
Eich Llais Chi,  Eich Dewis Chi!

Cyfranogiad plant a phobl 
ifanc yng ngwaith Llywodraeth 
Cymru.



Gyda swyddfeydd ar draws 
Cymru, gan gynnwys Merthyr 
Tudful, Aberystwyth, Cyffordd 
Llandudno a Chaerdydd.

Mae pob plentyn a 
pherson ifanc yng 
Nghymru yn bwysig.

Rydyn ni eisiau iddyn nhw i 
gyd gael y bywydau gorau 
posibl. I wneud yn siŵr bod 
hyn yn digwydd, mae angen 
i bawb roi sylw i hawliau 
plant yn eu gwaith.

Pwy yw Llywodraeth Cymru a beth y mae’n ei wneud?

Mae gan Gymru ei llywodraeth ei hun sy’n 
gweithio i wella bywydau pobl yng Nghymru 
a gwneud ein cenedl yn lle gwell i fyw a 
gweithio. 

Ein nod yw bod yn agored ac yn ymatebol 
i anghenion dinasyddion a chymunedau. 
Rydyn ni’n gyfrifol am y mwyafrif o’r 
prif agweddau o fywyd cyhoeddus, gan 
gynnwys: 

Addysg 

Iechyd 

Cynghorau lleol 

Trafnidiaeth 

Cynllunio 

Yr iaith Gymraeg 

Yr Amgylchedd 

Diwylliant

Y Prif Weinidog, sef pennaeth 

Llywodraeth CymruMae Llywodraeth 
Cymru’n cynnwys:  

Gweinidogion Cymru y mae’r Prif Weinidog yn eu penodi, pob un â maes cyfrifoldeb gwahanol Y Cwnsler Cyffredinol 
sy’n rhoi cyngor cyfreithiol 
i’r Llywodraeth

Dirprwy Weinidogion sy’n cwblhau 

meysydd penodol o waith ar ran y 

Gweinidogion

llawer o staff sy’n 
gweithio i gefnogi 

Gweinidogion.



I gael gwybod mwy am 

eich hawliau, ewch i:

Hawliauplant.cymru

Pam gwrando ar blant a phobl ifanc?

Mae Gweinidogion yn gwneud llawer o 
benderfyniadau sy’n effeithio ar bobl Cymru. 
Mae plant a phobl ifanc yn cyfrif am ryw drydydd 
ran o boblogaeth Cymru. Felly mae’n bwysig 
eich bod chi’n gallu chwarae rhan (cyfranogi) yn 
y modd o wneud penderfyniadau. 

Ystyr cyfranogiad yw bod gennych chi’r hawl i fod yn rhan o wneud penderfyniadau, o 
gynllunio ac o adolygu unrhyw gam a allai effeithio arnoch chi.   

Cael Llais, Cael Dewis.

Mae un o’r hawliau yma’n ymwneud â chael 
llais a chael rhywun i wrando arnoch chi.
 
“Mae gan blant yr hawl i ddweud eu barn 
ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd pan 
fo oedolion yn gwneud penderfyniadau 
sy’n effeithio arnyn nhw, ac i’w barn gael 
ei hystyried.”

Erthygl 12 CCUHP

Mae gan bob plentyn a pherson ifanc hawliau. 
Rhestr o’ch hawliau yw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). 

    gwarchod       
cyfartal

             addysg           clywed               iach                
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http://hawliauplant.cymru/
http://hawliauplant.cymru/


Sut olwg sydd ar gyfranogiad da?

Yng Nghymru, mae yna 
7 o Safonau Cyfranogiad 
Cenedlaethol i helpu 
sefydliadau ac unigolion i 
wneud yn siŵr bod proses, 
ansawdd a phrofiad o 
unrhyw gyfranogiad yn dda i 
blant a phobl ifanc.

Mae cyfranogiad da’n gallu digwydd unrhyw le, a bydd yn cynnwys:

 ● gweithgareddau – sy’n rhoi cyfle i bawb ddysgu mwy am ei gilydd ac am sut i chwarae rhan mewn 
gwneud penderfyniadau.

 ● cydbwysedd pŵer – rhwng pobl ifanc ac oedolion, hyd yn oed os mai staff ysgol a disgyblion ydyn nhw; 
os mai cynghorwyr ac aelodau fforwm ieuenctid ydyn nhw; neu os mai’r Llywodraeth a phobl ifanc ydyn nhw. 

 ● cyfleoedd – i newid agweddau, datblygu sgiliau newydd a dysgu sut i barchu eraill.

Gwybodaeth – 
fe ddylai fod yn 
hawdd i’w deall.

Eich Dewis Chi 
–  fe ddylai fod 
yna ddigon o 
wybodaeth ac 
amser i ddewis.

Dim 
Camwahaniaethu  
– fe ddylai pob 
plentyn a pherson 
ifanc gael yr un 
cyfle i chwarae 
rhan.

Parch – fe 
ddylai’ch barn 
gael ei chymryd o 
ddifrif.

Bod o ryw fudd i 
chi – fe ddylech 
chi fwynhau’r 
profiad.

Adborth – fe 
ddylech chi gael 
gwybod am y 
gwahaniaeth y 
mae’ch barn wedi’i 
wneud.

Gwella ein ffordd 
o weithio – fe 
ddylai oedolion ofyn 
i chi sut gallan nhw 
wella’u ffordd o 
weithio yn y dyfodol.

I gael gwybod mwy am y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol, ewch i cymruifanc.cymru

http://www.cymruifanc.cymru


 

Sut mae Llywodraeth Cymru’n helpu plant a phobl 
ifanc i gael llais a chwarae rhan?

Dywedodd plant a phobl ifanc wrthon ni 
eu bod nhw eisiau chwarae rhan mewn 
ffyrdd gwahanol, weithiau wyneb yn wyneb, 
weithiau ar-lein, weithiau ar eu pennau eu 
hunain ac weithiau mewn grwpiau. 

Mae’n bwysig bod pawb yn 
gallu dewis beth sydd orau 
iddyn nhw ac rydyn ni’n 
gweithio I roi’r opsiynau yma 
ichi.

Rydyn ni’n gweithio gydag eraill
Rydyn ni’n gwneud yn siŵr bod y pethau rydyn ni’n 
eu gwneud yn ychwanegu at, ond nid yn copïo, 
gweithgareddau cyfranogi:

 ● Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
 www.dygynulliad.org

 ● Mudiadau gwirfoddol
 ● Cynghorau Ysgol a Fforymau Ieuenctid Lleol
 ● Comisiynydd Plant Cymru

Rydyn ni’n darparu cyfleoedd i 
chwarae rhan
Er enghraifft, trwy gael:

 ● gwybodaeth eglur a hawdd i’w 
deall

 ● digwyddiadau ymgynghori
 ● fforymau
 ● holiaduron ar-lein
 ● gwefannau
 ● gweithdai
 ● twitter

Rydyn ni’n gwneud cyfreithiau
Mae hyn yn helpu plant a phobl ifanc i gael eu hawl i chwarae rhan. 
Er enghraifft:

 ● Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 sy’n dweud bod yn 
rhaid i bob un o Weinidogion Cymru yn Llywodraeth Cymru feddwl 
am hawliau plant, gan gynnwys eu hawl i gael llais, wrth wneud 
penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw.

 ● Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 sy’n dweud wrth 
Awdurdodau Lleol bod yn rhaid iddyn nhw roi cyfleoedd i blant a 
phobl ifanc chwarae rhan.

Rydyn ni’n ariannu ac yn cefnogi 
cyfranogiad mewn gwahanol ffyrdd
Er enghraifft, rydyn ni’n darparu cyllid ar gyfer:

 ● ‘Cymru Ifanc’
 ● ‘Meic’
 ● Comisiynydd Plant Cymru

Rydyn ni’n rhoi gwybod i bobl am hawliau plant
Rydyn ni’n gwneud hyn trwy ddweud wrth:

 ● blant a phobl ifanc ar draws Cymru
 ● rhieni a gofalwyr
 ● pobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, a throstyn 

nhw
 ● pobl sy’n gweithio i Lywodraeth Cymru

http://www.dygynulliad.org/


Be’ amdani?
Ystyriwch hawliau plant!

Mae Cymru Ifanc yn 
gwneud yn siŵr bod yna 
ffyrdd gwahanol i blant a 
phobl ifanc ddweud eu 
dweud ar faterion sy’n 
bwysig iddyn nhw, a bod 
y llywodraeth ac eraill 
yn gwrando arnyn nhw.   
Cliciwch yma

Mae’n rhaid i Awdurdodau 
Lleol, dan y gyfraith, 
roi cyfleoedd i blant a 
phobl ifanc chwarae 
rhan a chael llais. Mae’n 
rhaid iddyn nhw hefyd 
roi gwybod iddyn nhw 
lle a sut i chwarae rhan. 
Gallwch chi gysylltu â’ch 
Cyngor Lleol a gofyn 
iddyn nhw sut gallwch chi 
ddod i chwarae rhan.

Pobl sy’n cael eu 
pleidleisio o bob rhan 
o Gymru, o wahanol 
bleidiau gwleidyddol, 
yw Aelodau’r Cynulliad. 
Maen nhw’n gwirio ac yn 
holi Llywodraeth Cymru 
ynglŷn â sut rydyn ni’n 
meddwl am eich hawliau 
ac yn gofalu am bob 
plentyn a pherson ifanc.
Cliciwch yma

Mae’r wefan yma’n dod 
â gwahanol gyfleoedd 
i chwarae rhan at ei 
gilydd. Mae ganddi hefyd 
wybodaeth, hyfforddiant, 
adnoddau a chysylltiadau 
i helpu plant, pobl ifanc a 
sefydliadau ledled Cymru.

Cliciwch yma

Gwasanaeth eiriolaeth a 
gwybodaeth i blant a 
phobl ifanc hyd at 25 oed
yw Meic. Mae’r 
gwasanaeth yn rhad ac 
am ddim, yn gyfrinachol 
ac mae modd cysylltu 
ag ef 24/7 dros y ffôn, 
trwy negeseuon gwib 
neu negeseuon testun. 
Mae yno i wrando, i roi 
gwybodaeth ac i gefnogi.
Cliciwch yma

Cliciwch i weld ffilm hawliau plant 
neu ewch i: hawliauplant.cymru

Cymru 
Ifanc

Yn eich 
ardal leol

Cynulliad 
Cenedlaethol 
Cymru

Hawliau 
plant Cymru

Meic

Mae Sally Holland yn 
gweithio dros bob plentyn a 
pherson ifanc yng Nghymru. 
Mae hi a’i thîm yn eu cefnogi 
nhw i gael gwybod am 
hawliau plant, yn gwrando 
i gael gwybod beth sy’n 
bwysig iddyn nhw, yn rhoi 
cyngor a chymorth os ydyn 
nhw’n meddwl eu bod nhw 
wedi’u trin yn annheg, ac yn 
siarad ar eu rhan pan mae 
materion pwysig yn codi.  
Cliciwch yma

Comisiynydd 
Plant Cymru

I gysylltu â ni:
e-bost: childrensrights@gov.wales

            @uncrc_wales

© Hawlfraint y Goron 2015

http://cymruifanc.cymru/
http://youngwales.wales/
http://www.assembly.wales/cy/Pages/Hafan.aspx
http://hawliauplant.cymru/
http://meiccymru.org/cy
http://hawliauplant.cymru
http://www.complantcymru.org.uk/cy/
mailto:childrensrights%40gov.wales?subject=

	Button 91: 
	Button 92: 
	Button 93: 
	Button 82: 
	Button 83: 
	Button 84: 
	Button 85: 
	Button 86: 
	Button 87: 
	Button 88: 
	Button 94: 
	Button 95: 


