r holl ysgogiadau a geir i greu economi a marchnad 
lafur gref sy’n cefnogi’r agenda trechu tlodi ac sy’n lleihau tlodi mewn gwaith yng 
Nghymru; 5) Cynorthwyo teuluoedd sy’n byw mewn tlodi i gynyddu incwm eu 
haelwydydd trwy gyngor ynghylch dyledion a chyngor ariannol, camau i fynd i’r afael 
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â’r “premiwm tlodi” (lle mae aelwydydd yn talu mwy’n anghymesur am nwyddau a 
gwasanaethau) a chamau i liniaru effeithiau diwygio lles. 
 
Mae’r Strategaeth ddiwygiedig yn cynnwys cyfres o fodelau rhesymeg (un ar gyfer 
pob amcan) sy’n tynnu sylw at y polisïau a’r rhaglenni a fydd yn cyfrannu at 
gyflawni’r amcanion hyn, y dangosyddion sydd ar waith i fesur y canlyniadau o ran 
poblogaeth yr ydym am eu gweld yn newid, ac erthyglau perthnasol CCUHP. Mae 
ffocws ar ganlyniadau, gwaith monitro ac atebolrwydd yn sail i’r dull gweithredu hwn 
– ynghyd â phwyslais ar wireddu erthyglau penodol CCUHP. 
 
Yn ogystal â’r uchod, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno adran newydd ar 
dlodi’n ddiweddar i’w chynnwys ym mhob cyflwyniad i Weinidogion. Yn yr adran 
newydd hon, mae’n ofynnol i swyddogion nodi unrhyw gysylltiadau â’r agenda ar 
gyfer trechu tlodi a’r agenda ar gyfer tlodi plant, gan ganolbwyntio’n benodol ar sut y 
maent yn cyfrannu at flaenoriaethau’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi a’r 
Strategaeth Tlodi Plant ddiwygiedig. Mae hynny’n darparu dull ychwanegol o sicrhau 
bod adrannau’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â’r rhwystrau a brofir gan y sawl sy’n 
byw mewn tlodi a’r cysylltiadau perthnasol â hawliau plant a CCUHP. 
 
Cafodd Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant ei ddatblygu hefyd ar gyfer y Strategaeth 
Tlodi Plant ddiwygiedig, ynghyd â fersiwn plant a phobl ifanc o’r Strategaeth. Mae 
ymgysylltu’n barhaus â phlant a phobl ifanc i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed 
yn hollbwysig – ac mae’r Strategaeth ddiwygiedig yn cynnwys ymrwymiad i sicrhau 
cyfranogiad pobl ifanc wrth ddatblygu polisïau a rhaglenni i gyrraedd y targedau a 
nodir yn y Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi. 
 
Bydd Grant Cyflawni dros Blant a Theuluoedd Llywodraeth Cymru a’r cyllid a roddir i 
Plant yng Nghymru er mwyn darparu Cymru Ifanc yn cefnogi’r ymrwymiad hwn drwy 
roi llwyfan i bobl ifanc leisio eu barn. Mae’r Strategaeth ddiwygiedig hefyd yn 
cydnabod pa mor bwysig yw hi ein bod yn parhau i ymgysylltu â’r Comisiynydd Plant 
a’r gwaith y mae’n ei wneud drwy ei Gynllun Llysgenhadon Cymunedol, yn ogystal 
ag awdurdodau lleol ac Eiriolwyr yn Erbyn Tlodi a’u gwaith gyda fforymau ieuenctid 
lleol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i adrodd yn flynyddol ynghylch y Cynllun 
Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi. Yn 2015 caiff fersiwn plant a phobl ifanc o’r 
Cynllun Gweithredu ei chyhoeddi hefyd. 
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Atodiad 2 Monitor Lles Plant a Phobl Ifanc Cymru 
 
Cefndir 
 
Cafodd Monitor Lles Plant a Phobl Ifanc Cymru ei gyhoeddi am y tro cyntaf ym mis 
Tachwedd 2008. Cyhoeddwyd ail argraffiad ohono ym mis Mawrth 2011 ac mae yna 
ymrwymiad tuag at cyhoeddi  trydydd rhifyn hwyrach eleni. Yn y gorffennol, nod y 
Monitor oedd darparu darlun amlddimensiwn o les plant a phobl ifanc (0 i 25 oed) 
yng Nghymru gan ddefnyddio amrywiaeth o ddangosyddion lles a ffynonellau eraill o 
ystadegau ac ymchwil. Mae argraffiadau blaenorol wedi darparu cyd-destun 
defnyddiol i bolisïau a chanlyniadau’n ymwneud â phlant a phobl ifanc, megis tlodi 
plant a hawliau plant. Mae’r Monitor wedi cael croeso cynnes gan randdeiliaid 
allanol, yn enwedig y sawl sydd yn y trydydd sector. Mae’r Rhwydwaith Dileu Tlodi 
Plant (a arweinir gan Plant yng Nghymru) a Grŵp Cynghori Allanol Llywodraeth 
Cymru ar Drechu Tlodi wedi gwneud sylwadau’n flaenorol ar rôl a gwerth y Monitor. 
Maent yn arbennig o gefnogol i’r modd y mae’n crynhoi data ar gyfer amrywiaeth o 
wahanol ddangosyddion poblogaeth, yn ogystal â thystiolaeth ymchwil a safbwyntiau 
plant a phobl ifanc eu hunain.  
 
Caiff y Monitor ei gyhoeddi ar ffurf cyhoeddiad Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth, 
a’r Prif Swyddog Ymchwil Gymdeithasol sy’n gyfrifol amdano er ei fod yn cynnwys 
mewnbwn gan ymchwilwyr, ystadegwyr, economegwyr a swyddogion polisi. Cafodd 
ymchwilwyr allanol eu cynnwys hefyd mewn meysydd lle’r oedd angen arbenigedd 
penodol, er enghraifft Chwarae Cymru, Cyngor y Celfyddydau, y Cyngor Chwaraeon 
ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Cafodd dwy fersiwn flaenorol y Monitor eu hadolygu’n 
allanol gan gymheiriaid hefyd. Mae effaith y Monitor wedi bod yn eithaf 
pellgyrhaeddol a gofynnwyd i swyddogion Llywodraeth Cymru gyfrannu i nifer o 
gynadleddau rhyngwladol perthnasol. Mae’n adnodd allweddol i’r sawl sy’n gweithio 
ar ddatblygu polisi a rhaglenni ac mae wedi’i ddefnyddio yn fewnol gan swyddogion 
o sawl adran ac is-adran yn Llywodraeth Cymru, a chan y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol i helpu i lywio ei gwaith ar fesur lles plant a phobl ifanc. Yn ogystal, mae’r 
Monitor wedi’i ddefnyddio gan nifer o awdurdodau lleol/Byrddau Gwasanaethau Lleol 
ar gyfer eu Cynlluniau Integredig Sengl a’u dangosyddion canlyniadau, yn ogystal â 
gwledydd Ewropeaidd eraill sy’n datblygu eu systemau dangosyddion eu hunain. 
 
Mae’r Monitor wedi defnyddio ystod eang o ystadegau ac ymchwil sy’n bodoli eisoes, 
sy’n amrywio o ddata blynyddol arferol i ganlyniadau’r astudiaeth ryngwladol o 
Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol ac arolygon Astudiaeth Carfan y 
Mileniwm. Roedd yr ail argraffiad yn cynnwys canlyniadau ymchwil ansoddol a 
gomisiynwyd yn benodol at ddibenion y Monitor, a oedd yn darparu gwybodaeth a 
dealltwriaeth a gafwyd gan blant a phobl ifanc eu hunain a oedd yn deillio o grwpiau 
ffocws. Ar gyfer yr ail Fonitor bu i ni gomisiynu adolygiad o dystiolaeth hefyd, a 
gynhaliwyd yn fewnol ar gyfer y Monitor cyntaf. Roedd y Monitor hefyd yn ceisio nodi 
ac amlygu bylchau mewn data ac ymchwil, yr hoffem fynd i’r afael â nhw efallai yn y 
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dyfodol, ac mae wedi bod yn fodd i dynnu sylw’r gymuned ymchwil ehangach at 
feysydd lle mae gwybodaeth ar goll ar hyn o bryd. 
 

 
Cynllunio ac amseru argraffiad 2015 a’i gynnwys arfaethedig  
 
Y bwriad yw llunio fersiwn o’r Monitor bob tair blynedd. Y nod ar hyn o bryd yw llunio 
fersiwn wedi’i diweddaru o Fonitor 2011 ym mis Tachwedd 2015, ond heb gomisiynu 
unrhyw ymchwil wedi’i theilwra a chan ganolbwyntio ar lunio crynodebau byrrach o 
ystadegau ac ymchwil sy’n bodoli eisoes a chadw’r penodau thematig a oedd yn y 
Monitor diwethaf. Bydd cyflwyniad ac adran olaf newydd hefyd – y naill yn sôn am 
ddatblygiadau diweddar ym maes mesur lles plant a’r llall yn sôn am ymchwil 
ynghylch cymariaethau rhyngwladol. 
 
Bydd angen i argraffiad 2015 gael ei osod yng nghyd-destun y gwaith o lunio 
Fframwaith Datblygu ac Asesu’r Blynyddoedd Cynnar a ddefnyddir i ymchwilio’n 
hydredol i gynnydd plant 0-7 oed o ran datblygiad, Cynllun Gweithredu Llywodraeth 
Cymru ar gyfer Trechu Tlodi a Strategaeth Tlodi Plant Ddiwygiedig Cymru. Yn 
benodol bydd gorgyffwrdd amlwg rhwng y Monitor a Fframwaith Canlyniadau’r 
Blynyddoedd Cynnar, ac rydym yn rhagweld mai prif ffocws y penodau ar y 
blynyddoedd cynnar fydd canlyniadau allweddol o’r Fframwaith hwnnw. Bydd 
Monitor 2015 hefyd yn cynnwys canlyniadau’r Mynegai Amddifadedd Lluosog – 
Mynegai Plant (a gyhoeddir yn 2015) a bydd yn ceisio defnyddio ffynonellau data 
newydd sydd wedi’u datblygu ers y Monitor diwethaf, megis canlyniadau’r Cyfnod 
Sylfaen; Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol; data monitro Dechrau’n Deg a 
chanlyniadau Cyfrifiad 2011. Bydd hefyd yn gallu manteisio ar dystiolaeth ymchwil a 
gyhoeddwyd yn ddiweddar ynghylch nodweddion tlodi a lles plant yng Nghymru – er 
enghraifft, gan Sefydliad Joseph Rowntree. Os yn bosibl (ac os oes data ar gael) 
bydd dangosyddion a mesurau perfformiad a gaiff eu cynnwys yn y Monitor yn cael 
eu gwahanu ar sail nodweddion gwarchodedig (o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010) / 
amddifadedd / tlodi. 
 
I gael rhagor o wybodaeth am strwythur a chynnwys tebygol y fersiwn wedi’i 
diweddaru, ewch i Monitor Lles Plant a Phobl Ifanc Cymru 2015 – cynnig ynghylch 
strwythur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://documents.hf.wales.gov.uk/id:A8997849/document/versions/published
https://documents.hf.wales.gov.uk/id:A8997849/document/versions/published
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Atodiad 3 Adnoddau ar-lein 
 
Mae adnoddau ar-lein ychwanegol ar gael yng Nghymru sydd wedi’u hanelu’n 
benodol at blant a phobl ifanc. Mae rhai enghreifftiau o’r adnoddau hyn i’w gweld 
isod ond nid yw’r rhestr yn un gyflawn. 

 
Gwefan Hawliau Plant yng Nghymru www.childrensrightswales.org.uk/  
 
Mae’r wefan yn canolbwyntio ar hawliau plant, ac ymhlith pethau eraill mae’n 
darparu adnoddau anffurfiol a ffurfiol y gall gweithwyr proffesiynol eu defnyddio gyda 
phlant a phobl ifanc. Mae’r wefan yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am 
ddigwyddiadau, ffilmiau byr, cyfleoedd i e-ddysgu a ffrwd Twitter bwrpasol. 
 
Mae brand y wefan yn wahanol i frand gwefan Llywodraeth Cymru, ac mae’r wefan 
hefyd wedi’i dylunio er mwyn apelio at blant a phobl ifanc. 

 

 Ap Ein Hawliau – Cymru 
 
Mae ap sy’n hybu hawliau plant wedi’i ddatblygu. Mae’r ap yn darparu gwybodaeth 
am bob un o’r 42 o Erthyglau sydd yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn ac mae hefyd yn darparu manylion a lleoliadau gwasanaethau 
cenedlaethol ar gyfer y sawl sy’n chwilio am wybodaeth neu gymorth. 
 
Mae’r Tîm Gweithredu ar hyn o bryd yn ystyried cynnal gwerthusiad o’r ap, a fydd yn 
ystyried dulliau newydd o’i ddefnyddio. 

 
Adnoddau eraill i blant a phobl ifanc yng Nghymru 
 
Gwefan Cymru Ifanc www.cymruifanc.cymru  

Mae Cymru Ifanc, sef prosiect gan Plant yng Nghymru, yn darparu nifer o wahanol 

ffyrdd y gall plant a phobl ifanc gyfranogi, dweud eu dweud am faterion sy’n bwysig 

iddynt a chael gwrandawiad gan y llywodraeth ac eraill. Diben y prosiect yw cyrraedd 

nifer sylweddol o blant a phobl ifanc a thargedu’r sawl sy’n cael profiadau gwahanol 

o fywyd neu a allai fod ar y cyrion. Bydd yn canolbwyntio ar gasglu barn plant a 

phobl ifanc er mwyn llywio deddfwriaeth, polisi a rhaglenni Llywodraeth Cymru. 

http://www.childrensrightswales.org.uk/
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/rights/uncrc/our-rights-wales-app/?lang=en
http://www.cymruifanc.cymru/
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MEIC www.meiccymru.org/cy/  

Llinell gymorth ar gyfer eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant a phobl ifanc yng 

Nghymru yw gwefan Meic, a chaiff ei hariannu gan Lywodraeth Cymru. 

 
 
Y Ganolfan Gyfranogi http://participationhub.org.uk/ 
 

Dyma borth sy’n tynnu sylw at rywfaint o’r gwaith cyfranogi craidd sy’n ymwneud â 
phlant a phobl ifanc ar draws Cymru. Mae’n cynnwys dolenni cyswllt â gwefannau, 
hyfforddiant ac adnoddau. Caiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i reoli gan Plant 
yng Nghymru, ac mae trafodaethau’n cael eu cynnal ar hyn o bryd er mwyn ystyried 
sut i ddiweddaru a datblygu’r adnodd hwn ymhellach. 
 

Ceir adnoddau hefyd y bwriedir iddynt godi ymwybyddiaeth o hawliau plant mewn 

cyd-destun penodol. 

Pecyn Cymorth Gofalwyr Ifanc http://youngcarerstoolkit.co.uk/cymraeg/ 

Mae’r pecyn cymorth ar-lein hwn wedi’i anelu at weithwyr proffesiynol ar draws 

gwasanaethau iechyd ac addysg a gwasanaethau cymdeithasol, sy’n dod i adnabod 

gofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc ac sy’n dod i gysylltiad â nhw. 

Nod y pecyn cymorth yw cynorthwyo plant, pobl ifanc a’u teuluoedd ar draws Cymru 

a diwallu eu hanghenion. Mae hynny’n cynnwys gweithio gyda’n gilydd i godi 

ymwybyddiaeth ac ymgysylltu â gofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc. 

Addysg: Llais Disgyblion Cymru 

http://www.llaisdisgyblioncymru.org.uk/cymraeg/  

Dyma wefan hollgynhwysol ar gyfer cyfranogiad disgyblion yng Nghymru, ac mae’n 

cynnig cymorth i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc – o’r 

adeg pan fyddant yn y dosbarth meithrin i’r adeg pan fyddant yn yr ysgol uwchradd. 

Mae’r adnoddau yn esbonio sut y mae cyfranogiad disgyblion yn cysylltu ag 

effeithiolrwydd ysgolion ac maent yn darparu gwybodaeth, deunyddiau ac 

astudiaethau achos i helpu i hyrwyddo a datblygu cyfranogiad disgyblion mewn 

amryw leoliadau. 

 

 

http://www.meiccymru.org/cy/
http://participationhub.org.uk/
http://youngcarerstoolkit.co.uk/cymraeg/
http://www.llaisdisgyblioncymru.org.uk/cymraeg/
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Sipsiwn a Theithwyr – Y Daith Ymlaen 
http://www.travellingahead.org.uk/toolkit/wag-policy 

Mae’r wefan hon yn cynnwys adnoddau a syniadau i gefnogi hawliau a chyfranogiad 
pobl ifanc sy’n Sipsiwn neu’n Deithwyr. Mae’n cynnwys cynlluniau gwersi, pecynnau 
cymorth a chanllawiau ynghylch cyfranogiad, taflenni a DVDs. 

Mae rhai o’r adnoddau hyn wedi’u hanelu yn benodol at sipsiwn a theithwyr ifanc. 
Mae’r gweddill yn ymwneud â chynnwys pob plentyn a pherson ifanc, a gellir eu 
haddasu i’w defnyddio gyda gwahanol grwpiau a lleoliadau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.travellingahead.org.uk/toolkit/wag-policy
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Atodiad 4 – Canlyniadau hyfforddiant ‘Hyfforddi’r Hyfforddwyr’  
 

Blwyddyn 1  
 
Dyma grynodeb o’r canlyniadau rhwng mis Tachwedd 2012 a mis Tachwedd 2013: 

 Cynhaliwyd 31 o gyrsiau hyfforddi a chymerodd 300 o gyfranogwyr ran mewn cyrsiau. 

 Llwyddwyd i gynnal y cyrsiau ym mhob rhan o Gymru: 8 cwrs yn y gogledd, 6 chwrs yn y 
canolbarth, 10 cwrs yn y de-ddwyrain a 7 cwrs yn y de-orllewin. 

 Cyfiawnder ieuenctid: cynhaliwyd 4 o ddigwyddiadau ym maes cyfiawnder ieuenctid a 
chymerodd pob un o’r 18 o Dimau Troseddau Ieuenctid sydd yng Nghymru ran, yn 
ogystal â’r unig uned ddiogel i bobl ifanc sydd yng Nghymru. 

 Gwaith cymdeithasol: cafodd 5 o gyrsiau hyfforddi eu darparu ar gyfer adrannau gwaith 
cymdeithasol mewn ystod o brifysgolion yng Nghymru. 

 Iechyd: cafodd 3 o gyrsiau hyfforddi eu darparu ar gyfer hyfforddwyr ac uwch-reolwyr yn 
nhimau Diogelu Plant 3 o’r 7 bwrdd iechyd sydd yng Nghymru. 

 Cyfryngau: cynhaliwyd 1 cwrs hyfforddi ar gyfer darlithwyr ym maes y cyfryngau a 
chymerodd 2 awdurdod lleol ran mewn hyfforddiant ar gyfer eu timau cyfryngau sy’n 
gyfrifol am gyfathrebu â’r cyfryngau. 

 Gofal plant: cynhaliwyd 6 o gyrsiau hyfforddi ar gyfer darlithwyr ym maes gofal plant a 
hyfforddwyr neu uwch-reolwyr sy’n gyfrifol am hyfforddiant. Cynhaliwyd digwyddiad 
ychwanegol wedi’i deilwra ar gyfer 2 gorff blaenllaw ym maes gofal plant. 

 Addysg: cafodd 3 o gyrsiau hyfforddi eu darparu ar gyfer adrannau hyfforddi athrawon 
mewn prifysgolion yng Nghymru. 

 Heddlu: cafodd 4 o gyrsiau hyfforddi eu trefnu ar gyfer pob un o’r 4 heddlu sydd yng 
Nghymru.  

 Daethpwyd ag uwch-reolwyr ynghyd o 3 awdurdod lleol, a oedd yn cynrychioli 
gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau ieuenctid, timau cyfiawnder ieuenctid a 
thimau cyfranogiad. 

 CAFCASS Cymru: cymerodd yr uwch-reolwyr ran a buont yn adolygu anghenion 
gweddill CAFCASS Cymru. 
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Blwyddyn 2 
 

 Rhwng mis Chwefror 2014 a mis Chwefror 2015, bu Plant yng Nghymru yn cyflawni’r 
contract ar ran Llywodraeth Cymru. 

 Cafodd cyfanswm o 22 o gyrsiau hyfforddi undydd eu darparu, a oedd yn cynnwys 274 o 
gynrychiolwyr. 

 Cafodd y cyrsiau eu cynnal fel a ganlyn ar draws Cymru: 5 cwrs yn y gogledd, 2 gwrs yn 
y canolbarth, 13 o gyrsiau yn y de-ddwyrain a 2 gwrs yn y de-orllewin. 

 Dyma’r sawl a fynychodd y cyrsiau, fesul sector: 
30 o reolwyr ac arweinwyr 
26 o faes addysg 

        3 o faes iechyd 
        6 o faes ieuenctid 
      28 o faes cyfiawnder ac atal troseddau 
        2 o faes chwaraeon a diwylliant 
      26 o faes y blynyddoedd cynnar a gofal plant 
        4 o faes y cyfryngau 
      34 o’r trydydd sector 
      22 o faes hyfforddiant ac ymgynghori 
        1 heb nodi 


