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Cydnabyddiaethau 

Hoffem ddiolch i'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol am gomisiynu'r ymchwil. 

Rydym hefyd yn ddiolchgar am y cyngor a'r sylwadau a ddarperir gan ein Bwrdd 

Cynghori, a chan Melissa Wood, Uwch Gyswllt, Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 

Dynol Cymru. 

Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein gwaith maes na allwn, am resymau cyfrinachedd, 

eu henwi'n uniongyrchol, ond gwerthfawrogir eu cyfraniad yn fawr.   
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Acronymau a byrfoddau  

CCfW   Comisiynydd Plant Cymru 

Convention  Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn  

CPS   Strategaeth Tlodi Plant Diwygiedig 2015 

CRIA   Asesiad Effaith Hawliau Plant 

CYPEC  Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

HRA   Deddf Hawliau Dynol 

Measure  Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 

NAW   Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

SSWBA  Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

UN   Y Cenhedloedd Unedig 

UN Committee Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn 

CCUHP  Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn 

WBFGA  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
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Ynglŷn â’r ymchwil 

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn dymuno archwilio dulliau y 

gall hyrwyddo gwireddu hawliau dynol yng Nghymru yn well. Ym mis Rhagfyr 2017 

comisiynodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ymchwil ar effaith Mesur 

Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 (y 'Mesur'), sef deddfwriaeth ar gyfer 

Cymru yn unig sy'n integreiddio Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r 

Plentyn (y 'Confensiwn') yng nghyfraith Cymru. Nod yr ymchwil yw asesu effaith y 

Mesur a sut mae (os o gwbl) wedi gwneud gwahaniaeth i hawliau plant yng Nghymru.  
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Crynodeb gweithredol 

Ers datganoli i Gymru ym 1999, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gyfrifol am bolisi 

mewn meysydd sy'n cael effaith ar hawliau plant dan y Confensiwn (e.e. addysg, 

iechyd, tai, yr amgylchedd, gofal cymdeithasol). Mae datblygiad polisi mewn meysydd 

sy'n effeithio ar blant yng Nghymru dan reolaeth Gweinidogion Cymru yn cael ei 

lywodraethu gan y Mesur. Mae'r Mesur yn fesur deddfwriaethol cyffredinol o weithredu 

sy'n integreiddio hawliau plant yng nghyfraith Cymru. Mae'n gyson â nifer o 

argymhellion a wnaed gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn 

('Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig') ar weithredu'r Confensiwnar lefel ddomestig. Daeth y 

Mesur i rym llawn ym Mai 2014. 

Prif amcan y Mesur yw sicrhau bod y Confensiwn yn cael ei ystyried yn llawn wrth 

ddatblygu polisi a wneir gan Weinidogion Cymru. Mae'n gwneud hynny trwy ofyn i 

Weinidogion Cymru roi 'sylw dyledus' i'r Confensiwn wrth gyflawni unrhyw un o'u 

swyddogaethau. Nis bwriedir i ragnodi canlyniadau polisi. 

Fe arweiniodd cyflwyno'r ddyletswydd sylw dyledus yn uniongyrchol at gyflwyno 

Asesiad Effaith ar Hawliau Plant (CRIA) fel rhan o'r broses datblygu polisi a gynhaliwyd 

gan Weinidogion a'u swyddogion. Mae CRIA yn gyson ag argymhellion ar fesurau 

gweinyddol cyffredinol o weithredu'r Confensiwn gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig. 

Mae cyflwyno CRIA wedi helpu i godi proffil hawliau plant wrth ddatblygu polisi yng 

Nghymru. Fodd bynnag, mae gweithredu CRIA yn ymarferol yn 'afreolaidd ac 

anghyson', weithiau’n tanseilio gweithredu'r ddyletswydd sylw dyledus yn sylweddol. 

Mae'r Mesur wedi cyflwyno cyfle newydd ar gyfer eiriolaeth polisi ar ran plant yng 

Nghymru, gan gyfreithloni iaith hawliau'r Confensiwn mewn trafodaethau polisi, a 

darparu sylfaen i randdeiliaid ymgysylltu â Llywodraeth Cymru mewn deialog ynglŷn â 

sut i roi effaith i hawliau plant trwy polisi. Hefyd  mae wedi cyflwyno disgwyliad o 

gydymffurfio â'r Confensiwn, sy'n cyfrannu sylfaen gryf i eiriolaeth ar ran plant yng 

Nghymru.   
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Mae gan y ddyletswydd sylw dyledus atebolrwydd cyfreithiol gwell trwy ychwanegu sail 

newydd ar gyfer gweithredu mewn cyfraith gyhoeddus. Er gwaethaf hyn, nid yw unioni  

cyfreithiol ac adolygiad barnwrol wedi dod i'r amlwg fel mecanweithiau atebolrwydd 

arwyddocaol ar gyfer cydymffurfio â hawliau plant yng Nghymru. Fodd bynnag, mae'r  

Mesur wedi sefydlu'r Confensiwn fel fframwaith archwilio ar gyfer polisi Llywodraeth  

Cymru. Mae gofyniad o dan y Mesur i gyhoeddi adroddiad cyfnodol ar sut mae  

Gweinidogion wedi cydymffurfio â’r ddyletswydd sylw dyledus yn rhoi cyfle am ddadlau 

a chraffu cyhoeddus ar lefel seneddol (yng Nghymru), er, â  rhai eithriadau,nad yw hyn 

wedi’i ecsbloetio’n llawn gan aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (CCC). Mae 

sefydliadau anllywodraethol a Chomisiynydd Plant Cymru (CCfW) yn fwy deheuig wrth 

ddefnyddio'r Mesur fel dyfais atebolrwydd. 

 
Prif effaith y Mesur fu i ymwreiddio’r Confensiwn fel fframwaith ar gyfer datblygu polisi  

yng Nghymru, gan gynnwys trwy gyflwyno CRIA. Mae wedi darparu ysgogiad a hyder i  

randdeiliaid i ddefnyddio'r Confensiwn mewn eiriolaeth polisi ac mae wedi cryfhau  

atebolrwydd Gweinidogol am y ffordd mae hawliau'r Confensiwn yn cael eu hystyried 

wrth wneud penderfyniadau polisi 
 

Mae'r Mesur wedi arwain at fwy o welededd ar gyfer hawliau plant mewn prosesau 

polisi a wneir gan Weinidogion a'u swyddogion. Er bod heriau gweithredu'r Confensiwn 

yng Nghymru yn parhau o hyd trwy bolisi a chamau gweithredu'r llywodraeth, ar y cyfan 

mae'r Mesur wedi cael effaith gadarnhaol ar sut mae Llywodraeth Cymru yn 

ymgymryd â pholisi. 

  

http://www.equalityhumanrights.com/


Adroddiad Effaith Hawliau’r Plentyn yng Nghymru  Rhan Un 

 

 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com  

Cyhoeddwyd:   10 

Rhan Un 

Cyd-destun 

Mae'r DU yn Wladwriaeth sy’n barti i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r 

Plentyn, a'i Brotocolau Dewisol cyntaf ac ail.1 Fodd bynnag, mae ymagwedd y DU tuag 

at ymgorffori cytuniadau rhyngwladol yn golygu nad yw'r Confensiwn yn rhwymol yn y 

gyfraith ddomestig. Fe fu nifer o alwadau gan nifer o gyrff cytuniad y Cenhedloedd Unedig, 

yn fwyaf nodedig Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn i'r DU ymgorffori'r 

Confensiwn yng nghyfraith ddomestig. 2  Hyd yn hyn, mae Llywodraethau olynol y DU 

wedi gwrthod ymgorffori'r Confensiwn.  

Mae’r prif gyfrifoldeb am roi effaith i'r Confensiwn yn y DU yw â Llywodraeth y DU. Fodd 

bynnag, mae gwireddu llawer o hawliau'r Confensiwn yng Nghymru yn ddibynnol ar 

benderfyniadau polisi a gymerir gan Lywodraeth Cymru, mewn meysydd sydd o dan 

reolaeth Gweinidogion Cymru,3  megis: addysg, iechyd, tai, yr amgylchedd, diogelwch 

cymunedol, cynllunio, a gofal cymdeithasol.4  Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru 

gymhwysedd i ddeddfu deddfwriaeth yn y meysydd hyn, ac eraill, sy'n berthnasol i 

hawliau a warantir gan y Confensiwn. Yn 2011, deddfodd Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru ddeddfwriaeth ar gyfer Cymru yn unig i roi effaith i’r Confensiwn ynghylch 

datblygu polisi yng Nghymru: Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 (y 

                                                
1 Mae cyfeiriadau at y Confensiwn yn yr adroddiad hwn yn cynnwys cyfeiriad at y ddau Brotocol Dewisol.  
2 Er enghraifft, Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig, Sylw Cyffredinol Rhif 5, Mesurau Cyffredinol o Weithredu’r 
Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn, 2003; a Phwyllgor y Cenhedloedd Unedig, Sylwadau Terfynol ar 
Wladwriaeth sy’n Barti’r DU, 2008.  
3 Mae Llywodraeth Cymru yn cynnwys Ysgrifenyddion a Gweinidogion y Cabinet. Ar gyfer darllenadwyedd 
defnyddir y term Gweinidogion yn yr adroddiad hwn i olygu'r ddau oni bai fod y cyd-destun yn awgrymu fel 
arall.  
4 Ar gyfer cymwyseddau deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Deddf Llywodraeth Cymru 2006, 
Atodlen 7. Mae pwerau gweithredol Llywodraeth Cymru yn adlewyrchu'r cymwyseddau hyn yn bennaf.  
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'Mesur'). 5  Daeth y Mesur i rym llawn ym mis Mai 2014. 6  Mae'n ddeddfwriaeth 

sylfaenol sy'n ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru roi sylw dyladwy i'r 

Confensiwn wrth gyflawni unrhyw (er enghraifft) eu swyddogaethau (y 'ddyletswydd 

sylw dyledus'). 7 

Ynglŷn â’r ymchwil 

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn dymuno archwilio dulliau y gall 

hyrwyddo gweithredu hawliau dynol yng Nghymru, gan gynnwys trwy ddefnyddio 

deddfwriaeth ddatganoledig.                                                                               

Cynhaliwyd yr ymchwil gan Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc, a 

Phlant yng Nghymru rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth 2018.  

Methodoleg 

Fe wnaethom fabwysiadu methodoleg gymysg yn cynnwys: 

     • adolygiad llenyddiaeth 

     • adolygiad 'ciplun' o achosion CCC 

     • arolwg o randdeiliaid proffesiynol (cymdeithas sifil) 

     • arolwg o weithwyr proffesiynol cyfreithiol 

     • astudiaethau achos, ac 

     • ystyried allbwn o weithdai gyda phlant a phobl ifanc, a gynhaliwyd trwy Gymru 

Ifanc, fforwm ymgynghori a chyfranogi a gydgysylltir gan Blant yng Nghymru. 

Ar y cychwyn, fe gydnabuwyd y byddai cyfyngiadau amser ac adnoddau yn gosod 

terfynau ymarferol ar ddulliau a chwmpas yr ymchwil. Yn benodol, gan fod ymchwil 

gyfranogol ac ansoddol yn ddwys iawn o ran adnoddau, ac yn galw am amser ar gyfer 

                                                
5 Testun llawn ar gael yn http://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/2/contents 
6 Daeth y Mesur i rym yn rhannol ym mis Mai 2012 (yn berthnasol i bolisi a deddfwriaeth newydd). Fe 
ddaethpwyd ag ef  i rym mewn dau gam er mwyn caniatáu amser i swyddogion baratoi i'w gyflwyno. 
7 Mae Adran 1 yn ei wneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru, wrth arfer unrhyw un o'u swyddogaethau, roi 
sylw dyledus i: Rhan 1 o'r CRC; erthyglau 1 i 7 o'r Protocol Dewisol i'r CRC ar gynnwys plant mewn 
gwrthdaro arfog, ac eithrio erthygl 6(2); ac, erthyglau 1 i 10 o'r Protocol Dewisol i'r CRC ar werthu plant, 
puteindra plant a phornograffi plant. 
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paratoi a gwaith maes, roedd rhaid inni osod terfynau ar y dull hwn o gaffael data. Felly 

penderfynom fabwysiadu ymagwedd ddulliau cymysg, gan ddefnyddio nifer o 

ffynonellau data i gaffael gwybodaeth berthnasol dros gyfnod cymharol fyr, gan hwyluso 

prosesau triongli ar yr un pryd i gryfhau hyder yn ein canfyddiadau.  

Fe wnaethom sefydlu Grŵp Cynghori Prosiect o arbenigwyr y trydydd sector mewn 

hawliau plant yng Nghymru, ynghyd â chynrychiolaeth o'r Comisiwn Cydraddoldeb a 

Hawliau Dynol a Chomisiynydd Plant Cymru, ac arbenigwr ar hawliau plant ac ymchwil 

yn y maes o Loegr. Gofynnwyd i'r grŵp arwain yr ymchwil, i helpu i nodi themâu i'w 

harchwilio, a rhoi sylwadau ar ganfyddiadau cychwynnol. Fe wnaethom wahodd 

arbenigwr o'r tu allan i Gymru i ymuno â'r grŵp er mwyn gwrthbwyso unrhyw duedd 

bosibl wrth gynllunio, gweithredu neu ddadansoddi’r ymchwil a gyflwynwyd oherwydd 

bod yr ymchwilydd yn gyfarwydd â phwnc yr ymchwiliad.  

Adolygiad llenyddiaeth 

Adolygwyd deunyddiau sylfaenol ac eilaidd. 8  Helpodd hyn i sefydlu amcanion y Mesur, 

a'r mecanweithiau a ddefnyddid i gyflawni'r amcanion hyn. 

Hefyd  roedd yr adolygiad llenyddiaeth yn helpu i ddatblygu darlun cychwynnol a 

dealltwriaeth o effaith y Mesur ar strwythurau a’r broses o ddatblygu polisi, ac allbwn 

polisi yng Nghymru. O'r adolygiad llenyddiaeth, roeddem yn gallu sefydlu meysydd 

allweddol i'w harchwilio ymhellach. Y rhain yw: 

     • proses datblygu polisi ac allbynau 

     • cyfleoedd ar gyfer eiriolaeth, a 

     • gwella atebolrwydd. 

Sylwer: Yn yr adroddiad hwn mae 'polisi' yn cynnwys: cynigion ar gyfer deddfwriaeth, 

deddfwriaeth, dogfennau polisi, cynlluniau gweithredu neu benderfyniadau rhaglen (e.e. 

cyllidebau), oni bai fod y cyd-destun yn awgrymu fel arall. 

Adolygiad ciplun o Gofnod Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Fe wnaethom benderfynu adolygu'r Cofnod (trawsgrifiad swyddogol busnes yn y 

Cynulliad Cenedlaethol) gan fod Aelodau'r Cynulliad yn gallu gweithredu fel eiriolwyr i 

                                                
8 Fe wnaethom gynnwys astudiaethau blaenorol, gweler e.e. ymchwil ar Asesiad Effaith Hawliau Plant a 
nodir ym Mlwch 2.  
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blant, ac maent yn gyfrifol am ddal Gweinidogion Llywodraeth Cymru i gyfrif am  
gydymffurfio â hawliau plant, ac â'u dyletswydd o sylw dyledus o dan y Mesur.  
Archwiliwyd sut mae Aelodau'r Cynulliad wedi defnyddio'r Mesur fel offeryn i gefnogi  
eiriolaeth ac atebolrwydd polisi. Ar ôl trafod gyda'n Grwp Ymgynghori, fe wnaethom 

benderfynu ganolbwyntio ar sesiynau llawn CCC, a chyfarfodydd Pwyllgor Plant Pobl 

Ifanc ac Addysg Cymru (CYPEC – y pwyllgor CCC sy’n fwy tebygol o dynnu ar y Mesur 

yng nghyd-destun ei waith) yn ystod y Pumed Cynulliad yn 2016 (11 Mai 2016 i 14 

Rhagfyr 2016), i'n galluogi i gwblhau'r ymchwil o fewn amserlen y prosiect. Fodd 

bynnag, rydym wedi edrych y tu hwnt i'r dyddiadau hyn (h.y. 2015 a 2017), i lywio a 

chadarnhau ein canfyddiadau, ac mae ein hastudiaethau achos yn cynnwys polisïau a 

gyflwynwyd yn 2015, 2017 a 2018. 

Yr ymagwedd a gymerwyd i ddadansoddi'r Cofnod oedd chwilio am allweddeiriau i 

arwyddo cyfeiriad at y Mesur neu at hawliau plant yn y ddadl.9 Byddai 'trawiad' ar 

unrhyw un o'r geiriau allweddol yn arwain at ddarllen pellach o'r naratif amgylchynol, 

gan fabwysiadu ymagwedd atblygol, i sefydlu perthnasedd yr hyn a drafodwyd i'r 

meysydd allweddol i'w harchwilio a nodwyd gan yr adolygiad llenyddiaeth. 

Arolwg o randdeiliaid proffesiynol 

Fe wnaethom nodi Gweinidogion Llywodraeth Cymru a'u swyddogion fel cyfranogwyr 

rhanddeilaid posibl yn yr ymchwil. Fodd bynnag, ar ôl trafod gyda'n Grwp Ymgynghori 

penderfynwyd, am resymau ymarferol, na fyddent yn cael eu cynnwys yn yr arolwg.10 Er 

bod yr hepgoriad hwn yn cynrychioli bwlch yn y data (a chyfle ar gyfer archwiliad pellach 

yn y dyfodol), gellir cefnogi ein canfyddiadau sydd wedi’u seilio ar ein data arall a maent 

yn darparu mewnwelediadau clir i effaith y Mesur. 

Yn dilyn trafod gyda'n Grwp Ymgynghori penderfynwyd arolygu rhanddeiliaid 

cymdeithas sifil ('rhanddeiliaid'), i gasglu data ar y themâu a nodwyd gan yr adolygiad 

llenyddiaeth. Fe wnaethom gymryd ymagwedd fwriadol i adnabod rhanddeiliaid fel 

unigolion neu sefydliadau sydd â phrofiad cyfredol neu flaenorol ym maes 

                                                
9 Geiriau allweddol: mesur, plentyn, plant (gan gynnwys plant), Confensiwn, CRC (gan gynnwys CCUHP). 
Hefyd fe wnaethom gynnwys 'hawl' a 'hawliau' ond cynhyrchodd hyn nifer fawr o drawiadau. Nodwyd y 
byddai'n debygol i hawl neu hawliau gael eu defnyddio ynghyd â phlentyn neu blant wrth gyfeirio at 
hawliau plant, felly cyfyngon ni ar ein geiriau allweddol dewisol yn unol â hynny.   
10 Yn seiliedig ar brofiad ac adnabyddiaeth o weithdrefnau llunio polisïau Llywodraeth Cymru, teimlwyd 

nad oedd digon o amser i nodi a mynd at swyddogion sy'n gweithio ar bolisi perthnasol, ac i gael caniatâd 

Gweinidogol i'w cynnwys yn ein hymchwil. 

. 
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gwasanaethau plant neu hawliau plant yng Nghymru, a rhywfaint o ymwybyddiaeth a 

dealltwriaeth flaenorol o'r Mesur.   

Ar y dechrau, cysylltwyd â rhanddeiliaid trwy e-bost i gymryd rhan yn yr ymchwil. Fe'u 

hysbyswyd o bwrpas yr ymchwil ac y byddai cyfranogiad yn wirfoddol a byddent yn 

parhau i fod yn ddienw, â'r opsiwn i dynnu'n ōl ar unrhyw adeg. 11 

Gofynnwyd i randdeiliaid gyfrannu trwy arolwg strwythuredig a anfonwyd trwy e-bost. 

Lluniwyd yr arolygon gan ystyried y meysydd allweddol a nodwyd o'r adolygiad 

llenyddiaeth i ganolbwyntio cyfranogwyr ar eu profiad o effaith y Mesur yn thematig: 

proses a gwelededd, atebolrwydd, allbwn ac ymgysylltu. Yn ogystal, darparodd yr 

arolwg gyfle i ymatebwyr wneud sylwadau ar agweddau eraill ar effaith y Mesur nas 

cwmpaswyd yn yr arolwg. 

Cynlluniwyd yr arolwg i alluogi cyfranogwyr i nodi ymatebion naratif (diderfyn) ag 

awgrymiadau ac anogaeth i wneud hynny. Rhoddwyd yr opsiwn i bob rhanddeiliad 

ddewis cyfweliad ffôn neu wyneb yn wyneb, neu i ddarparu dilyniant i'r arolwg dros y 

ffôn (ni wnaeth neb cymryd yr opsiynau hyn). Hefyd  roedd gennym y posibilrwydd o 

gysylltu â chyfranogwyr dros y ffôn er mwyn egluro neu ymhelaethu ymhellach ar 

unrhyw bwyntiau'n codi o'r holiadur (nid yn ofynnol). 

Mae nifer y rhanddeiliaid a gymerodd ran yn ein harolygon yn fach: n = 12. Fodd 

bynnag, yng nghyd-destun Cymru, mae hyn yn arwyddocaol gan fod ein cwmpasu 

cychwynnol o sefydliadau wedi nodi n = 15 o unigolion a sefydliadau â phrofiad cyfredol 

neu flaenorol ym maes gwasanaethau plant neu hawliau plant yng Nghymru, a 

rhywfaint o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth flaenorol o'r Mesur.12 

Ar ôl eu dychwelyd, darllenwyd yr ymatebion i'r arolwg a chafodd yr ymatebion eu 

coladu/cyfuno a'u trefnu'n thematig (gweler uchod). Yna fe gawsant eu darllen eto a'u 

dadansoddi i nodi ymatebion cyson ac anghyson, unrhyw faterion cyffredin a godwyd, 

ac unrhyw faterion nas trafodwyd yn yr arolwg (h.y. materion newydd a godwyd gan 

ymatebwyr).   

                                                
11Mae Cymru'n wlad gymharol fach, â nifer gyfyngedig o unigolion a sefydliadau sy'n gweithio ym maes 
hawliau plant. Er mwyn gwarantu anhysbysrwydd, cymerwyd camau drwyddi draw i osgoi rhoi unrhyw 
arwydd o sefydliad cyflogwyr neu faes gwaith ein cyfranogwyr.  
12Nodwyd rhanddeiliaid â chymorth gan ein Grwp Ymgynghori.  
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Rhoddwyd cyfle i'r cyfranogwyr adolygu a gwneud sylwadau ar yr adroddiad drafft cyn 

ei gyflwyno, gan gynnwys codi unrhyw fater o adrodd yn anghywir neu dorri ar 

gyfrinachedd. Ni chodwyd unrhyw faterion. 

Arolwg o weithwyr proffesiynol cyfreithiol 

Fe wnaethom arolygu cynghorwyr cyfreithiol neu eiriolwyr yn gweithio ym maes polisi 

plant/plant, i gael eu barn ar y Mesur fel dyfais i gynnal atebolrwydd cyfreithiol. Mae 

nifer y gweithwyr proffesiynol cyfreithiol a gymerodd ran yn ein harolwg unwaith eto yn 

fach: n = 5. Fodd bynnag, fel sy’n wir ar gyfer rhanddeiliaid y gymdeithas sifil, yng 

nghyd-destun Cymru, mae hwn yn grŵp arwyddocaol a chynrychiadol â phrofiad ac 

arbenigedd priodol ynghylch y Mesur yn y cyd-destun cyfreithiol.13 

O gofio maint bach y grŵp arolwg, fe wnaethom benderfynu mynd at bob un o'r 

ymatebwyr am gyfweliad ffôn. Seiliwyd hyn ar atodlen gyfweliadau a baratowyd ymlaen 

llaw. O ystyried gwaith gweithwyr proffesiynol cyfreithiol, roedd yr atodlen hon yn 

canolbwyntio'n llwyr ar effaith y Mesur ar atebolrwydd cyfreithiol. 

Ar y dechau cysylltwyd â chyfranogwyr drwy e-bost i gymryd rhan yn yr ymchwil. Fe'u 

hysbyswyd o bwrpas yr ymchwil ac y byddai cyfranogiad yn wirfoddol, y byddai 

cyfweliadau'n cael eu trawsgrifio ar ffurf nodiadau, ac y byddent yn parhau i fod yn 

ddienw, â'r opsiwn i dynnu'n ôl ar unrhyw adeg.14 

Fe gafodd cyfweliadau ffôn eu trawsgrifio a'u darllen i nodi ymatebion cyson neu 

anghyson. 

Rhoddwyd cyfle i'r cyfranogwyr adolygu a gwneud sylwadau ar yr adroddiad drafft cyn 

ei gyflwyno, gan gynnwys codi unrhyw fater o adrodd yn anghywir neu dorri ar 

gyfrinachedd. Ni chodwyd unrhyw faterion. 

Astudiaethau achos 

Archwiliwyd polisi dethol Llywodraeth Cymru yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2012-16) 

a'r Pumed Cynulliad cyfredol (2016-). Nodwyd y polisïau a archwiliwyd â chymorth gan 

ein Grwp Ymgynghori. Dyma nhw:  

 Strategaeth Tlodi Plant Cymru 2015 (CPS) 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (WBFGA) 

 Cynllun Gweithredu Teithio Llesol Cymru (2017) 

                                                
 13 Wedi'i nodi â chymorth gan ein Grwp Ymgynghori. Nifer yr aed atynt 5; nifer yn cymryd rhan 5 
14 Unwaith eto, er mwyn gwarantu anhysbysrwydd, cymerwyd camau drwyddi draw er mwyn osgoi rhoi 
unrhyw arwydd o gyflogwr neu faes gwaith ein cyfranogwyr.  
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 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysgol (Cymru) 2018, a 

 Dyraniad cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017–18.  

Yr ymagwedd a gymerwyd i ddadansoddi'r astudiaethau achos oedd archwilio'r 

polisi terfynol (gan gynnwys deddfwriaeth), a dogfennau polisi (gan gynnwys CRIA 

lle oedd ar gael) a baratowyd yn y broses o gyflwyno a gweithredu'r polisi, yn ogystal 

ag unrhyw ddogfennau ymgynghori neu ddadleuon ar y polisi yn CCC. Fe 

archwiliodd yr ymchwilwyr y dogfennau hyn ac ati i chwilio am gyfeiriadau at y 

Mesur, y ddyletswydd sylw dyledus, a hawliau plant, neu am sut y cafodd y rhain eu 

hystyried yn y broses o ddatblygu polisi neu'r allbwn terfynol. 

Gweithdai gyda phobl ifanc 

Cynhaliodd Cymru Ifanc dri gweithdy gyda phobl ifanc gan ganolbwyntio ar 

wybodaeth a dealltwriaeth o'r Confensiwn, a datblygu polisi. Teimlwyd ei fod yn 

werth chweil ac yn adlewyrchiad gywir o’r ymgysylltiad brwdfrydig a gawsom gan 

blant a phobl ifanc i gynhyrchu adroddiad ar wahân ar yr agwedd hon ar yr ymchwil 

(mae hyn wedi'i gynnwys yn yr Atodiad).15 Mae ein hymchwil yn ystyried y 

canfyddiadau perthnasol a nodir yn yr adroddiad hwnnw. 

Sylwer: Rydym yn defnyddio 'plant' i gyfeirio at y rhai hynny rhwng 0 a 17 oed yn yr 

adroddiad hwn fel yr ystod oedran mae'r Confensiwn yn eu cwmpasu, oni bai fod 

cyd-destun yn gofyn fel arall, neu wrth adrodd am farn y gweithdai gyda phobl ifanc, 

a oedd yn 13-19 oed. 

 

Cwmpas yr ymchwil a'r cyfyngiadau 

Darparodd yr adolygiad llenyddiaeth gipolygon ar amcanion y Mesur. Mae'n amlwg 

nad yw'r Mesur wedi'i fwriadu i ragnodi canlyniadau polisi (trafodir hyn ymhellach 

isod). Pwrpas y Mesur yw dylanwadu ar bolisi Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu, er 

mwyn sicrhau mwy o sylw i'r Confensiwn gan Weinidogion a'u swyddogion. Mae 

hefyd yn sefydlu mecanweithiau i wella atebolrwydd ar gyfer hawliau plant wrth 

ddatblygu polisi. 

Mae'r ymchwil yn canolbwyntio ar effaith y Mesur i gyflawni ei amcanion a nodwyd 

o'r adolygiad llenyddiaeth. Gan fod y rhain wedi'u hanelu at ddylanwadu ar bolisi 

                                                
15 Cynhaliwyd tri gweithdy yng Ngogledd, De Orllewin a Gorllewin Cymru. Cymerodd cyfanswm o 37 o bobl 
ifanc ran rhwng 13 a 19 oed.  
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wrth ddatblygu, nid yw'r ymchwil yn ceisio gwerthusiad manwl o allbwn polisi, neu 

ganlyniadau i blant ar ôl eu gweithredu, ar gyfer cydymffurfio â'r Confensiwn.  

Fel y’i nodwyd uchod, mae'r amserlen ar gyfer cwblhau'r prosiect yn golygu nad 

ydym wedi gallu ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud â 

phroses polisi yng Nghymru. Rydym yn gweld angen clir am ymchwil bellach yn y 

maes hwn i archwilio sut mae'r Mesur yn dylanwadu ar benderfyniadau polisi gan y 

cyfranogwyr allweddol hyn. 

  

Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 

Yn dilyn datganoli i Gymru ym 1999, cafodd CCC gymhwysedd deddfwriaethol mewn 

sawl maes sy’n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol  berthnasol i hawliau dynol, gan 

gynnwys hawliau plant dan y Confensiwn, er enghraifft: iechyd, tai, gofal cymdeithasol, 

addysg, cynllunio, trafnidiaeth a'r amgylchedd16  Mae gan Weinidogion Cymru bwerau i 

wneud polisi a chyflwyno cynigion ar gyfer deddfwriaeth mewn meysydd sy'n 

adlewyrchu cymwyseddau CCC. Mae gweithredu Deddf Cymru 2017 (1 Ebrill 2018) 

wedi cyflwyno model pwerau wrth gefn o ddatganoli i Gymru. Mae Deddf Cymru yn 

cadarnhau bod Llywodraeth Cymru a CCC yn gymwys i arsylwi a rhoi effaith i hawliau 

dynol yng Nghymru.17  Mae Deddf Cymru yn diwygio'r statud ddatganoli bresennol, sef 

Deddf Llywodraeth Cymru 2006, i wneud 'arsylwi a gweithredu rhwymedigaethau 

rhyngwladol, [a] rhwymedigaethau o dan y Confensiwn Hawliau Dynol' yn faterion sy'n 

addas ar gyfer polisi a deddfwriaeth Cymru. 

Mae polisi yng Nghymru wedi cyfeirio'n gyson at y Confensiwn. Yn 2002 cyflwynodd y 

Cynulliad ei 'Saith Nod Craidd' fel sail i gynllunio gwasanaethau ar gyfer plant a phobl 

ifanc, wedi'u seilio'n benodol ar y Confensiwn. Dilynwyd hyn ym mis Ionawr 2004 trwy 

fabwysiadu'r Confensiwn fel sail i holl lunio polisïau Llywodraeth Cymru ym maes 

gwasanaethau plant.18 Er gwaethaf hyn, pan archwiliwyd y DU gan Bwyllgor y 

                                                
16 Ar yr adeg gosodwyd cymwyseddau CCC o dan: GWA 2006, Atodlen 5. 
17Mae Atodlen 7 Deddf Llywodraeth Cymru 2006 wedi'i disodli gan Atodlen 7A ddiwygiedig sy'n pennu 
cymwyseddau a gedwir i Senedd y DU (Deddf Cymru 2017, Atodlen 1): Mae 'Arsylwi a gweithredu 
rhwymedigaethau rhyngwladol, [a] rhwymedigaethau o dan y Confensiwn Hawliau Dynol' yn benodol heb 
eu cadw. 
18Am drosolwg o bolisi plant a phobl ifanc: Ian Butler a Mark Drakeford, Hawliau Plant fel Fframwaith Polisi 
yng Nghymru, yn Jane Williams (ed.), Hawliau'r Plentyn yng Nghymru, 2013, 9-20. 

http://www.equalityhumanrights.com/


Adroddiad Effaith Hawliau’r Plentyn yng Nghymru  Rhan Un 

 

 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com  

Cyhoeddwyd:   18 

Cenhedloedd Unedig yn 200819 fe wnaeth nodi na ddefnyddiwyd y Confensiwn yn 

gyson fel fframwaith ar gyfer polisi. 20 Roedd y 'bwlch gweithredu' hwn (rhwng rhethreg 

polisi a realiti) eisoes wedi'i nodi fel pryder gan Grwp Monitro CCUHP Cymru, 

rhwydwaith o randdeiliaid cymdeithas sifil a sefydlwyd i fonitro cydymffurfiaeth â'r 

Confensiwn yng Nghymru. 21  

Yn 2008 argymhellodd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig y dylid cymryd camau yn y DU i 

ymgorffori'r Confensiwn i gyfraith ddomestig. 22  Gan gymryd yr awenau o'r argymhelliad 

hwn, roedd Llywodraeth Cymru yn awyddus i gryfhau ei hymrwymiad i'r Confensiwn 

mewn polisi. Rhoddodd Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (a oedd wedi cynyddu 

cymwyseddau CCC) gyfle i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ymsefydlu'r Confensiwn wrth 

wneud penderfyniadau polisi trwy ddeddfwriaeth Cymru yn unig.23 

Roedd y Grŵp Monitro'n ymwneud yn agos â thrafodaethau â Llywodraeth Cymru 

ynghylch ffurf a chynnwys y ddeddfwriaeth arfaethedig. Byddai deddfwriaeth ar sail 

Deddf Hawliau Dynol 1998 (HRA) wedi bod yn opsiwn yng Nghymru i integreiddio'r 

Confensiwn yng nghyfraith Cymru. Mae'r HRA yn rhoi mwy o effaith i'r Confensiwn 

Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (ECHR) yn neddfau'r DU, gan roi hawl i weithredu ac 

atebion posibl gerbron llysoedd y DU lle mae hawliau yn cael eu torri. 24 Fodd bynnag, 

roedd y Grŵp Monitro am gael ateb deddfwriaethol i'r broblem o ddiffyg sylw parhaus i'r 

Confensiwn wrth lunio polisïau yng Nghymru. Nid ystyriwyd bod ateb adweithiol, i 

ddarparu ateb ar ôl torri hawl, yn debyg i'r hyn a gyflwynwyd gan yr HRA, yn ateb 

cyflawn i'r broblem hon. Yn lle hynny, daeth y fformiwla sylw dyledus i'r amlwg fel dyfais 

i fynd i'r afael â'r bwlch gweithredu yn gynnar yn y broses o ddatblygu polisi.25 Cafodd 

                                                
19O dan Ran 2 y Confensiwn, mae'n ofynnol i'r DU adrodd yn rheolaidd wrth Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig 
ar y cynnydd a wneir ar weithredu'r Confensiwn. Adroddodd y DU ddiwethaf yn 2016. 
20Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig, Sylwadau Terfynol ar Wladwriaethsy’n Barti y DU, 2008, Arsylw Terfynol 
rhif.14..  
21Cododd y Grŵp Monitro'r mater mewn adroddiad a gyflwynwyd i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig yn y 
cyfnod cyn yr archwiliad o'r DU yn 2008. Ar gael gan yr awduron ar gais.   
22  Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig, Sylwadau Terfynol ar Wladwriaeth sy’n barti y DU, 2008, Arsylw 
Terfynol rhif 11 
23 Ar ddatblygiad y Mesur: Jane Williams, 'Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 yng nghyd-
destun rhwymedigaethau rhyngwladol y DU', yn Williams (ed.), Hawliau'r Plentyn yng Nghymru,2013, 49–
64. 
24 Nid yw'r ECHR yn cael statws uwch i ddeddfwriaeth sylfaenol y DU. Gall Llys Uwch yn y DU gyhoeddi 
datganiad ar anghydnawsedd (S.4 HRA 1998), ond nid yw hyn yn effeithio ar ddilysrwydd neu effaith 
barhaus anghydnawsedd deddfwriaeth sylfaenol. 
25Gweler: Williams, nodyn 23 uchod.  
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hyn gefnogaeth gan Weinidogion Cymru a'r Grŵp Monitro, a dyma'r ymagwedd a 

fabwysiadwyd gan y Mesur, a gafodd Gymeradwyaeth Frenhinol ar 11 Mawrth 2011. 

Daeth yn rhannol i rym ar 1 Mai 2012, ac mae wedi bod ag effaith lawn ers 1 Mai 

2014.26  

Sut mae’r mesur yn gweithio 

Mae'r Mesur yn ymgorffori'r Confensiwn ym mhrosesau polisi Llywodraeth Cymru. 

Mae'n cyflwyno dyfeisiau cyfreithiol i gryfhau atebolrwydd am y modd y delir â hawliau 

plant mewn polisi yng Nghymru, ac i hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r Confensiwn. 

Y ddyletswydd sylw dyledus 

Nodir y mecanwaith sylfaenol ar gyfer ymgorffori'r Confensiwn mewn polisi yng 

Nghymru yn Adran 1 y Mesur. Mae hyn yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i 

roi sylw dyladwy i'r Confensiwn wrth arfer unrhyw un o'u swyddogaethau. 27  Mae'r 

fformiwla sylw dyledus yn cael ei fenthyg o ddeddfiadau cydraddoldeb y DU. 28  Mae 

cyfraith achosion cydraddoldeb yn darparu rhywfaint o arweiniad ar ystyr ystyr dyledus 

o dan y Mesur. Mae rhoi sylw dyledus yn golygu bod yn rhaid i benderfynydd fynychu 

sylwedd penderfyniad yn gywir ac yn ymwybodol o'r hyn y mae'n rhaid ei ystyried o'r 

blaen ac ar adeg gwneud y penderfyniad, gan roi sylw i unrhyw amcan perthnasol. 

Mae'n rhaid i'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau ystyried tystiolaeth berthnasol ac 

ymarfer y ddyletswydd sylw dyledus gyda thrylwyredd, a meddwl agored. Dylai'r 

ddyletswydd gael ei hintegreiddio wrth gyflawni’r swyddogaethau cyhoeddus. 29   

Mae'r Mesur, trwy gyflwyno'r ddyletswydd sylw dyledus, yn ymgorffori'r Confensiwn fel 

rhan o'r fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau polisi gan Weinidogion a'u 

swyddogion. Mae'n sefydlu sylw i hawliau plant, fel y’i gwarantir gan y Confensiwn, fel 

amod o ddilysrwydd polisi yng Nghymru. O ganlyniad i'r Mesur ,pan fydd Gweinidogion 

yng Nghymru yn ystyried cynnig ar gyfer polisi newydd, neu ddiwygiad i bolisi 

presennol, mae'n ofynnol iddynt feddwl am:   

                                                
26 Gweler: adran 1 y Mesur.  
27 Nid yw ystyr 'swyddogaethau' Gweinidogion Cymru yn cael ei diffinio yn y Mesur. Mae pwerau 
Gweinidogion Cymru wedi'u rhagnodi yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006.  
28 Ar hyn o bryd Deddf Cydraddoldeb 2010.  
29 Yr achos blaenllaw yw: R (Brown) v Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau [2008] EWHC 3158. 
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sut y gallant ddefnyddio swyddogaethau sy'n arferadwy ganddynt er mwyn rhoi 
gwell effaith i'r hawliau a'r dyletswyddau yn y [Confensiwn].30  

Mae'r ddyletswydd sylw dyladwy yn cryfhau atebolrwydd am hawliau plant ym mholisi 

yng Nghymru trwy ychwanegu sail newydd ar gyfer adolygiad barnwrol o’r broses o 

wneud penderfyniadau Gweinidogol. Bydd plant, ac eraill sydd â digon o fuddiant, yn 

gallu edrych i'r llysoedd i ddal Gweinidogion i gyfrif am gydymffurfio â'r ddyletswydd 

sylw dyledus, a sut maent wedi cymryd y Confensiwn i gyfrif wrth wneud 

penderfyniadau ynghylch polisi. 

Mae'r ddyletswydd sylw dyledus hefyd yn cynnig cyfleoedd newydd ar gyfer eiriolaeth 

polisi. Gall Aelodau'r Cynulliad, yn ogystal â rhanddeiliaid, ddibynnu ar y ddyletswydd 

sylw dyledus fel sylfaen ar gyfer dadl o blaid dewisiadau polisi a ffefrir sy'n gyson â 

gwarantau’r Confensiwn.31 

Cynllun y Plant 

Mae Adran 2 y Mesur yn ei wneud yn ofynnol i Weinidogion wneud a chyhoeddi 'Cynllun 

y Plant' sy'n nodi'r trefniadau a wnaed ganddynt ar gyfer sicrhau cydymffurfiaeth â'r 

ddyletswydd sylw dyledus. Rhaid i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gymeradwyo'r cynllun 

ac mae'n destun ymgynghoriad cyhoeddus, gan gynnwys gyda phlant, a CCfW.32 

Bwriad y gofyniad am Gynllun y Plant yw hyrwyddo ymagwedd ragweithiol tuag at 

gydymffurfio â'r ddyletswydd sylw dyledus. Cyhoeddwyd Cynllun y Plant yn 2012 a 

chafodd ei ailgychwyn yn 2014. 33  Mae'n nodi nifer o fentrau Llywodraeth Cymru i 

gefnogi cydymffurfio â'r ddyletswydd sylw dyledus. Mae'r rhain yn cynnwys: 

                                                
30 Gweler: Mesur, Memorandwm Esboniadol: 
http://www.assembly.wales/Laid%20Documents/MS-LD8085-
EM%20-%20Proposed%20Rights%20of%20Children%20and%20Young%20Persons%20(Wales)%20Me
asure%20-%20EXPLANATORY%20MEMORANDUM-14062010-186022/ms-ld8085-em-e-English.pdf 
31 Am drafodaeth lawn ar fecanweithiau atebolrwydd o dan y Mesur gweler: Simon Hoffman a Jane Williams, 
'Atebolrwydd', yn Jane Williams (gol.), Hawliau'r Plentyn yng Nghymru, 2013, 167–180. 
32 Pan wneir (neu ailwneir) y cynllun rhaid i'r Gweinidogion roi sylw i allbwn testunol Pwyllgor y Cenhedloedd 
Unedig: unrhyw astudiaeth, adroddiadau, argymhellion a dogfennau eraill sy'n deillio o'r Pwyllgor. O fewn 
chwe mis i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig wneud unrhyw argymhelliad neu awgrym yn seiliedig ar un o 
adroddiadau cyfnodol y DU, rhaid i Weinidogion Cymru ystyried a ddylid diwygio'r cynllun. 
33 Ar gael yn http://www.assembly.wales/Laid%20Documents/GEN-
LD9732%20-%20Children's%20Rights%20Scheme%202014-22042014-255569/gen-ld9732-e-
English.pdf 
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Asesiad Effaith Hawliau Plant 

Mae'r Cynllun Plant yn ymrwymo Llywodraeth Cymru i ymgymryd â CRIA o'r holl 

gynigion polisi. Gwneir asesiad cychwynnol i benderfynu a yw cynnig yn debygol o gael 

effaith ar blant, ac os felly cwblheir CRIA llawn gan ddefnyddio templed a nodir yn y 

Cynllun Plant. Mae CRIA yn offeryn i annog meddwl am, ac i ragweld effaith polisi, 

hawliau plant ac ymhlith mesurau gweinyddol cyffredinol gweithredu'r Confensiwn a 

argymhellir gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig. Mae canllawiau gweithdrefnol sy'n 

cyd-fynd â ChRIA Llywodraeth Cymru yn annog ymgynghori â rhanddeiliaid, gan 

gynnwys plant fel agwedd ar weithdrefn CRIA.34 

Tîm Gweithredu'r Mesur 

Mae tîm o swyddogion Llywodraeth Cymru, 'Tîm Gweithredu’r Mesur' wedi'i sefydlu i 

arwain ar weithredu'r Mesur. Mae'r tîm yn darparu gwybodaeth a chyngor ar weithredu'r 

Mesur ac ar y Confensiwn i swyddogion sy'n gweithio ar CRIA. 

Hyfforddiant 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno hyfforddiant ar y Confensiwn ar gyfer yr holl 

staff. Hwn yw: adnodd hyfforddi ar-lein; cyflwyniadau ffurfiol ynghylch y Mesur a'i 

oblygiadau ar draws holl adrannau Llywodraeth Cymru ganDTîm Gweithredu’r Mesur; a, 

hyfforddiant arbenigol ar gyfer staff wedi'u targedu sy'n ymwneud â datblygu polisi a 

deddfwriaeth. 

Gweithdrefn gwyno 

Yn aml, bydd plant yn wynebu rhwystrau wrth gyrchu cyfiawnder i gadarnhau eu 

hawliau,35 gan gynnwys dwyn adolygiad barnwrol am dorri'r ddyletswydd sylw dyledus. 

Mae Cynllun y Plant yn cyflwyno mecanwaith cwynion â'r bwriad o'i wneud yn haws i 

                                                
34 Gweler CRIA yn Atodiad 1 a 2 Cynllun y Plant 2014. 
35 Gwelwch gyfraniadau yn gyffredinol yn: Ton Liefaard a Jaap E. Doek (eds.), Ymgyfreitha Hawliau'r 
Plentyn (Llundain: Springer, 2015), 53–70. 

http://www.equalityhumanrights.com/


Adroddiad Effaith Hawliau’r Plentyn yng Nghymru  Rhan Un 

 

 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com  

Cyhoeddwyd:   22 

blant, neu eu cynrychiolwyr, godi pryderon ynghylch diffyg cydymffurfio â'r ddyletswydd 

sylw dyledus yn uniongyrchol â Llywodraeth Cymru. 

Adroddiad Cydymffurfiaeth 

Mae Adran 4 y Mesur yn gosod dyletswydd ar Weinidogion i adrodd yn gyfnodol i CCC 

ar sut maent wedi cydymffurfio â'r ddyletswydd sylw dyledus. Yr uchafswm cyfnod 

rhwng yr adroddiadau yw 5 mlynedd, ond gall y cynllun hwn (bob 2.5 mlynedd ar hyn o 

bryd) ei fyrhau. Cyhoeddwyd Adroddiadau Cydymffurfiaeth ym mis Ionawr 2013, 

Gorffennaf 2015 a Mawrth 2018.36 

Dyletswydd i hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth 

Mae Adran 5 y Mesur yn gosod dyletswydd ar Weinidogion i gymryd camau priodol i 

hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o'r Confensiwn ymhlith y cyhoedd yng Nghymru, 

gan gynnwys plant.37   

  

                                                
36 Mae'r adroddiad mwyaf diweddar ar gael yn http://gov.wales/topics/people-and-
communities/people/children-and-young-people/rights/report-childrens-rights-measure/?lang=en   
37 Gan adlewyrchu'r gofyniad a nodir yn Erthygl 42 y Confensiwn ac yn mynd i'r afael â phryder a godwyd 
gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig yn ei Arsylwadau Terfynol 2008.  
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Rhan Dau 

Canfyddiadau’r ymchwil  

Ni fwriedir i'r Mesur ragnodi canlyniadau polisi. Fe'i cynlluniwyd i fynd i'r afael â 

phroblem benodol: diffyg sylw a roddir i'r Confensiwn yn y broses o wneud 

pendefyniadau polisi gan Lywodraeth Cymru. Mae'n defnyddio dyfeisiau cyfreithiol i 

hyrwyddo mwy o sylw i'r Confensiwn wrth ddatblygu polisi, ac i wella atebolrwydd am 

sut y cymerir hawliau plant i gyfrif. Mae'r Mesur wedi cyflwyno fframwaith strwythurol 

newydd ar gyfer datblygu polisi yng Nghymru. Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar 

effaith y Mesur i gyflawni'r amcanion hyn. 

Fe wbaeth yr adolygiad llenyddiaeth amlygu datblygiad polisi, eiriolaeth polisi, a 

chryfhau atebolrwydd, fel cyfleoedd i wireddu'r Confensiwn yn deillio o'r Mesur yn well. 

Mabwysiadodd ein methodoleg ymagwedd fwriadol, i archwilio'n ymwybodol a yw'r 

Mesur wedi cael effaith yn ymarferol. Mae ein canfyddiadau wedi’u tynnu ynghyd a'u 

cyflwyno fel naratif sengl o dan y penawdau: Datblygu Polisi ac Eirioli Polisi, 

Atebolrwydd, ac Ymwybyddiaeth o'r Confensiwn.   

Datblygu polisi ac eirioli polisi 

Mae'r ddyletswydd sylw dyledus hon yn ymgorffori'r Confensiwn fel fframwaith cyfeirio 
am wneud penderfyniadau polisi ar gyfer Gweinidogion a'u swyddogion. Rydym eisoes 
wedi nodi datblygiadau strwythurol a gweithdrefnol sy’n fewnol i Lywodraeth Cymru y 
gellir eu priodoli i gyflwyno'r Mesur a'r ddyletswydd sylw dyledus (gweler Rhan Un). Yn 
ei Adroddiadau Cydymffurfio yn 2015 a 2018 mae Llywodraeth Cymru yn pwysleisio 
arwyddocâd y Mesur ar gyfer datblygu polisi: 

Mae Adran 1 y Mesur yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i roi sylw dyledus i'r  
[Confensiwn] a'r Protocolau Dewisol wrth wneud eu penderfyniadau. Mae'r term 'sylw 
dyledus' yn galw am ystyriaeth gytbwys o faterion. Mae hyn yn golygu bod rhaid i 
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Weinidogion feddwl am sut mae'r hyn maent yn ei wneud yn perthyn i’r hawliau a 
rhwymedigaethau yn y [Confensiwn].38  

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi CRIA fel arloesedd sylweddol i gefnogi cydymffurfio 

â'r ddyletswydd sylw dyledus, ac felly'r Confensiwn o ran ddatblygu polisi. Mae 

Adroddiad Cydymffurfiaeth 2018 yn datgan: 

Mae CRIA yn rhan o weithdrefnau Llywodraeth Cymru ar gyfer sicrhau y rhoddir sylw 

dyledus i hawliau plant pan fydd polisïau, rhaglenni neu ddeddfwriaeth yn cael eu 

datblygu.39 

Mae'r data a ddarperir yn Adroddiad Cydymffurfiaeth 2018 yn dangos nifer y CRIAs a 

gyflawnwyd gan yr adran rhwng Mai 2012 ac Ebrill 2016 (gweler Ffigur 1). Ers hynny, 

mae Llywodraeth Cymru wedi darparu gwybodaeth bellach bod tua 260 o CRIAs wedi 

eu cwblhau yn y cyfnod ers Mai 2012. 40  Yn ei Adroddiad Cydymffurfiaeth 2015, 

honnodd Llywodraeth Cymru fod 'cynnydd sylweddol' wedi bod yn nifer y CRIAs a 

gynhaliwyd yn y cyfnod ar ôl Mai 2014.41  

Ffigur 1: Nifer o CRIAs wedi’u cyflawni gan Adrannau Llywodraeth Cymru, Mai 

2012 – Ebrill 201642 

                                                
38 Llywodraeth Cymru, Adroddiad Cydymffurfiaeth 2013–15, t.3. 
39 Llywodraeth Cymru, Adroddiad Cydymffurfiaeth 2015–18, t.10. 
40 Adroddiad Cydymffurfiaeth 2015–18 a gwybodaeth a ddarparwyd gan Dîm Gweithredu'r Mesur ar gyfer 
Briffio UNICEF, Cryfhau CRIA yng Nghymru (2017): https://www.unicef.org.uk/wp-
content/uploads/2017/09/Unicef-UK-Briefing_Child-Rights-Impact-Assessment_Wales_September-
2017.pdf  
41 Llywodraeth Cymru, Adroddiad Cydymffurfiaeth 2013–15, tt.9–11. 
42 Wedi'i dynnu o: Llywodraeth Cymru, Adroddiad Cydymffurfiaeth 2015–18, t.10. 
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Byddwn yn dychwelyd i drafod CRIA ar ôl ystyried sut mae rhanddeiliaid yn canfod 

effaith y Mesur ar ddatblygu polisi. 

Yn gyffredinol, mae rhanddeiliaid yn cytuno bod y Mesur wedi cael dylanwad 

cadarnhaol ar y ffordd mae polisi'n cael ei gyflawni gan Lywodraeth Cymru, â mwy o 

sylw'n cael ei roi i'r Confensiwn mewn prosesau polisi. Dywedodd un rhanddeiliad 

wrthym: 

     Yn gyffredinol, mae swyddogion sy'n datblygu polisïau yn siarad yn amlach am 

hawliau plant ac yn eu cydnabod. Anhysbys 5 

Dywedodd yr un ymatebydd hefyd: 

… un canlyniad gadarnhaol iawn o'r Mesur yw ei fod yn ein galluogi i gyfeirio at y 

[Confensiwn], ymagwedd sy'n seiliedig ar hawliau… fel rhan o unrhyw ymatebion 

ymgynghori [ac ati] rydym yn eu cyflwyno…. Rydym yn ymwybodol o sgyrsiau â'n 

cymheiriaid yn Lloegr nad yw o reidrwydd yn wir iddyn nhw, nad yw ieithwedd hawliau 

yn cael ei hystyried yn ieithwedd dderbyniol neu gyffredin ar lefel Llywodraeth y DU. 

Anhysbys 5 

Gwnaeth eraill sylwadau cadarnhaol hefyd ar effaith y Mesur ar ddatblygu polisi, ac yn 

arbennig sut mae Cymru yn wahanol i weddill y DU. Er enghraifft: 
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     Mae'r ddyletswydd i roi sylw dyledus yn golygu na ellir anwybyddu'r Confensiwn na'i 

gadw yn y cefndir pan fydd swyddogion [Llywodraeth Cymru] yn gweithio ar y polisi. 

Rhaid ei ystyried, o leiaf, ochr yn ochr â blaenoriaethau eraill. Mae hyn yn gwneud polisi 

yn wahanol yng Nghymru i, ddyeder yn Lloegr, neu hyd yn oed yr Alban. Gallai gweision 

sifil a Gweinidogion yn Lloegr a'r Alban feddwl am y [Confensiwn], neu efallai na 

fyddent, ond yng Nghymru mae'n rhaid iddynt feddwl amdano. Anhysbys 11 

Sylwodd rhai rhanddeiliaid hefyd, wrth nodi'r effaith ar ddatblygiad polisi Llywodraeth 

Cymru, sut mae wedi cael effaith ar eu hymgysylltiad eu hunain â'r broses bolisi: 

     Er bod ein gwaith erioed wedi'i wreiddio yn egwyddorion hawliau plant, erbyn hyn 

mae gennym egwyddorion deddfwriaethol clir i gyfeirio atynt yng Nghymru. … Rydym 

yn cyflwyno ein gwaith mewn ffordd wahanol… oherwydd bod y [Confensiwn] yn rhan 

annatod o'r gyfraith yma. Anhysbys 1 

     … Mae'r Mesur wedi creu lle gwych i [ni] gydweithio â Llywodraeth Cymru. 

Anhysbys 10 

Mae ein canfyddiadau'n cadarnhau bod y rhan fwyaf o randdeiliaid yn ystyried bod y 

Mesur wedi sefydlu fframwaith newydd a phwysig ar gyfer polisi ar blant yng Nghymru, 

sydd wedi rhoi hwb a lle(‘gofod’) i drafod sut i weithredu'r Confensiwn trwy bolisi. Fe 

wnaeth un cyfrannwr ei grynhoi fel sy’n dilyn: 

     Mae'r Mesur yn creu disgwyliadau o ran cydymffurfio, a hyd yn oed os yw'r rhain yn 

anodd eu gorfodi yn gyfreithiol mae arwydd clir a disgwyliad uwch y bydd y polisi'n 

ystyried y [Confensiwn]. Mae'r Mesur yn gwneud y [Confensiwn] yn ffocws cyffredin, yn 

set o safonau i lywio ac asesu polisi, a sut mae'n cael ei wneud, ac mae'n cynrychioli, 

os mynnwch, addewid difrifol gan Weinidogion i blant. Anhysbys 11 

Er bod rhanddeiliaid yn cytuno'n gyffredinol ar effaith y Mesur i sicrhau bod y 

Confensiwn yn ymddangos ‘ar radar' swyddogion sy'n gweithio ar bolisi, roedd rhywfaint 

o amwysedd a gwahaniaeth barn ynghylch ei effaith ar ansawdd y broses o wneud 

penderfyniadau polisi. Rhoddodd rhai rhanddeiliaid enghreifftiau o benderfyniadau polisi 

a ategwyd gan y ddyletswydd sylw dyledus a oedd wedi ystyried y Confensiwn yn llawn. 

43  Cyflwynir un enghraifft y gwnaethom ei nodi o sut mae'r ddyletswydd sylw dyledus yn 

                                                
43 Gan gynnwys Deddf Tai (Cymru) 2014, lle cyflwynwyd darpariaethau ar ddigartrefedd digartref a darparu 
safleoedd ar gyfer Sipsiwn-Teithwyr yng Nghymru gan ystyried gwarantau'r Confensiwn; a, Rheoliadau 
Gwarcheidiaeth Arbennig a chanllawiau cysylltiedig.  
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hyrwyddo meddwl am sut i weithredu hawliau plant drwy bolisi ym Mlwch 1. Mae'n 

ymwneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (WBFGA).  

Blwch 1: Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

Mae'r Fenter yn ei wneud yn ofynnol i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus lleol nodi 
amcanion llesiant lleol, ac i gynllunio sut i gyflawni'r amcanion hynny. I lywio'r broses 
gynllunio mae'n ofynnol i fwrdd gynnal asesiad o lesiant lleol. Diwygiwyd y 
ddeddfwriaeth ddrafft yn ystod craffu deddfwriaethol i ganiatáu i fyrddau gyfeirio'n 
benodol at blant, a phlant sy'n derbyn gofal yn eu hasesiadau llesiant. Yn ei 
adroddiad cydymffurfio yn 2015 mae Llywodraeth Cymru yn priodoli'r newid hwn i 
gyfuniad o: 

     • ‘ystyriaeth weithredol’ o’r ddyletswydd sylw dyledus 
     • trafodaethau rhwng adrannau o fewn Llywodraeth Cymru 
     • ymgysylltu'n uniongyrchol â sefydliadau plant a phobl ifanc, a 
     • phroses graffu [CCC], ‘dan ddylanwad trwm y ddyletswydd sylw dyledus ac  yn 
fwy penodol… CRIA. 

Mae cyfarwyddyd a gyhoeddwyd o dan WBFGA yn cyfeirio'n benodol at y 
ddyletswydd sylw dyledus i annog cyrff cyhoeddus i feddwl am sut y gallant gefnogi 
plant i wireddu eu hawliau wrth osod amcanion llesiant, gan gynnwys ystyried y 
Confensiwn mewn cynlluniau llesiant lleol. 44 
 
 

 

Er bod enghreifftiau o sylw tebyg i'r Confensiwn mewn datblygu polisi wedi'i danategu 
gan y ddyletswydd sylw dyledus (gweler Blwch 2 a Blwch 3 hefyd), mynegodd nifer o 
randdeiliaid bryderon ynghylch ansawdd yr ystyriaeth a roddir i hawliau plant wrth 
ddatblygu polisi yn gyffredinol ar draws Llywodraeth Cymru. Roedd sylwadau'n 
cynnwys: 

… mae ansawdd yr ystyriaeth a'r dadansoddiad a roddir i hawliau plant yn 
natblygiad polisi Llywodraeth Cymru yn aml yn ysbeidiol ac yn anghyson. 
Anhysbys 5 

                                                
44 SPSF 2: Rôl Unigol (cyrff cyhoeddus), paragraffau. 58-60; SPSF 3: Rôl gasgliadol(byrddau 

gwasanaethau cyhoeddus), para. 116–118, ac Atodiad B. 
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Mae'r [Mesur] yn arloesedd o ran gweithredu hawliau dynol a hawliau plant. Ond 

mae  effaith y ddeddf hon wedi bod yn anwastad iawn hyd yn hyn Anhysbys 10 

Mae swyddogion yn cymryd y [Confensiwn] i gyfrif, ond mae rhai yn gwneud 

hynny mewn ffordd eithaf arwynebol, heb ystyried goblygiadau hawliau plant yn 

llawn. Ni allwn fod yn 100% hyderus bod y Mesur wedi arwain at welliant yn y 

ffordd y penderfynir ar bolisi ym mhob achos, ond rydym yn ymwybodol o rai 

polisïau sy'n sicr yn well o ganlyniad i feddwl mwy manwl am hawliau plant a 

achosir gan y Mesur. Anhysbys 11 

Mynegodd nifer o randdeiliaid bryderon tebyg ynglŷn â chymhwyso CRIA gan 

Lywodraeth Cymru, gan awgrymu nad yw arfer yn gyson, gan danseilio effaith y 

ddyletswydd sylw dyledus. Er enghraifft: 

Daeth CRIAs… yn fwy cyffredin er nad yn gyffredinol o gwbl ers i'r Mesur ddod i 

rym. Fodd bynnag, yn fy mhrofiad i mae ansawdd amrywiol y CRIAs a'r modd 

amrywiol y’i gweithredwyd heb fod yn ddigonol iawn. Anhysbys 6 

Nid yw CRIA bob amser yn cael ei gynnal mewn modd sy'n golygu ei fod yn 

gyfraniad dilys i feddwl polisi a phrosesau polisi. Gallwch gael yr argraff weithiau, 

nid bobtro, bod CRIA yn ôl-feddwl. Anhysbys 11 

Ac: 

      Er bod modd eu cwblhau wedi bod yn ysbeidiol ac anghyson ar adegau, CRIAs yw'r 

ffordd orau o hyd i Lywodraeth Cymru arddangos sut y diwallwyd y ddyletswydd sylw 

dyledus. Anhysbys 5 

Anon 11 eto: 

     … Mae problemau â'r CRIA ar hyn o bryd, ond byddem yn ystyried bod [CRIA] yn 

fecanwaith pwysig iawn, un sy'n cyflwyno'r ddyletswydd sylw dyledus yn ymarferol. 

Mae'r darlun mewn ymarfer yn gymysg, ond nid oes gennym amheuaeth fod cyflwyno 

CRIA yn gyffredinol wedi arwain at well sylw i hawliau plant mewn gweithdrefnau polisi, 

ac oddi yno i bolisi gwell o ganlyniad. Anhysbys 11 

Mae'r canfyddiadau hyn yn gyson ag ymchwil gynharach ar CRIA: gweler Blwch 2. 
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Blwch 2: Ymchwil bresennol ar CRIA 

Fe ganfu gwerthusiad annibynnol yn 2015 fod CRIA wedi cyfrannu at well 

ymwybyddiaeth o'r Confensiwn ymhlith swyddogion sy'n gweithio ar bolisi, 

gan ddod i'r casgliad bod CRIA: '… yn sefydlu arferion addas i'r diben sy'n 

helpu i nodi effaith cynnig deddfwriaethol neu bolisi arbplant a hawliau 

plant… Mae CRIA yn cyfrannu at wreiddio hawliau plant ym mhrosesau 

deddfwriaethol a llunio polisi Llywodraeth Cymru.'45 

Fodd bynnag, er bod y gwerthusiad wedi canfod enghreifftiau o arfer da 

CRIA, nododd ei fod yn anghyson o ran gweithredu ac yn amrywiol o ran 

ansawdd.46  Mae sesiwn briffio UNICEF yn 2017 ar CRIA yn gwneud yr un 

pwynt: 'Mae ymarfer wedi amrywio'n helaeth hyd yn hyn - er i ni ganfod llawer 

o enghreifftiau da o CRIA, canfuom hefyd CRIA a ddrafftiwyd yn rhy hwyr yn 

y broseso d datblygu polisi, gan ddod yn gynhyrchion untro wedi’u drafftio i 

gofnod ac yn cyfathrebu penderfyniadau yn hytrach na'u llywio.’47 

 

Er gwaethaf y pryderon hyn, roedd consensws amlwg ymhlith rhanddeiliaid ynghylch 

pwysigrwydd CRIA i sicrhau bod y Confensiwn yn cael ei ystyried wrth wneud 

penderfyniadau polisi gan Lywodraeth Cymru. Cyfeiriodd nifer o randdeiliaid at CRIA fel 

agwedd allweddol ar ddatblygu polisi, gan gefnogi gwireddu'r Confensiwn yn well trwy 

bolisi. 

Mae ein hastudiaethau achos yn dangos sut y gellir defnyddio CRIA yn effeithiol i dynnu 

sylw at hawliau perthnasol y Confensiwn wrth ddatblygu polisi. Mewn tri o'r pum polisi a 

archwiliwyd gennym fel astudiaethau achos, cwblhawyd CRIA. Mae un o'r rhain eisoes 

wedi ei grybwyll, ym Mlwch 1. Dwy enghraifft arall yw Strategaeth Tlodi Plant 

                                                
45 Simon Hoffman (Rhian Morse RA), Gwerthusiad o Asesiad Effaith Hawliau Plant Llywodraeth Cymru 
(2015), https://cronfa.swan.ac.uk/record/cronfa30963  
46 Ibid. Yn cynnwys: cynnwys materion capasiti, dealltwriaeth gyfyngedig o rwymedigaethau CRC ymhlith 
swyddogion, a diffyg cyfranogiad gan blant a phobl ifanc. Trafodir y materion hyn yn adroddiad cydymffurfio 
diweddaraf Llywodraeth Cymru sy'n cynnwys ymrwymiad i sicrhau bod swyddogion yn cael eu hyfforddi ar 
y CRC, ac i gymryd i gyfrif argymhellion ar gyfer gwella a wnaed yn y gwerthusiad CRIA. Llywodraeth 
Cymru, Adroddiad Cydymffurfio 2015–18, t.14. Mae'n rhy gynnar i wneud sylwadau a fydd hyn yn arwain 
at welliannau i'r weithdrefn CRIA. 
47  Briffio UNICEF, Cryfhau CRIA yng Nghymru (2017): https://www.unicef.org.uk/wp-
content/uploads/2017/09/Unicef-UK-Briefing_Child-Rights-Impact-Assessment_Wales_September-
2017.pdf 
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Diwygiedig 2015 Llywodraeth Cymru a’i Chynllun Gweithredu Teithio Llesol i 

Gymru. Crynhoir y rhain ym Mlwch 3 a Blwch 4. 

Blwch 3: Strategaeth Tlodi Plant Diwygiedig 2015 

Mae'r CRIA a gynhaliwyd ar y CPS drafft yn egluro'n ofalus sut y cafodd y 

Confensiwn ei gymryd i gyfrif wrth ddatblygu'r cynnig.48 Mae'n nodi bod 

erthyglau penodol o'r Confensiwn fel rhai sy'n uniongyrchol berthnasol i dlodi 

plant, ac mae'n rhoi disgrifiad myfyriol o sut y cefnogir y rhain gan strategaeth 

ddiwygiedig. Mae'r naratif CRIA yn gwneud cysylltiadau rhwng yr amcanion a 

nodir yn y CPS a dyletswyddau Gweinidogol eraill e.e. y ddyletswydd i 

gyhoeddi Strategaeth Tlodi Plant: Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010, 

yn ogystal â blaenoriaethau eraill Llywodraeth Cymru e.e. targedau 

Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i'r afael â thlodi: Cynllun Gweithredu ar 

gyfer Trechu Tlodi 2013. Mae'r CRIA yn trafod sut mae'r cynigion a ystyriwyd 

gan y CPS yn ategu mentrau eraill Llywodraeth Cymru ar dlodi plant, ac yn 

cysylltu'r CPS â datblygiadau yn y dyfodol, gan bwysleisio'r angen i sicrhau: 

'sylw dyledus i'r [Confensiwn] wrth i ni ddatblygu polisïau a rhaglenni i gefnogi 

plant [a] fydd yn hanfodol i fynd i'r afael â thlodi plant a gwella canlyniadau ', 

ac yn awgrymu y byddai CRIA ar gynigion dilynol yn darparu ‘cyfle delfrydol i 

gysylltu agendâu hawliau plant a thlodi plant '. 

 

                                                
48Mae CRIA ar gael ar gais gan Lywodraeth Cymru. 
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Blwch 4: Cynllun Gweithredu Teithio Llesol i Gymru 

Cyflwynwyd Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 â'r bwriad o fynnu bod 

awdurdodau lleol yn gwella cyfleusterau ar gyfer cerddwyr a beicwyr. Roedd 

y CRIA a gwblhawyd ar y ddeddfwriaeth ddrafft yn awgrymu bod angen 

sicrhau bod awdurdodau lleol yn ystyried manteision ac effeithiau posibl y 

ddeddfwriaeth ar blant. O ganlyniad, diwygiwyd y ddeddfwriaeth ddrafft i 

gynnwys gofyniad i awdurdodau lleol ystyried a yw llwybrau a ddefnyddir gan 

gerddwyr neu feicwyr, gan gynnwys plant, yn ddiogel. Yn ogystal, yn deillio 

o'r CRIA gwreiddiol, mae cyfarwyddyd cyflenwi i gyd-fynd â'r ddeddfwriaeth, 

Cynllun Gweithredu Teithio Llesol Cymru49 yn ailadrodd y gofyniad statudol, 

ac yn cyflwyno gofyniad pellach i awdurdodau lleol ymgynghori â phlant (fel 

yr argymhellwyd gan y CRIA). Mae hyn yn cydnabod yn benodol yr angen 'i 

greu amgylcheddau lle mae plant yn ddiogel i fynd o gwmpas ar droed neu ar 

feic ar gyfer y siwrneiau maent am eu gwneud fel rhan o'u trefn ddyddiol' ac 

yn ailadrodd y gofyniad i awdurdodau lleol ymgynghori â phlant wrth gynllunio 

rhwydweithiau teithio.50 

 

Er bod yr astudiaethau achos hyn yn dangos sut y gall CRIA fod yn effeithiol i lywio a 

gwella datblygiad polisi er mwyn ystyried hawliau plant, mae astudiaethau blaenorol a'r 

ymchwil bresennol yn awgrymu, mewn achosion eraill, bod effaith CRIA, ac felly'r 

ddyletswydd sylw dyledus, yn cael ei thanseilio gan anghysondeb y modd gweithredu. 

Crynhoir hyn gan y sylw hwn:   

Oherwydd y ddyletswydd sylw dyledus, mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru gynnal [CRIA], 

ond gwyddom fod ansawdd y rhain yn anghyson, felly er bod hawliau plant yn cael eu 

hystyried fel rhan o'r broses, nid wyf yn credu bod effaith lawn datblygiad polisi ar 

hawliau plant yn cael ei hasesu'n drylwyr bob tro. Anhysbys 1 

Wrth wneud sylwadau ar CRIA fel agwedd ar ddatblygu polisi, nododd nifer o 

                                                
49 https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2017-09/active-travel-action-plan.pdf 
50 Yn ogystal, datblygwyd cyfarwyddyd statudol newydd ar lwybrau cerdded i'r ysgol sy'n cyfeirio'n benodol 
at y ddyletswydd sylw dyledus, ac unwaith eto mae'n egluro bod rhaid i awdurdodau lleol ymgynghori â 
phlant wrth ystyried trefniadau teithio disgyblion i'r ysgol, ac mae angen asesiad risg o unrhyw llwybrau a 
gerddir: http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/learner-travel/?lang=en  
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randdeiliaid y methiant i ragnodi CRIA fel gofyniad statudol i bob polisi fel gwendid yn y 
Mesur. 
 
Eiriolaeth polisi: CCC 
 
Un agwedd ar ddatblygu polisi yr effeithir arni gan y Mesur yw'r cyfle i ddefnyddio'r 
 
ddyletswydd sylw dyledus fel sail i eiriolaeth polisi yng Nghymru. Gwnaethom archwiliad 
 
cyfyngedig o sut mae Aelodau'r Cynulliad wedi cofleidio'r cyfle hwn51 yn cwmpasu 40 o 
 
sesiynau llawn yn 2016. Roedd y Prif Weinidog a Gweinidogion eraill yn mynychu'r 
 
sesiynau hyn yn rheolaidd. Roedd y materion a godwyd yn cynnwys iechyd a lles, 
 
gwasanaethau iechyd meddwl, plant sy'n derbyn gofal, tlodi plant, amddiffyn plant, plant 
 
ar eu pen eu hunain sy'n ceisio lloches, gwasanaethau cymdeithasol, addysg a thai: 
  
mae pob un ohonynt yn berthnasol i hawliau plant. Er bod Aelodau'r Cynulliad yn aml yn 
 
annog Gweinidogion i gymryd camau penodol i gefnogi ‘buddiannau plant’ neu 
 
ar adegau ‘hawliau plant’,52  fe wnaeth Aelodau'r Cynulliad ond ychydig iawn o 
 
gyfeiriadau at y ddyletswydd sylw dyledus i ategu neu ymhelaethu ar y cyfraniadau 
 
hyn.53 
 
Pan edrychon ni ar waith y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn 2016, gwelsom 
 
rywfaint o ddefnydd effeithiol o'r ddyletswydd sylw dyledus fel sail i eiriolaeth polisi. Mae 
 
un enghraifft yn ymwneud â Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys 
Addysg (Cymru) 2018 (ALNETA). Crynhoir hyn ym Mlwch 5.  

                                                
51 Gweler Rhan Un ‘Cwmpas yr ymchwil a chyfyngiadau’. 
52 Mewn gwirionedd, ym mhob sesiwn llawn yn 2016, trafododd Cynulliad Cenedlaethol Cymru faterion sy'n 
effeithio ar blant, a chrybwyllir plant yn benodol mewn cwestiynau, dadleuon ac ati. 
53Canfuom un eithriad i'r canfyddiad a nodir yn y paragraff hwn. Ar 19 Hydref 2016, cynhaliodd y Cynulliad 

ddadl ar (ail)sefydlu senedd ieuenctid yng Nghymru. Cyfeiriodd Darren Millar AC yn uniongyrchol at y Mesur 

i ddangos sut y gwnaed cynnydd ar hawliau plant yng Nghymru ac i osod y cyd-destun, ac i annog 

cefnogaeth i gynnig i sefydlu senedd ieuenctid. Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Y Cofnod, 19 Hydref 2016, 

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Senedd Ieuenctid, para. 341. 
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Blwch 5: Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys 

Addysg (Cymru) 2018 

Yn 2017, cyflawnodd y CYPEC y dasg o graffu ar gynnig gan Lywodraeth 
Cymru am ddeddfwriaeth i wella'r ddarpariaeth addysgol ar gyfer plant ag 
anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru. Wedi’i seilio’n rhannol ar 
dystiolaeth a ddarparwyd gan randdeiliaid, argymhellodd y CYPEC welliant 
gan Lywodraeth Cymru i'w wneud yn ofynnol i awdurdodau perthnasol sy’n 
arfer swyddogaethau o dan y ddeddfwriaeth roi sylw dyledus i'r Confensiwn.54  
Ni dderbyniwyd hyn gan Lywodraeth Cymru. Er gwaethaf hyn, parhaodd y 
CYPEC (ac eraill) i ddadlau'r achos. Ar 4 Hydref 2017, mewn cyfarfod gyda'r 
Gweinidog, defnyddiodd y CYPEC y Mesur i ddadlau dros ymestyn y 
ddyletswydd i roi sylw dyledus i awdurdodau addysg lleol. Er enghraifft, 
defnyddiodd Darren Millar (Aelod Cynulliad), y Mesur fel enghraifft o 
ddeddfwriaeth 'arloesol', rhywbeth y gall Cymru fod yn 'falch iawn, iawn 
ohono', ac anogodd y Gweinidog i ymestyn yr ymagwedd a gymerir yn y 
Mesur i awdurdodau lleol.55  Yn y pen draw, perswadiwyd Llywodraeth 
Cymru, a chyflwynodd ddiwygiadau i osod dyletswydd sylw dyledus ar 
sefydliadau sy'n arfer swyddogaethau strategol o dan y ddeddfwriaeth. 
Dywedodd y Gweinidog, wrth nodi sefyllfa ddiwygiedig Llywodraeth Cymru yn 
y cyfarfod llawn, ei bod wedi ‘gwrando'n ofalus iawn ar yr hyn a ddywedwyd 
mewn pwyllgorau blaenorol.’56 

 

Mae'r enghraifft ym Mlwch 5 yn dangos sut y gellir defnyddio'r ddyletswydd sylw 

dyledus i ategu eiriolaeth polisi gan y CYPEC, ond hefyd bwyllgorau eraill Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru. Fodd bynnag, canfuom hefyd achosion lle dewisodd CYPEC 

beidio â defnyddio cyfeiriad at y ddyletswydd sylw dyledus fel cyfle i gryfhau ei 

argymhellion i Lywodraeth Cymru. Er enghraifft, yn 2016 cynhaliodd y CYPEC chwe 

ymchwiliad i faterion sy'n effeithio ar blant yng Nghymru, bob un ohonynt yn ymwneud â 

hawliau'r Confensiwn.57 Dim ond un o'r adroddiadau a gyhoeddwyd yn dilyn yr 

                                                
54 CYPEC, Adroddiad ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysgol (Cymru) (2017). 
Argymhellion 31 a 32. Ar gael yn http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11055/cr-ld11055-
e.pdf 
55 Trawsgrifiad o'r Cyfarfod, CYPEC, 4 Hydref 2017, para. 129. 
56 CCC, Y Cofnod, 21 Tachwedd 2017, para. 332. 
57 Dolenni i gwestiynau CYPEC yma:  
http://senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15142 
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ymchwiliadau hyn a gyfeiriodd at y ddyletswydd sylw dyledus fel sail benodol i 

argymhelliad i Lywodraeth Cymru.58   

Er na wnaethom ddadansoddiad manwl o waith pwyllgorau eraill Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru, rydym yn nodi bod y Pwyllgor Craffu ar y Prif Weinidog wedi 

craffu’r Prif Weinidog ar hawliau plant a phobl ifanc 59 Yn ogystal, yn ystod yr astudiaeth 

achos ar y WBFGA (Blwch 1) fe wnaethom nodi bod y Pwyllgor Amgylchedd a 

Chynaliadwyedd wedi defnyddio’r ddyletswydd sylw dyledus Weinidogol i ategu 

argymhelliad i ymestyn sylw dyledus i awdurdodau lleol wrth arfer swyddogaethau o 

dan y deddfwriaeth. 

Eiriolaeth polisi: rhanddeiliaid 

Soniodd nifer o randdeiliaid am y cyfle a gyflwynwyd gan y Mesur a'r ddyletswydd sylw 

dyledus i gryfhau eiriolaeth polisi. Er enghraifft: 

[Mae gan y Mesur] fwy o gyfleoedd i ddefnyddio ymagweddau seiliedig ar 

hawliau wrth ddatblygu polisi a herio datblygiad a phenderfyniadau polisi 

cenedlaethol a lleol o safbwynt sy'n seiliedig ar hawliau. Anhysbys 2 

Mae [y Mesur] yn bwerus wrth edrych ar wasanaethau i blant a phobl ifanc. 

Anhysbys 4 

Rydym yn defnyddio'r ddyletswydd sylw dyledus fel modd ysgogi i berswadio 

Gweinidogion i fabwysiadu ymagweddau polisi penodol. Er enghraifft, ar sail 

cosbedigaeth resymol, i ni, y man cychwyn yw, os yw Gweinidogion yn rhoi sylw 

dyledus i [y Confensiwn] nid oes ganddynt ddewis ond dileu'r amddiffyniad yng 

Nghymru. Anhysbys 11 

Yn ogystal â darparu sylfaen ar gyfer dadleuon polisi o blaid ymagweddau polisi 

dewisol, dywedodd nifer o randdeiliaid fod y Mesur wedi ‘cyfreithloni’ y defnydd o’r 

                                                
58 Edrychon ni ar adroddiadau ar gyfer 2016 a 2017, gan fod dau adroddiad yn unig yn 2016. Yr adroddiad 
perthnasol yw: CYPEC, Adroddiad yr Ymchwiliad i'r Grant Gwella Addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr 
a Lleiafrifoedd Ethnig, Chwefror 2017. Mae'r adroddiadau yma: 
http://senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15121  
59  Gofynnodd Lynne Neagle (Aelod Cynulliad) i Ddirprwy Gyfarwyddwr adran Plant a Theuluoedd 
Llywodraeth Cymru, am bolisïau allweddol Llywodraeth Cymru: 'Pa rôl a wnaeth sylw dyledus a phroses y 
CRIA ei chwarae, wrth ddatblygu'r rhaglen lywodraethu a hefyd 'Ffyniant i Bawb'? A oedd  CRIA ar gyfer y 
rhai hynny?’ trawsgrifiad o gyfarfod, y Pwyllgor Craffu ar y Prif Weinidog, 27 Hydref 2017, para. 171.  
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Confensiwn ac iaith hawliau plant mewn dadleuon polisi, fforymau, ymgynghoriadau ac 

ati: Er enghraifft 

[Mae] mwy o ddisgwyliad y bydd iaith hawliau… yn cael ei chymryd o ddifrif. 
Anhysbys 3  

Rydym yn gweld bod defnyddio iaith a dyletswyddau'r Mesur yn helpu i ddatblygu 
ein hamcanion, gan fod ganddo fwy o gyfreithlondeb a statws erbyn hyn… mae'r 
Mesur yn cryfhau ein gallu i ddefnyddio iaith hawliau plant wrth ddelio â 
Llywodraeth Cymru. Anhysbys 9  

Erbyn hyn mae’n dderbyniol cyfeirio at hawliau plant fel rhwymedigaeth yng 
Nghymru wrth gyfathrebu â Llywodraeth Cymru. O drafod â sefydliadau yn Lloegr 
sy'n gweithio â Llywodraeth y DU, gwyddom fod y Mesur yn darparu man 
cychwyn gwahanol ar gyfer polisi yng Nghymru, un sy'n canolbwyntio ar y 
[Confensiwn]. Anhysbys 11   

Barn pobl ifanc 

Roedd rhywfaint o gonsensws ymysg pobl ifanc bod cael hawliau mewn deddfwriaeth 

yn ddatblygiad cadarnhaol gan ei fod yn helpu i sicrhau bod y rhain yn cael proffil uwch, 

ac yn helpu i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn fwy atebol. Roedd sylwadau'n 

cynnwys:   

Mae'n golygu bod pobl sy’n gwneud polisi yn cymryd hawliau plant yn fwy difrifol. 

Pan yw'n gyfraith, mae'n fwy atebol, mae mwy o bwysau y tu cefn iddo. 

Gall roi mwy o bwysau ar Lywodraeth Cymru i sicrhau eu bod yn gwneud mwy.  

Fe rhoddodd y bobl ifanc a gymerodd ran yn y grwpiau gweithdai enghreifftiau o'r 

gwahaniaeth canfyddedig roedd cael hawliau mewn deddfwriaeth yn ei wneud o ran 

mwy o gyfleoedd i helpu i lunio polisi ac ymarfer ar lefel leol a chenedlaethol. Er 

enghraifft: cyfleoedd i ymgynghori â phobl ifanc ar flaenoriaethau a rennir; ymgysylltu'n 

uniongyrchol â Gweinidogion ac Aelodau'r Cynulliad sy'n ‘fwy parod i eistedd ar baneli a 

chwrdd â phobl ifanc ’, a chyfleoedd i fod yn rhan o baneli cyfweld ar gyfer ‘swyddi 

uwch… a lleoedd eraill’.  
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Atebolrwydd  

Mae'r Mesur yn cyflwyno cyfleoedd newydd ar gyfer atebolrwydd dros hawliau plant yng 

Nghymru. Yn gyntaf, trwy ychwanegu sail newydd ar gyfer atebolrwydd cyfreithiol;60  yn 

ail, drwy gyflwyno sylw dyledus fel fframwaith archwilio polisi i'w gyfeirio ato gan 

Aelodau'r Cynulliad a rhanddeiliaid; a, thrwy ddarparu mecanwaith cwynion (drwy 

Gynllun y Plant). 

Atebolrwydd cyfreithiol 

Awgrymodd yr adolygiad llenyddiaeth na fyddai adolygiad barnwrol yn digwydd yn aml 

ar ôl cyflwyno'r Mesur. Fe gadarnhaodd ein hymchwil hyn. Nid oes unrhyw achosion 

wedi'u hadrodd lle dibynnir ar doriad ar y ddyletswydd sylw dyledus i herio 

penderfyniadau Gweinidogol neu bolisi Llywodraeth Cymru. Fe ganfuom un achos, 

Parthed P-S lle crybwyllir y ddyletswydd sylw dyledus yn y Llys Apêl.61  Roedd hyn yn 

ymwneud â hawl plentyn i gael ei glywed mewn achosion cyfreithiol. Nid oedd y 

ddyletswydd sylw dyledus yn arwyddocaol i ganlyniad yr achos, ond awgrymodd y llys, 

yn y dyfodol, y gallai'r ymagwedd a gymerid tuag at achosion sy'n ymwneud â phlant 

yng Nghymru fod yn wahanol oherwydd bod y Confensiwn yn rhan o gyfraith Cymru.62  

Ni esboniodd y llys ym mha ffordd y gallai'r ymagwedd fod yn wahanol yng Nghymru. 

Roedd barn gymysg gan weithwyr proffesiynol cyfreithiol oedd yn cymryd rhan yn ein 

hymchwil ar effaith y Mesur i gryfhau atebolrwydd cyfreithiol. Awgrymodd un fod y 

ddyletswydd sylw dyledus yn ‘bell o arfer’ fel y mae'n berthnasol i Weinidogion, ac nid 

yw Gweinidogion yn cymryd rhan yn yr arferion dyddiol sy'n effeithio fwyaf ar blant 

(Cyfreithiol 1). Nododd yr un cyfrannwr hefyd fod adolygiad barnwrol llwyddiannus yn 

galw am dystiolaeth gref i sefydlu unrhyw fethiant i roi sylw dyledus, p'un a yw'r 

methiant yn Weinidogol neu gan awdurdodau gwasanaethau cymdeithasol. Ystyrir hyn 

fel rhwystr i her gyfreithiol:  

… mae angen dangos bod polisi mor anghydnaws [â'r Confensiwn], mor 
afresymol, ei fod yn gwneud herio yn anodd iawn. Cyfreithiol 1 

Cytunodd gweithwyr proffesiynol cyfreithiol eraill â'r asesiad hwn. Er gwaethaf hyn, roedd  
consensws sylweddol bod y Mesur wedi newid y dirwedd gyfreithiol yng Nghymru, ac yn  

                                                
60 Re P-S (plant) [2013] EWCA Civ.223. 
61 Re P-S (plant) [2013] EWCA Civ.223. 
62 Ibid,yn ôl y Gwir Anrh. Syr Alan Ward ym mharagraff 35. 
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gyffredinol roedd hyn yn debygol o fod o fudd i blant drwy gryfhau eu hawliad i’w buddiannau 
gael eu hystyried pan fydd Gweinidogion yn gwneud penderfyniadau ynghylch pbolisi sy'n 
effeithio arnynt. Dywedodd un gweithiwr proffesiynol cyfreithiol wrthym: 

 
Mae'r Mesur hawliau plant yn cyflwyno'r Confensiwn i'n cyfraith yng Nghymru… mae'n 
rhoi'r Confensiwn ar y radar. Cyfreithiol 3 

 
Esboniodd y cyfrannwr hwn, er y gallai'r ddyletswydd sylw dyledus fod yn anodd ei gorfodi, fod 
Cynllun y Plant, ac yn arbennig CRIA wedi cyflwyno: 
 

… cywirdeb [i wneud penderfyniadau], proses i'w dilyn, cadw’n fwy at ofynion y Confensiwn, ac 

mae'n creu sylfaen dystiolaeth ar gyfer cydymffurfio â'r ddyletswydd sylw dyledus, gan 

ychwanegu at atebolrwydd. Cyfreithiol 3 

 
Nododd Cyfreithiol 1 bod ymestyn dyletswydd sylw dyledus i awdurdodau sy'n arfer 
swyddogaethau o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (SSWBA) 
yn ddatblygiad arwyddocaol, gan ddod â'r ddyletswydd sylw dyledus yn nes at arfer. 
Ychwanegodd Cyfreithiol 1 fod y ddyletswydd sylw dyledus o dan yr SSWBA yn darparu seiliau 
da dros fynnu ar ’gydgynhyrchu' cynlluniau gofal ar gyfer plant unigol, ac arsylwi ar ddylanwad y 
Mesur yn y cyd-destun hwn: 

 
… yn absenoldeb y ddyletswydd Weinidogol, byddai wedi bod yn annhebygol y byddai'r  
[SSWBA] wedi gosod gofyniad tebyg ar awdurdodau gwasanaethau cymdeithasol. Y 
ddyletswydd sylw dyledus ar Weinidogion oedd y rheswm dros ei chynnwys mewn 
dadleuon ynghylch cynnwys yr [SSWBA]. Cyfreithiol 1 

 
Roedd cyfrannwr arall, Cyfreithiol 2, yn gallu darparu enghraifft o sut roedd y ddyletswydd sylw  
 
dyledus wedi bod yn ddefnyddiol mewn cyd-destun cyfreithiol, er nad yn y modd a 
 
awgrymir gan y Mesur. Esboniodd Cyfreithiol 2 y gall 'defnyddio'r Mesur' mewn achosion sy'n 
 
cynnwys plant yn y llys teulu i herio penderfyniadau a wnaed gan awdurdodau perthnasol mewn  
 
achosion gofal helpu i 'ymhelaethu' dadleuon a wnaed gan gynrychiolwyr y plentyn neu'r person 
 
ifanc ac y gall gryfhau dadleuon sy'n seiliedig ar les. Roedd Cyfreithiol 2 yn cydnabod y gallai'r 
 
ddyletswydd sylw dyledus o dan y Mesur ac o dan yr SSWBA gael ei cyd-doddi mewn achosion 
 
o'r fath. Fodd bynnag, nid oedd Cyfreithiol 2 yn ystyried bod hyn yn arwyddocaol neu'n 
 
broblematig gan y gellid defnyddio'r ddau ar yr un pryd i wneud yr achos dros ganlyniadau yn 
 
fwy cyson â buddiannau'r plant dan sylw. 
   

Gwnaed pwynt tebyg gan Gyfreithiol 4: 

http://www.equalityhumanrights.com/


Adroddiad Effaith Hawliau’r Plentyn yng Nghymru  Rhan Dau 

 

 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com  

Cyhoeddwyd:   38 

Ymddengys yn rhesymegol y dylai pa ddyletswydd  bynnag mae Gweinidogion 

Cymru yn ei gosod arnynt eu hunain fod yn gymwys hefyd i awdurdodau lleol 

sy'n cyflawni swyddogaethau y penderfynwyd arnynt gan Weinidogion Cymru. 

Cyfreithiol 4 

Gan gymryd ymagwedd bragmataidd debyg, ond ar yr achlysur hwn gan ganolbwyntio 

ar ymddygiad Gweinidogion yn unig, awgrymodd Cyfreithiol 3 fod angen i’r 

ddyletswydd sylw dyledus Gweinidogol gael ei ‘gorchuddio’ â dyletswyddau eraill er 

mwyn asesu'n briodol y gofynion cyfreithiol ar Weinidogion i ystyried y Confensiwn 

mewn cyfraith gyhoeddus yng Nghymru. 

Awgrymodd y cyfranwyr uchod y gellid gwneud mwy o ddefnydd o'r Mesur i herio polisi 

Llywodraeth Cymru wrth i ymarferwyr ddod yn fwyfwy cyfarwydd â'r cydberthynas rhwng 

y gwahanol rwymedigaethau a osodir ar awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru, gan 

gynnwys Gweinidogion, yn ôl cyfraith Cymru.63 Gwnaeth y cyfrannwr olaf y pwynt hwn 

hefyd, gan nodi bod angen i ymarferwyr ddod yn fwy ymwybodol o'r cyfle a gyflwynir 

gan y ddyletswydd sylw dyledus: 

Mae angen i'r proffesiwn cyfreithiol fod yn fwy ymwybodol o'r gwahaniaethau yng 

Nghymru. Nid yw eto wedi deffro i'r posibilrwydd o’r ddyletswydd sylw dyledus i 

gynorthwyo cleientiaid plant, neu efallai eu teuluoedd, a effeithir yn andwyol gan 

bolisi Llywodraeth Cymru [Cymru] yng Nghymru. Cyfreithiol 6 

Y Mesur fel fframwaith archwilio 

Un o effeithiau'r Mesur yw cyflwyno gofyniad am adroddiad cydymffurfio cyfnodol. Mae 

hwn yn gyfle i gael dadl gyhoeddus, gan gynnwys yn y Cynulliad Cenedlaethol, ar 

gynnydd ar hawliau plant yng Nghymru. Cynhaliwyd y ddadl ddiwethaf yn y Cyfarfod 

Llawn ar 30 Mehefin 2015 yn dilyn yr Adroddiad Cydymffurfio yn 2015 64 

Gall Gweinidogion gael eu dal yn atebol am gydymffurfiaeth â’r ddyletswydd sylw 

dyledus gan Aelodau'r Cynulliad yng nghyfarfod llawn Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Fodd bynnag, canfuom, er bod Aelodau'r Cynulliad yn cwestiynu ac yn herio 

                                                
63 Fe’n hysbyswyd am achos sydd gerbron y llysoedd ar hyn o bryd ynghylch darparu gwasanaethau i blant 
yng Nghymru (ni allwn ddweud pa wasanaethau gan y gellid defnyddio hyn i nodi'r achos ac felly'r 
ymarferydd unigol dan sylw). Mae hwn yn achos diddorol gan ei fod yn ymwneud â mater sydd heb ei 
ddatganoli (mae'r gwasanaeth yn dod o fewn cwmpas polisi Llywodraeth y DU), ond mae'n ymwneud â 
pholisi yng Nghymru drwy weithredu'r SSWBA. 
64 Cynhaliwyd dadl ar adroddiad cydymffurfio 2015 ar 30 Mehefin 2015.  
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Gweinidogion yn aml ar eu polisïau a sut roedd y rhain yn effeithio ar blant, prin oedd 

unrhyw gyfeiriad at y ddyletswydd sylw dyledus yn y 40 sesiwn lawn a archwiliwyd 

gennym yn 2016. Roedd hyn yn wir hyd yn oed lle mae’r ddyletswydd Weinidogol i roi 

sylw dyledus i'r Confensiwn yn amlwg yn cael eidefnyddio. Er enghraifft, ar 29 Mehefin 

2016 cyflwynodd y Gweinidog Cymunedau a Phlant ddadl ar Blant sy'n Derbyn Gofal 

drwy gyfeirio at adroddiad Comisiynydd Plant Cymru ar hawliau plant mewn gofal 

preswyl ’(ein pwyslais ni). Ar 15 Tachwedd 2016 cyflwynodd yr un Gweinidog ddadl ar 

adroddiad blynyddol Comisiynydd Plant Cymru drwy nodi cynnydd yng Nghymru i 

wireddu hawliau plant. Nid oedd yr un o'r cyfeiriadau hyn at hawliau plant yn ysgogi 

Aelodau'r Cynulliad i gyfeirio at y ddyletswydd sylw dyledus yn y cwestiynu a ddilynodd. 

Yn y cyfnod a gwmpesir gan ein hymchwil, canfuom enghreifftiau o'r CYPEC yn cyfeirio 

at y Mesur, a'r ddyletswydd sylw dyledus, i graffu ar Weinidogion. Er enghraifft: ar 

gyfrifoldebau portffolio cabinet Llywodraeth Cymru; 65 ac ar gyllideb ddrafft Llywodraeth 

Cymru ar gyfer 2017-18 (ond gweler Blwch 5).66 Fodd bynnag, nododd ein hymchwil 

hefyd sawl enghraifft lle na ddefnyddiwyd y sylw dyledus i ddal Gweinidogion i gyfrif 

panoedd hynny’n bosibl: er enghraifft, sesiynau tystiolaeth yn ymwneud â'r 

ymchwiliadau a nodwyd yn yr adran datblygiad polisi ac eiriolaeth polisi uchod. 

Roedd rhai rhanddeiliaid o'r farn bod y ddyletswydd sylw dyledus yn cryfhau 

atebolrwydd Gweinidogol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Yn fwy cyffredinol, cytunodd 

rhanddeiliaid, gyda rhai eithriadau, fod y Mesur wedi ychwanegu at atebolrwydd ar gyfer 

hawliau plant yng Nghymru. Dywedodd un ymatebydd: 

… Mae ymgorffori dyletswyddau deddfwriaethol y Mesur, i ryw raddau, wedi 

gwella ein gallu i ddal Llywodraeth Cymru i gyfrif ar eu rhwymedigaethau i 

hawliau plant…. Mae'r Mesur yn darparu dyletswydd y gellir ei gorfodi'n 

uniongyrchol na fyddai ar gael fel arall. Anhysbys 5 

Mae'r sylw hwn yn cyfeirio at y posibilrwydd o adolygiad barnwrol (‘dyletswydd y gellir ei 

gorfodi'n uniongyrchol'). Mae hwn yn opsiwn a nodwyd gan randdeiliaid eraill, er bod y 

rhan fwyaf yn cyfeirio at wahanol fecanweithiau a gyflwynwyd gan y Mesur, neu o 

ganlyniad iddo, fel rhywbeth a oedd yn fwy arwyddocaol nag adolygiad barnwrol. Er 

enghraifft: 

                                                
65 Sesiwn CYPEC 13 Gorffennaf 2016. 
66 Sesiwn CYPEC 2 Tachwedd 2016. 
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… Mae'r Cynllun Hawliau Plant a'r adroddiadau cydymffurfio yn fecanweithiau cyfrifyddu 
pwysig ac yn creu cyfleoedd i ddal Llywodraeth Cymru i gyfrif. Anhysbys 10 
 
… Rhaid i'r adroddiad cydymffurfio a'r CRIA olygu bod atebolrwydd yn cael ei gryfhau. 
Gallai'r graddau mae Llywodraeth Cymru bellach yn fwy atebol fod yn agored i 
drafodaeth, ond o leiaf maent yn fwy atebol nawr na cyn i ni gael y [Mesur]. Anhysbys 
11 

 
Fe gwestiynodd rhai rhanddeiliaid a yw'r sylw dyledus yn darparu mecanwaith digonol ar gyfer  
 
dal Gweinidogion yn atebol yn iawn. Er enghraifft: 

 
Mae craffu ar bwyllgorau a llythyrau dilynol yn caniatáu mwy o graffu, ond yn y pen draw 
mae'n agored i Weinidogion anghytuno â'r hyn a godir, ac nid oes dull ffurfiol o herio 
hyn. Anhysbys 5 

 
Rhoddodd nifer o randdeiliaid enghraifft o'r gyllideb ddrafft ar gyfer 2017–18 fel enghraifft o sut 
 
nad yw Llywodraeth Cymru yn gwbl atebol (Anhysbys 1): gweler Blwch 6. Mae cyllideb  
 
Llywodraeth Cymru yn agwedd allweddol ar gyflenwi rhaglenni Llywodraeth Cymru, ac yn sail i  
 
gynnydd tuag at ei hamcanion polisi ar gyfer plant. Mae'n gysylltiedig â chyflwyno rhaglen 
 
lywodraethu Llywodraeth Cymru, Symud Cymru Ymlaen, sy'n cynnwys nifer o flaenoriaethau 
 
sy'n effeithio ar blant (iechyd, gofal cymdeithasol, trechu tlodi, addysg). Felly, rhagwelir y byddai 
 
CRIA yn cael ei gynnal ar y gyllideb ddrafft. 
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Blwch 6: Cyllideb Ddraft Llywodraeth Cymru2017–18 

Ym mis Hydref 2016, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chyllideb ddrafft ar 
gyfer 2017–18 yn nodi gwariant o dan nifer o Brif Grwpiau Gwariant, gan 
gynnwys Cymunedau a Phlant; Iechyd, Lles a Chwaraeon; ac, Addysg. Ni 
wnaeth Llywodraeth Cymru gwblhau CRIA ar y gyllideb ddrafft (yn groes i 
Gynllun y Plant), ond yn hytrach fe wnaethon nhw baratoi Asesiad Integredig 
Strategol. Mae hyn yn cynnwys cyfeirio at nifer o amcanion, gan gynnwys 
hawliau plant. Archwiliodd y CYPEC y Gweinidog Cymunedau a Phlant ar y 
gyllideb ddrafft ar 2 Tachwedd 2016. Gofynnodd y Cadeirydd i'r Gweinidog a 
oedd CRIA wedi'i gwblhau ar y gyllideb, ac os na, pam? Ymatebodd y 
Gweinidog trwy honni, fel agwedd ar Asesiad Integredig Strategol ‘… bod 
rhaid ystyried confensiwn y Cenhedloedd Unedig hefyd '. Fodd bynnag, er 
bod yr asesiad terfynol yn cyfeirio at Erthygl 28, sef yr hawl i addysg,67 nid 
yw'n gwneud unrhyw gyfeiriad pellach at y Confensiwn ac nid yw'n cynnwys 
unrhyw esboniad o sut y gallai dyraniadau cyllidebol gefnogi gwireddu 
hawliau'r Confensiwn yn well, neu sut mae Gweinidogion wedi cydymffurfio 
â'r ddyletswydd sylw dyledus wrth baratoi'r gyllideb fel y byddai ei angen gan 
CRIA .  

 

Er i nifer o randdeiliaid wneud sylwadau ar CRIA fel cyfraniad pwysig tuag at ddal 

Llywodraeth Cymru i gyfrif am wneud penderfyniadau polisi (gweler hefyd Cyfreithiol 3 

uchod), mynegodd llawer bryderon y gallai ymarfer CRIA danseilio ei ddefnyddioldeb fel 

mecanwaith atebolrwydd (gweler y sylwadau isod ). Roedd eraill yn pryderu nad yw 

modd gweithredu CRIA yn gyffredinol ar draws Llywodraeth Cymru. Er enghraifft:  

...nid yw cynnal neu gyhoeddi [CRIA] yn broses orfodol o dan y Mesur. Lle nad 
yw [Llywodraeth Cymru] wedi cynnal neu gyhoeddi CRIA, mae diffyg amlygrwydd 
nodedig ar gyfer materion plant a hawliau plant, ac yn aml mae'n anodd iawn 
gweld sut y gallai polisïau a phenderfyniadau unigol effeithio ar blant. Anhysbys 
5 

Mae'n cael ei adael i unigolion benderfynu a oes angen CRIA. Dylid gweithredu 
CRIA i'r holl bolisïau ond nid yw hynny’n digwydd. Mae'r gyllideb yn un enghraifft, 
ond mae eraill, neu enghreifftiau lle rhoddir sylw ffug i CRIA. Anhysbys 11.    

Gan fabwysiadu persbectif ychydig yn wahanol ar y mater hwn, mynegodd un rhanddeiliad 
bryder nad yw'r Mesur yn cael ei weld fel un treiddiol ar draws holl adrannau Llywodraeth 
Cymru, a bod un Gweinidog yn gyfrifol am gydymffurfio â hawliau plant yn hytrach na 
'Gweinidogion Cymru' fel sy'n ofynnol gan Adran 1 o'r Mesur a'r ddyletswydd sylw dyledus: 

                                                
67 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 201718, Hydref 2016, para. 44.  

http://www.equalityhumanrights.com/


Adroddiad Effaith Hawliau’r Plentyn yng Nghymru  Rhan Dau 

 

 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com  

Cyhoeddwyd:   42 

  

Yr hyn a welwn yw ei fod yn ymddangos bod Gweinidogion yn credu mai un 
Gweinidog sy'n gyfrifol am y ddyletswydd sylw dyledus, y Gweinidog sy'n 
digwydd bod â chyfrifoldeb dros blant. Anhysbys 11 

Fe wnaeth rhanddeiliad arall bwynt tebyg:   

Mae llawer o ddatblygiadau polisi sy'n cael effaith uniongyrchol ar blant a phobl 
ifanc y tu allan i brif gyfrifoldeb y Gweinidog dros Blant, megis diwygio'r 
cwricwlwm a gwaith ieuenctid, ond eto ni wneir defnydd cyson o'r [Confensiwn], 
hawliau plant na sylw dyledus. ar draws pob maes portffolio Gweinidogol. 
Anhysbys 12 

I ryw raddau cadarnheir yr arsylwadau hyn gan ein harchwiliad o Gynulliad 

Cenedlaethol Cymru yn 2016. Er enghraifft, er bod materion sy'n effeithio ar blant yn 

torri ar draws sawl portffolio Gweinidogol, nodwyd tuedd i ganolbwyntio ar y Gweinidog 

sydd â chyfrifoldeb uniongyrchol am blant fel rhywbeth sy’n ofynnol iddynt fynd i'r afael 

â’r holl faterion o’r fath yn y cyfarfod llawn. Gweler, er enghraifft, y dadlau a nodir ym 

Mlwch 7, lle mae'r holwr yn gofyn sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gweithio ag 

awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru ar hawliau plant. Er bod gwaith awdurdodau 

cyhoeddus yn cwmpasu nifer o agweddau ar bolisi Llywodraeth Cymru mae gan nifer o 

Weinidogion gyfrifoldeb amdanynt (e.e. iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, yr 

amgylchedd a thai), mae Arweinydd y Tŷ yn nodi'r Gweinidog dros Gymunedau a Phlant 

fel yr unig un sy'n gyfrifol am ddarparu ymateb.   
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Blwch 7:Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Y Cofnod, 5 

Gorffennaf 2016 

Para. 152: Suzy Davies AC - Tybed a allem gael datganiad diweddaru gan y 

Llywodraeth… ar y gwaith a wnaed gan Lywodraeth Cymru wrth siarad â 

chyrff cyhoeddus, i sicrhau nad yw amcanion polisi’r lle hwn [yn cyfeirio'n 

uniongyrchol at yr ymrwymiad a wnaed i'r Confensiwn] yn cael eu tanseilio 

gan bwysau cystadleuol ar awdurdodau lleol…? 

 

Para. 153: Jane Hutt AC, Arweinydd y Tŷ - Wel, rwy'n siŵr y byddai'r 

Gweinidog Cymunedau a Phlant yn croesawu'r cyfle hwnnw i egluro pa mor 

ddifrifol mae Llywodraeth Cymru yn cymryd ei hymrwymiad i'r [Confensiwn], i 

sicrhau bod hawliau plant yn tanlinellu ein holl amcanion polisi, ac yn wir 

cynigion ariannol a chyllidebol… mater i'r Gweinidog Cymunedau a Phlant, 

unwaith eto, yw ymateb i hyn o ran, rwy'n siŵr, diweddariad a bydd yn agored 

i gwestiynau a chyfleoedd yn y pwyllgor … . 

 

Pan ofynnwyd am fecanweithiau posibl ar gyfer gwella atebolrwydd Llywodraeth Cymru 

am gydymffurfio â hawliau plant, nid oedd yr un o'r rhanddeiliaid a holwyd yn awgrymu 

dyletswydd gyfreithiol ddiwygiedig. Yn hytrach, canolbwyntiodd nifer o randdeiliaid ar yr 

angen i wella a chryfhau mecanweithiau presennol a gyflwynwyd gan y Mesur. 

Awgrymodd un cyfranogwr yr angen am:  

… wneud penderfyniadau tryloyw, gweithdrefn gliriach i wneud cwynion, proses 
adrodd fwy trylwyr… gallai'r adroddiad cydymffurfio fod yn gryfach Anhysbys 3  

Sylwodd un arall:   

Mae angen i ni i gyd fod yn fwy ymwybodol o sut y gallwn ddefnyddio'r 
ddyletswydd sylw dyledus i herio Gweinidogion drwy weithio gyda chyfreithwyr, 
neu'r [CCfW], neu drwy dynnu sylw at arfer gwael CRIA yn ystod ymholiadau 
[NAW]. Anhysbys 11 

Nododd rhai rhanddeiliaid wendidau yn y CRIA, gan awgrymu sut y gellid gwella hyn er 

mwyn cryfhau atebolrwydd gan gynnwys drwy: fanyleb gryfach o'r prosesau i'w dilyn; 
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sicrhau bod CRIA yn cael ei weithredu i bob polisi; gan gynnwys cyllideb Llywodraeth 

Cymru; a chyhoeddi pob CRIA yn llawn. 

Cwynion 

Dim ond dau randdeiliad a grybwyllodd y mecanwaith cwynion a gyflwynwyd gan 

Gynllun y Plant. Roedd gan y cyfranwyr hyn amheuon a yw hyn yn fecanwaith effeithiol 

ar gyfer atebolrwydd:  

… yn syml iawn, nid oes gan blant yr wybodaeth ar gael iddynt ddefnyddio'r 
mecanwaith cwynion a sefydlwyd o dan y Mesur. Anhysbys 3 

A:  

Mae'r mecanwaith cwynion yn gadael ond ymddengys nad yw'n cael ei 
ddefnyddio’n ddigon. Mae ganddo botensial, ond nid yw'r potensial hwnnw'n cael 
ei gyflawni hyd yma. Anhysbys 11 

Adleisiodd nifer o randdeiliaid y pryder a fynegwyd uchod na fyddai plant mewn sefyllfa i 

arfer eu hawliau, neu i herio penderfyniadau a cheisio iawn. Er enghraifft, gan gyfeirio at 

adolygiad barnwrol:   

Nid yw'r dasg o adolygu'r Llywodraeth yn farnwrol yn un y bydd eich plentyn 
neu'ch teulu cyffredin mewn sefyllfa i ymgymryd â hi. Anhysbys 3 

Ac yn fwy cyffredinol:   

… rydym wedi cael ein taro gan y bwlch yr ymddangos ei fod yn bodoli rhwng 
cynefindra plant a phobl ifanc ag iaith y Confensiwn a'u (diffyg) ymwybyddiaeth 
[a] dealltwriaeth o ba bryd mae eu hawliau'n cael eu torri a'r mecanweithiau ar 
gyfer gwneud iawn lle maent yn bodoli…. Anhysbys 7 

Nid yw adroddiadau cydymffurfio Llywodraeth Cymru yn 2016 a 2018 yn darparu 

gwybodaeth ynghylch y defnydd o'r weithdrefn gwynion. Fe wnaethom ofyn i 

Lywodraeth Cymru ac fe'n hysbyswyd yn anffurfiol na chafwyd unrhyw gwynion yn y 

cyfnod a gwmpaswyd gan adroddiad 2018 (2015–18).68  Hefyd fe wnaethom geisio 

gwybodaeth gan Gomisiynydd Plant Cymru sydd â grym i gefnogi plant i gyflwyno cwyn. 

Dywedodd CCfW wrthym na ofynnwyd i’r CCfW cyfredol ddarparu cymorth, ond trwy ei 

                                                
68 Ymchwiliad drwy e-bost, dyddiad yr ymateb 27 Chwefror 2018. Nid oedd yr amserlen ar gyfer yr ymchwil 
yn caniatáu cais rhyddid gwybodaeth.   
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wasanaeth archwiliadau a chynghori, a thrwy ei waith polisi, roedd y CCfW wedi 

cynghori gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant ynghylch argaeledd 

mecanwaith cwynion.69   

Ymwybyddiaeth o egwyddorion y confensiwn  

Mae adroddiad cydymffurfio Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015–18 yn rhestru nifer o 

fentrau mae wedi'u cymryd i godi ymwybyddiaeth a gwybodaeth o egwyddorion y 

Confensiwn ymhlith y cyhoedd a phlant. Mae'r rhain yn digwydd ochr yn ochr â gwaith 

arall i hyrwyddo gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o'r Confensiwn, gan gynnwys gan 

Lywodraeth Cymru, ond hefyd cyrff anllywodraethol ac eraill yng Nghymru fel 

Comisiynydd Plant Cymru. Er enghraifft, ers 2010 mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi 

MEIC, gwasanaeth gwybodaeth a chyngor ar gyfer plant a phobl ifanc. Yn ogystal, mae 

Llywodraeth Cymru yn cefnogi nifer o fentrau cyfranogi sy'n cyfrannu at godi 

ymwybyddiaeth o egwyddorion y Confensiwn, fel Cymru Ifanc. Rydym wedi ei gael yn 

anodd sefydlu sut y gallai'r prosiectau hyn, a mentrau eraill sy'n cyfrannu at godi 

ymwybyddiaeth o'r Confensiwn, gael eu cysylltu (os o gwbl) â'r Mesur. Fel yr honnwyd 

yn Adroddiad Cydymffurfio Llywodraeth Cymru, gallr prosiectau gael eu cefnogi 

oherwydd bod gan Weinidogion yr ymrwymiad i hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth 

o'r Confensiwn mewn golwg. Fel arall, gellir cefnogi cymorth i brosiectau sy'n helpu i 

godi ymwybyddiaeth o hawliau ymhlith plant a phobl ifanc am resymau polisi eraill (er 

enghraifft, fel agwedd ar waith ar gyfranogiad plant, neu fel rhan o strategaeth 

ddiogelu). 

Er bod y mwyafrif o randdeiliaid yn ein hymchwil yn cytuno nad oedd y Mesur wedi 

cyfrannu at well ymwybyddiaeth o egwyddorion y Confensiwn naill ai ymhlith plant neu'r 

cyhoedd yng Nghymru, nid oedd hyn o reidrwydd yn cael ei ystyried fel rhywbeth a oedd 

yn deillio o fethiant gan Lywodraeth Cymru i weithredu. Nododd nifer o randdeiliaid fod 

Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod adnoddau ar gael i hyrwyddo gwybodaeth a 

dealltwriaeth o'r Confensiwn. 

Roedd rhai rhanddeiliaid yn cydnabod rôl sefydliadau yn gyffredinol yng Nghymru i 

hyrwyddo'r Confensiwn. Er enghraifft 

                                                
69 Ymholiad drwy e-bost, dyddiad yr ymateb 28 Chwefror 2018.  
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… mae ganddynt [Llywodraeth Cymru] rôl arweiniol i'w chwarae wrth hyrwyddo 
hawliau plant… [ond nid ydynt] yn gallu gwneud hyn ar eu pennau eu hunain - 
mae angen cydweithrediad hirdymor ac ystyriol gyda llawer o bobl. Anhysbys 7 

A chan nodi'r cyfraniad pwysig i'w wneud gan y CCfW and NGOs:   

Rwy'n teimlo bod gwaith swyddfa'r Comisiynydd Plant a sefydliadau'r trydydd 
sector yn gwneud llawer iawn i gefnogi ymwybyddiaeth Anhysbys 2 

Tra'n cydnabod cyfrifoldeb ar y cyd i hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r Confensiwn, roedd 

mwyafrif y rhanddeiliaid yn teimlo y gallai Llywodraeth Cymru wneud mwy i hyrwyddo'r 

amcan hwn, gan gynnwys drwy dargedu plant drwy'r cwricwlwm ysgol a'r cyfryngau 

cymdeithasol, a gweithwyr proffesiynol trwy hyfforddiant proffesiynol. 

Barn pobl ifanc 

Credai'r bobl ifanc a gymerodd ran yn y gweithdai nad yw hawliau plant yn ddigon 

gweladwy o hyd yng Nghymru a bod angen mwy o godi ymwybyddiaeth trwy brif ffrydio 

gwybodaeth: nid trwy gynghorau ysgol neu fforymau ieuenctid yn unig. Er bod y bobl 

ifanc wedi gallu siarad am rai o'u profiadau o gyrchu eu hawliau, yn arbennig Erthygl 12 

drwy strwythurau cyfranogol, nid oeddent bob amser yn cysylltu hyn â Llywodraeth 

Cymru a'r Mesur.   

Casgliadau: Yr hyn sy’n gweithio 

Prif ddiben y Mesur yw sicrhau sylw agosach i'r Confensiwn, ac felly i hawliau plant wrth 

ddatblygu polisi yng Nghymru. Er mwyn cyflawni hyn mae'r Mesur yn integreiddio'r 

Confensiwn i gyfraith ddomestig Cymru drwy osod gofyniad ar Weinidogion i roi sylw 

dyledus i'r Confensiwn wrth arfer unrhyw un o'u swyddogaethau. Fe ganfyddwn fod y 

Mesur yn diwallu disgwyliadau Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar integreiddio'r 

Confensiwn i gyfraith ddomestig fel mesur deddfwriaethol cyffredinol o weithredu. Fodd 

bynnag, nodwn nad yw'n diwallu'r rhagnodyn ar gyfer corffori a gyflwynwyd gan 

Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig yn llawn.   
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Nid oes gennym unrhyw amheuon wrth ddod i'r casgliad bod y Mesur wedi cyflawni ei 

amcan o ymwreiddio'r Confensiwn yn y broses o lunio polisïau yng Nghymru. Mae'r 

ddyletswydd sylw dyledus wedi sefydlu fframwaith newydd ar gyfer datblygu polisi, sydd 

yn ei dro wedi arwain at fwy o sylw i, ac amlygrwydd i, hawliau plant mewn prosesau 

polisi a wneir gan Weinidogion a'u swyddogion. Yn ein hasesiad, mae'r Mesur wedi cael 

effaith sylweddol ar y ffordd mae polisi'n cael ei gyflawni gan Lywodraeth Cymru: mae 

wedi sefydlu'r Confensiwn yn glir fel fframwaith cyfeirio ar gyfer gwneud penderfyniadau 

polisi yng Nghymru. Yn hyn o beth, mae cyflwyno CRIA yn arloesedd blaengar. Cyn 

belled â bod gweithredu'r ddyletswydd sylw dyledus yn arwain yn uniongyrchol at 

gyflwyno CRIA drwy Gynllun y Plant, mae hon yn effaith gadarnhaol y Mesur sy'n gyson 

ag argymhellion Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig. 

Er ein bod o'r farn bod y Mesur wedi arwain at sylw agosach i’r Confensiwn mewn polisi 

a wneir gan Lywodraeth Cymru, yn arbennig trwy gyflwyno CRIA, nid ydym wedi'n 

hargyhoeddi bod hyn wedi arwain at arfer da cyson wrth weithredu'r Confensiwn yn 

sylweddol fel fframwaith cyfeirio ar gyfer polisi ar draws Llywodraeth Cymru. Yn ein barn 

ni, ni ellir priodoli'r broblem i'r ffurf gyfreithiol a fabwysiadwyd gan y Mesur, ond mae'n 

un ynghylch gweithredu CRIA yn anwastad. Mae hyn yn gyson â chanfyddiadau 

gwerthusiad annibynnol 2015 ar CRIA, ac fe'i cefnogir gan y dystiolaeth rydym wedi’i 

derbyn gan randdeiliaid a chan ein hastudiaethau achos. 

Mae'r Mesur wedi cyflwyno cyfleoedd newydd ar gyfer eiriolaeth polisi. Mae’r 

ddyletswydd sylw dyledus yn fodd posibl i Aelodau'r Cynulliad ac eraill ddwyn pwysau i 

ddadlau y dylai Gweinidogion ystyried y Confensiwn wrth i bolisi gael ei ddatblygu, ac i 

ddadlau dros ddewisiadau polisi dewisol sy'n gyson â'r hawliau a warentir gan y 

Confensiwn. Mae'r Mesur wedi darparu ‘gofod’ newydd a sylfaen newydd i gyfranogwyr 

polisi ymgysylltu â Llywodraeth Cymru, ac mae wedi rhoi hyder i randdeiliaid ddefnyddio 

dadleuon yn seiliedig ar hawliau ac iaith hawliau mewn deialog polisi. Mae'r 

ddyletswydd sylw dyledus wedi cyfrannu at sail gadarn i eiriolaeth polisi ar ran plant yng 

Nghymru. 

Mae'r Mesur wedi cyflwyno nifer o fecanweithiau i gryfhau atebolrwydd amhawliau plant 

mewn polisi yng Nghymru. Mae'r ddyletswydd sylw dyledus wedi gwella atebolrwydd 

cyfreithiol i roi sylw i'r Confensiwn o ran datblygu polisi trwy ychwanegu sail newydd ar 

gyfer adolygiad barnwrol o gamau Gweinidogol, ac mae wedi cyflwyno'r Confensiwn fel 

fframwaith archwilio dilys ar gyfer polisi sy'n effeithio ar blant yng Nghymru. Mae'r 
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gofyniad am Adroddiad Cydymffurfiad cyfnodol, a chyflwyno CRIA wedi atgyfnerthu 

atebolrwydd am hawliau plant yng Nghymru. Mae'r Adroddiad Cydymffurfio yn darparu 

cyfle i gael dadl gyhoeddus ar hawliau plant yn gyffredinol yng Nghymru, tra bod CRIA 

yn gwella tryloywder ac yn cryfhau atebolrwydd am benderfyniadau sy'n effeithio ar 

blant sy'n codi wrth ddatblygu polisïau penodol.   

 

Fodd bynnag, er gwaethaf y cyfleoedd  mae'r Mesur wedi eu cyflwyno i ddal 

Gweinidogion i gyfrif am bolisi sy'n effeithio ar blant yng Nghymru, rydym yn dod i'r 

casgliad nad yw Gweinidogion bob amser yn gwbl atebol am y penderfyniadau a wnânt 

wrth ddatblygu polisi. Yn ein hasesiad mae hyn yn debygol o gael ei briodoli i nifer o 

ffactorau. Ymhlith y rhain yw nad yw'r Mesur wedi cael effaith sylweddol fel dyfais 

atebolrwydd yn y parth cyfreithiol. Nid yw ymarferwyr cyfreithiol wedi gwneud defnydd 

o'r sylw dyledus i herio penderfyniadau Gweinidogol yn y llys trwy gyfrwng adolygiad 

barnwrol (mae rhywfaint o awgrym y bydd hyn yn fwy tebygol yn y dyfodol, ac efallai y 

bydd datblygiadau diddorol wrth i’r cydberthynas rhwng dyletswyddau sylw deledus 

Gweinidog a'r sector cyhoeddus ddod yn glir). Mae hefyd yn arwyddocaol, yn ein barn 

ni, bod y mecanwaith cwynion a gyflwynwyd fel dewis amgen yn lle adolygiad barnwrol 

heb gael ei ddefnyddio’n ddigonol yn ôl pob golwg. Ffactor arall sy'n cyfyngu ar effaith y 

Mesur i wella atebolrwydd am hawliau plant mewn polisi yw arfer anghyson wrth 

weithredu CRIA. 

Yn olaf, yn gyffredinol rydym yn dod i'r casgliad bod y Mesur wedi integreiddio'r 

Confensiwn yng nghyfraith Cymru. Mae'r ddyletswydd sylw dyledus wedi ymgorffori'r 

Confensiwn fel fframwaith ar gyfer datblygu polisi yng Nghymru, gan gynnwys drwy 

gyflwyno CRIA. Mae wedi rhoi hwb a hyder newydd i randdeiliaid ddefnyddio'r 

Confensiwn mewn eiriolaeth polisi. I raddau llai mae'r Mesur wedi gwella atebolrwydd 

Gweinidogol am y ffordd y caiff y Confensiwn ei gymryd i gyfrif wrth wneud 

penderfyniadau polisi, er yn ymarferol nid yw ei gyfraniad posibl i gryfhau atebolrwydd 

Gweinidogol am benderfyniadau polisi wedi'i wireddu'n llawn eto. 

 

 

Ymgorffori a’r mesur 

Mae Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig yn argymell ymgorffori'r Confensiwn mewn 

systemau cyfreithiol cenedlaethol. Mae hyn yn golygu y dylai'r Confensiwn gael ei 
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weithredu'n uniongyrchol gerbron llysoedd cenedlaethol ac y bydd yn drech pan fydd yn 

gwrthdaro â chyfraith ddomestig, ac y bydd ateb yn cael ei ddarparu ar gyfer torri.70   

Yn ei hadroddiad diweddaraf i'r Pwyllgor yn 2014, honnodd Llywodraeth y DU fod 

Cymru wedi ymgorffori'r Confensiwn.71 Mae'r Mesur wedi ychwanegu sail newydd ar 

gyfer adolygiad barnwrol a gellir dibynnu ar y Confensiwn gerbron llys yn y DU i herio 

penderfyniad a wnaed gan Weinidog yng Nghymru. Gellir dadlau bod hyn yn diwallu 

gofyniad cyntaf Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar gyfer ymgorffori. Fodd bynnag, mae 

ymgorffori fel y’i ystyriwyd gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig hefyd yn gofyn am 

ddatrysiad a gwneud iawn addas pan fydd hawliau'r Confensiwn yn cael eu torri, gan 

gynnwys iawndal. Fel arfer, nid yw atebion ar adolygiad barnwrol yn cynnwys iawndal.72 

Beth bynnag, nid yw'r fformiwla sylw dyledus yn cynnwys ymgorffori gan nad yw'n rhoi 

statws uwch i'r Confensiwn dros bolisi a benderfynir gan Lywodraeth Cymru. 

Er bod Llywodraeth Cymru wedi mynd ymhellach na Llywodraeth y DU ac unrhyw 

awdurdod datganoledig arall yn y DU i integreiddio'r Confensiwn mewn cyfraith 

ddomestig, ni ellir dweud ei bod wedi ymgorffori'r Confensiwn fel y’i rhagwelwyd gan 

Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig. Yn hytrach, mae'r Mesur yn fesur deddfwriaethol o 

weithredu i integreiddio'r Confensiwn i gyfraith Cymru.  

  

                                                
70 Gweler Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig, Sylw Cyffredinol Rhif 5, 2003, ym mharagraffau 24–25 
71Llywodraeth y DU, Adroddiad ar Gynnydd tuag at Gydymffurfio â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau'r Plentyn, 2014. 
72Dim ond ar gael o dan amgylchiadau cyfyngedig. Mae'n rhaid cael naill ai: gweithred adnabyddadwy 
mewn cyfraith breifat; neu, doriad ac yr HRA.  
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Atodiad  

Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru): Adborth wedi'i gasglu o 

dri gweithdy gyda phobl ifanc 

Cyd-destun 

Cynhaliwyd tri gweithdy gyda phobl ifanc yn ystod mis Chwefror 2018. Cynhaliwyd y 

gweithdai yng Ngogledd Cymru, De-orllewin Cymru a Gorllewin Cymru trwy brosiect 

Cymru Ifanc Plant yng Nghymru. Cymerodd 37 o bobl ran yn y digwyddiadau. Roedd y 

bobl ifanc rhwng 13 a 19 oed. 

De-orllewin Cymru (SWW) x 11 o bobl ifanc 

Gorllewin Cymru (WW) x 16 o bobl ifanc 

Gogledd Cymru (NW) x 10 o bobl ifanc 

Roedd pobl ifanc yn ymgysylltu trwy fforymau ieuenctid, cynulliadau ieuenctid ac 

ysgolion uwchradd. 

Er mwyn sicrhau cysondeb â'r broses o ymgysylltu â rhanddeiliaid proffesiynol, 

rhagwelwyd y byddai gan y rhan fwyaf, os nad pob un o'r bobl ifanc, ryw lefel o 

wybodaeth am hawliau plant, y Confensiwn, ac o bosibl y cyd-destun polisi Cymreig y 

maent yn sefyll ynddo. 

Cynlluniwyd pob gweithdy i fod yn rhyngweithiol, yn ddifyr ac yn addysgiadol, a 

chymhwyswyd amrywiaeth o offer a gweithgareddau i gasglu adborth gan bobl ifanc i 

set o themâu a bennwyd ymlaen llaw yn gyson ag amcanion yr astudiaeth. 

 

Thema 1 – Gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o’r CCUHP (Adran 5 y Mesur)  
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Archwiliodd y thema gyntaf wybodaeth ac ymwybyddiaeth gyfredol pobl ifanc o hawliau 

plant ac CCUHP, gan gydnabod y ddyletswydd a roddir ar Lywodraeth Cymru i godi 

ymwybyddiaeth o hawliau plant yng Nghymru o dan Adran 5 y Mesur.  

‘Ydych chi wedi clywed am hawliau plant?’ 

Dywedodd yr holl bobl ifanc eu bod wedi clywed ac yn gwybod am hawliau plant (100%) 

‘Ydych chi wedi clywed am y CCUHP? 

Roedd pob un ac eithrio tri pherson ifanc wedi clywed ac yn gwybod am y CCUHP 

(92%) 

‘Faint ydych chi'n ei wybod am CR a'r CCUHP? 

Defnyddiwyd ymarfer continwwm yng ngweithdy SWW i archwilio faint o bobl ifanc oedd 

yn ystyried eu bod yn gwybod am hawliau plant a'r CCUHP. Gofynnwyd i'r cyfranogwyr 

osod dot oren ar gontinwwm - yn amrywio o 1 (dim) i 4 (arbenigwr). 

Gosododd y mwyafrif eu dotiau yn y canol gan nodi rhywfaint o wybodaeth a gosododd 

ychydig eu dotiau ymhellach i'r dde gan nodi eu bod yn teimlo eu bod yn eithaf 

gwybodus. Dim ond un cyfranogwr, a oedd yn gwybod am hawliau plant, a ddywedodd 

nad oeddent yn gwybod am y CCUHP.  

  

Defnyddiwyd ymarfer debyg yn y gweithdy WW â'r canlyniadau'n dangos… 

Dwi ddim yn gwybod unrhyw beth                                                                  dw i'n gwybod llawer 

|----------------------|---------O----OOO-OOO|----OO---o-oo----------o----| 
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Dw i wedi clywed amdanynt      Dw i’n arbenigwr  

‘O ble mae'ch gwybodaeth yn dod?’  

Roedd pob gweithdy yn awyddus i glywed gan bobl ifanc o ble'r oedd eu gwybodaeth 

am hawliau plant a'r CCUHP wedi dod. Ymarfer seiliedig ar drafodaethau oedd hwn yn 

bennaf 

Roedd enghreifftiau o bobl ifanc yn cynnwys:  

• Dw i’n llysgennad hawliau plant yn fy ysgol 

• Dw i’n aelod o'r Bwrdd Diogelu Iau 

• Mynychais gynhadledd gyda'r Cenhedloedd Unedig 

• Dw i wedi ennill gwybodaeth trwy'r cyfryngau 

• Dw i wedi dysgu am hawliau plant a'r CCUHP trwy fy astudiaethau 

• Dw i’n aelod o gyngor yr ysgol 

• Dw i’n ymwneud â'm gwasanaeth ieuenctid lleol 

• Dw i’n mynychu fy nghlwb ieuenctid lleol 

• Es i i Gynhadledd Llysgenhadon Hawliau Plant 

• Dysgais ar daith ysgol i'r Cynulliad Cenedlaethol 

• Dw i wedi mynychu gweithdai  

‘A ydych chi wedi clywed am Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 - a 

elwir yn aml yn 'fesur hawliau' neu'r mesur hawliau plant?' 

Roedd gan bob gweithdy ddiddordeb mewn darganfod a oedd y cyfranogwyr wedi 

clywed am y ‘Mesur Hawliau Plant’ 

Dim ond 11 (30%) o bobl ifanc oedd wedi clywed am y Mesur. 

SWW       Do 2       Naddo 9 

WW         Do 5       Naddo 11 

NW          Do 4       Naddo 6 

O'r bobl ifanc hynny a ddywedodd eu bod wedi clywed am y Mesur, fe wnaethon nhw 

adrodd ymhellach eu bod wedi clywed amdano drwy ‘fod yn llysgennad hawliau plant yn 

yr ysgol’, ‘trwy eu haddysg’ neu ‘drwy eu rhan yn eu fforwm ieuenctid '.  

Pa mor amlwg yw hawliau plant? Ble all pobl ifanc glywed am hawliau, eu gweld, a chael 
gwybod amdanynt? 
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Trwy waith grŵp, archwiliodd pob un o'r gweithdai ganfyddiad pobl ifanc o ba mor 

amlwg oedd hawliau plant, lle gellid rhoi gwybod i bobl ifanc amdanynt a dysgu 

amdanynt. 

Daeth y themâu dilynol i'r amlwg o weithdy SWW: 

• Nid yw llawer o fyfyrwyr yn gwybod am hawliau plant, mewn rhai ysgolion, os 

ydych chi ar y cyngor ysgol rydych chi'n cael gwybod amdanynt ond nid yw 

gwybodaeth yn cael ei rhannu ar draws yr ysgol gyfan. Dylai disgyblion ar 

gynghorau ysgol ei throsglwyddo. 

• Dim ond llond dwrn o bobl yn yr ysgol sy'n gwybod amdanynt. 

• Mae ofn ar athrawon i wneud pobl ifanc yn ymwybodol o hawliau plant. 

• Trwy Lysgenhadon Hawliau Plant mewn ysgolion, gwobrau cyflwyniadau ac ati. 

• Mae Cynghorau Sir yn gwneud llawer i hyrwyddo hawliau plant. 

• Cyfryngau cymdeithasol, ond gellid euddefnyddio'n fwy i hyrwyddo hawliau 

plant. 

• Mae llawer o bethau yn eu lle oherwydd hawliau plant ond nid yw pobl bob 

amser yn ymwybodol mai dyna pam eu bod yn eu lle. 

• Cynghorau Ysgol - rhai yn dda ac yn rhagweithiol ond rhai eraill nad ydynt mor 

dda.  

Prif themâu 

 Nid yw hawliau plant yn wybodaeth gyffredin 
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 Nid ydynt yn cael y 

wybodaeth ar y ffurf symlaf 

 Nid yw hawliau plant yn 

amlwg.  

Lleoedd ble cawsant eu 

cyflwyno i hawliau plant:  

 Posteri yn yr ysgol / 

gwasanaeth ieuenctid 

 cynllun arch-lysgenhadon 

 cyfryngau cymdeithasol  

Pam mae hawliau plant yn 

bwysig: 

 Amddiffyn 

 Y plentyn yn ffynnu 

 Cyfleoedd  

Sut i wella amlygrwydd: 

 Hysbysebion Teledu 

   YouTube 

   Cyfryngau cymdeithasol 

   Ei addysgu yn yr ysgol 

Y neges allweddol gan bobl ifanc mewn trafodaethau a ddilynodd oedd nad yw pobl 

ifanc yn gyffredinol yn gwybod am eu hawliau, nad ydynt yn ddigon amlwg ac os ydych 

chi am gael gwybod amdanynt, mae'n rhaid i chi fynd ati i yn rhagweithiol i ganfod 

drosoch eich hun. Dywedodd un person ifanc: 

        Mae angen normaleiddio hawliau plant, iddynt fod yn wybodaeth gyffredin. 

Dewisodd gweithdy Gorllewin Cymru ymateb i'r thema hon trwy ystyried amlygrwydd 

hawliau plant o dan dair pennawd cydberthynol - Mynediad, Gweld a Chlywed 

Mynediad 
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• Cyfryngau cymdeithasol 

• Gwefannau 

• Trwy'r amser 

• Cyrff llywodraethu yn yr ysgol 

• Clybiau ieuenctid 

• Ffonau symudol 

• Cartref 

• Cynulliad Ieuenctid Sir Benfro 

• Cyngor yr Ysgol  

Gweld 

• Gwefannau 

• Ysgol 

• Cynghorau ieuenctid 

• Cynulliad Ieuenctid Sir Benfro 

• Cyngor Sir Penfro 

• Taflenni 

• Posteri 

• Ar lafar 

• Gweithwyr Ieuenctid 

• Comisiynydd Plant 

Clywed 

• Senedd Ieuenctid y DU 

• Cynulliad Cymru 
• Gweithdai 
• Cyfarfodydd 
• Ysgol 
• Cynadleddau 
 
Nid oedd y cyfranogwyr yng ngweithdy Gogledd Cymru yn ystyried bod hawliau plant yn 

ddigon amlwg ac, yn gyson â'r ymatebion o'r digwyddiadau eraill, roeddent yn teimlo 

bod rhaid i bobl ifanc fod yn rhagweithiol i gyrchu gwybodaeth amanylion, ac roedd yn 

ofynnol iddynt gymryd rhan mewn gweithgaredd strwythuredig neu fforwm wedi'i drefnu, 

er enghraifft: 
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• Cymru Ifanc 

• Addysg Bellach (Safon Uwch) 

• Eitemau newyddion (e.e. Yr argyfwng ffoaduriaid) 

• Angen ymuno â fforwm lleol.  

Yn gyffredinol, dywedodd pobl ifanc eu bod yn credu bod hawliau plant yn fwy amlwg 

nawr nag yn 2011 a bod eu gwybodaeth wedi gwella trwy gymryd rhan mewn 

strwythurau cyfranogol 

Credai rhai bod diogelu plant a phobl ifanc yn benodol yn fater a oedd yn llawer mwy 

amlwg erbyn hyn. 

Credai sawl un fod gan eu ALl, Cynghorwyr ac Aelodau Cabinet fwy o ddiddordeb 

mewn materion plant a phobl ifanc nawr nago’r blaen. Er enghraifft, mabwysiadodd 

awdurdod lleol Sir Benfro Addewid Hawliau yn 2014 a Sir Gaerfyrddin yn 2017 

Roedd rhai'n credu bod gwaith Senedd Ieuenctid y DU a chyfranogiad yng Nghymru 

Ifanc wedi rhoi llwyfan i bobl ifanc gyfarfod â Gweinidogion Llywodraeth Cymru. 

Roedd y rhan fwyaf o'r bobl ifanc yn credu bod mwy o gyfleoedd erbyn hyn i (rai) pobl 

ifanc gael llais, ond nid pob un. Fodd bynnag, er y gallai eu gwybodaeth fod wedi gwella 

trwy eu gweithredoedd, roedd rhywfaint o ansicrwydd ynghylch a oedd hyn yn wir ar 

gyfer yr holl bobl ifanc, ac mai dim ond dechrau yw cael gwybodaeth. Dywedodd un 

person ifanc: 

Mae bod yn ymwybodol o hawliau plant pan fyddwch chi'n blentyn neu'n berson 
ifanc ond yn ddefnyddiol os ydych chi'n deall yn iawn pam maen nhw yno a beth 
allwch chi ei wneud os nad ydynt yn cael eu diwallu, mae'n ymwneud â gwybod 
pa gymorth sydd ei angen os ydych yn colli allan ar anghenion sylfaenol neu os 
oes arnoch angen help oherwydd bwlio neu gymorth ag iechyd meddwl 

‘Pa brosiecta  sefydliadau sy'n seiliedig ar Hawliau Plant allwch chi eu henwi sy'n 

cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru? 'A ydych chi wedi bod yn rhan o 

unrhyw fentrau/cyfleoedd a gefnogir gan Lywodraeth Cymru i godi gwybodaeth 

a/neu ymwybyddiaeth o'r CCUHP? Allwch chi roi rhai enghreifftiau? 

Roedd y thema hon yn ceisio dysgu pa ddealltwriaeth oedd gan gyfranogwyr o 

brosiectau a mentrau presennol i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o hawliau plant a'r 
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CCUHP, ac i ba raddau, os o gwbl, roedd pobl ifanc yn ymwybodol o unrhyw gysylltiad 

â Llywodraeth Cymru (er enghraifft , trwy drefniadau ariannu ac ati.)  

Nodwyd y dilynol:  

• Cymru Ifanc (a dealltwriaeth bod hyn wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru) 

• Comisiynydd Plant Cymru 

• Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol 

• Fforymau Ieuenctid (dealltwriaeth bod hyn wedi'i ariannu gan yr awdurdod lleol 

o arian gan Lywodraeth Cymru) 

• Defnyddiwyd nifer o awgrymiadau wedyn, gan gynnwys cyfeiriad at MEIC 

Cymru a gwefan hawliau plant Llywodraeth Cymru.   

‘Beth arall allai Llywodraeth Cymru ei wneud i hyrwyddo gwybodaeth ac 

ymwybyddiaeth o'r CCUHP’  

Daeth nifer o themâu mynych i'r amlwg, a oedd yn cynnwys: 

• cyfryngau cymdeithasol 

• gwersi ABCh 

• mewn ysgolion 

• gwella ymwybyddiaeth o'r comisiynydd plant 

• mwy o gyllid i weithgarwch yn codi ymwybyddiaeth 

• hysbysebion ar raglenni teledu plant 

• posteri 

• ymchwilio i esgeuluso hawliau 

• cynnwys yng nghwricwlwm yr ysgol 

• hysbysebion ar fysiau a threnau 

• YouTube 

• ysgolion 

• cynghorau ysgol 

• taflenni gwaith/taflenni gweithgaredd ar gyfer plant ifanc 

Thema 2: Hawliau Plant mewn Datblygu Polisi yng Nghymru (Adran 1 y Mesur)  

Yn ail adran y digwyddiadau gweithdy gyda phobl ifanc, roedd gennym ddiddordeb yn 

lefel eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o rôl hawliau plant yn natblygiadau polisi a 

deddfwriaethol Llywodraeth Cymru. Dylid nodi, gan mai dim ond 30% a ddywedodd eu 

bod wedi clywed am y Mesur Hawliau Plant ar ddechrau'r ymarfer, y byddai’n anochel 
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bod eu gallu i nodi cysylltiadau â datblygiadau a'r ddeddfwriaeth hon braidd yn 

gyfyngedig. 

A ydych chi'n credu bod cael hawliau plant mewn deddfwriaeth wedi gwneud 

gwahaniaeth i'r ffordd y caiff polisi ei wneud? Ydych chi'n gwybod am unrhyw 

enghreifftiau lle mae hawliau plant wedi'u defnyddio mewn polisi? Os ydych, a 

allwch chi roi rhai enghreifftiau? 

Roedd yr ymateb i'r thema hon yn gadarnhaol iawn. Roedd rhesymau a roddwyd yn 

cynnwys:  

Mae'n golygu bod pobl sy’n gwneud polisi yn cymryd hawliau plant yn fwy difrifol. 

Ydw! Oherwydd os nad oes digon yn cael ei wneud, gan mai cyfraith ydyw, gall 
pobl ifanc bwyntio’r bys a gofyn pam nad oes digon yn cael ei wneud. 

Pan yw'n gyfraith, mae'n fwy atebol, mae mwy o bwysau y tu cefn iddi 

Yn ôl y gyfraith, mae'n gyfreithiol ac yn fwy tebygol i bethau ddigwydd dros blant 

Mae'n golygu y gall plant ddal rhieni/gwarcheidwaid ac ati yn fwy atebol am eu 
hawliau 

Gall roi mwy o bwysau ar Lywodraeth Cymru i sicrhau eu bod yn gwneud mwy 

Cyfeiriodd pobl ifanc hefyd at nifer o hawliau a oedd bellach wedi'u diogelu'n well yn y 

gyfraith, fel yr hawl i oroesi a datblygu’n iach, â'r flaenoriaeth yn cael ei rhoi i wella 

bwyta'n iach mewn ysgolion fel enghraifft. 

‘Ydych chi'n credu bod cael hawliau plant mewn deddfwriaeth wedi arwain at 

blant/pobl ifanc yn cymryd mwy o ran mewn datblygu polisi ac ymarfer yng 

Nghymru? Allwch chi roi enghraifft o'ch cyfranogiad neu (fforwm/ysgol ac ati) 

neu rywun arall rydych chi'n ei adnabod?' 

Roedd gennym ddiddordeb hefyd i gipio rhai enghreifftiau o unrhyw ganlyniadau proses 

o gael hawliau plant mewn polisi a deddfwriaeth. 

Mewn ymateb, drwy waith grŵp cyfeiriodd pobl ifanc at y dilynol:   

• cynghorwyr yn chwarae mwy o ran yng ngwaith y Cynulliad Ieuenctid a 

Chynghorau Ieuenctid. 
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• cynghorwyr yn chwarae mwy o ran yng ngwaith y Cynulliad Ieuenctid a 

Chynghorau Ieuenctid. 

• pobl ifanc yn cymryd mwy o ran mewn paneli cyfweld ar gyfer swyddi uwch yn y 

Cyngor a lleoedd eraill. 

• cyfleoedd i gysgodi aelodau'r cyngor. 

• trefnu bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed trwy gwrdd yn uniongyrchol â 

Gweinidogion Llywodraeth Cymru â Chymru Ifanc. 

• Llysgenhadon Hawliau Plant a Phanel Llysgenhadon Hawliau Plant y 

Comisiynydd Plant. 

• y gallu i gymryd rhan mewn gwahanol brosiectau cenedlaethol e.e. prosiect 

gwrth-fwlio gyda Chymru Ifanc 

• Rhaglen Arolygwyr Ifanc. 

• Ymgyrch Pleidleisiau yn 16 oed.  

Hefyd  fe wnaethom archwilio gwybodaeth pobl ifanc am ddatblygiadau ar lefel 

genedlaethol a oedd, yn eu barn hwy, wedi gwella oherwydd bod hawliau plant yn cael 

eu hymgorffori mewn polisi a deddfwriaeth. 

Ymhlith yr enghreifftiau a roddwyd oedd:  

• Cyfleoedd i ymgynghori â phobl ifanc, er enghraifft ynghylch y gwaharddiad ar smacio 

plant a'r ymgyrch Pleidleisiau yn 16 oed 

• Roeddent yn credu bod Gweinidogion ac ACau Llywodraeth Cymru yn ymddangos yn 

fwy parod i eistedd ar baneli a chwrdd â phobl ifanc nawr e.e. Hawl i Holi Cymru Ifanc 

yn y Cynulliad. 

• Holiaduron / arolygon gyda phobl ifanc oddi wrth Lywodraeth Cymru 

• Rhaglenni i ymgynghori â phobl ifanc 

• Enghreifftiau o hawliau mewn polisïau e.e. Roedd nofio am ddim ar gael i bobl ifanc 

dan 16 oed (er bod CCUHP yn mynd i fyny i 18 felly pam nad oes nofio am ddim i bobl 

ifanc 17/18 oed) a'r Cynllun Teithio Gostyngol yn dda ond roedd rhai pobl ifanc yn 

meddwl mai dim ond ar gyfer pobl ifanc hyd at 16 oed oedd y cynllun teithio hefyd 

Fodd bynnag, roedd llawer yn credu y dylid gwneud mwy. Dywedodd un person ifanc, 

er enghraifft, a oedd wedi symud i'r ardal, fod daearyddiaeth yn ei farn ef yn chwarae 

rhan a bod llawer llai yn digwydd yng Ngogledd Cymru, bod llai o gyfleoedd i leisio'ch 

barn a bod cynghorau yn llai tebygol o wrando ar blant a phobl ifanc.  

http://www.equalityhumanrights.com/


Adroddiad Effaith Hawliau’r Plentyn yng Nghymru  Atodiad 

 

 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol · www.equalityhumanrights.com  

Cyhoeddwyd:   60 

‘Ydych chi'n meddwl y dylai Llywodraeth Cymru fod yn fwy atebol am hawliau 

plant? Os felly, sut?’ 

Yn gyffredinol, yr ymateb i'r thema derfynol hon oedd ydw. Wrth gael eu hannog ar sut y 

dylent fod yn fwy cyfrifol, roedd y rhan fwyaf o ymatebwyr yn canolbwyntio ar ffyrdd y 

gellid hyrwyddo ac ymwreiddio hawliau plant yn fwy cyson ac eang ledled Cymru. Yn 

bennaf, cyfeiriwyd at addysg a gwella addysgu ac ymwybyddiaeth drwy'r cwricwlwm. 

Sylwadau eraill oedd:  

Ni fyddai unrhyw un yn mynd ati i chwilio am ymgynghoriadau Llywodraeth 
Cymru i weld beth maen nhw'n ei wneud er mwyn gallu dweud eu dweud - mae'n 
rhy ddiflas ac nid yw'n hygyrch. 

Dylai Llywodraeth Cymru fod yn fwy egnïol wrth gyrraedd pobl ifanc - Dylent fod 
yn fwy ‘amlwg’ naill ai trwy gyfrwng hysbysebion gwybodaeth/cyfryngau 
cymdeithasol/mewn ysgolion. 

Dylai gwybodaeth fod yn ddealladwy ac nid gwybodaeth yn unig, mae'n rhaid 
rhoi'r stori gyfan er mwyn gwybod pa effaith y gallai ei chael ar gyfer pobl ifanc. 

Os ydych chi eisiau gwybod rhywbeth gan bobl ifanc yna mae'n rhaid i chi siarad 
â nhw.   

‘Nawr eich bod yn gwybod mwy am y Mesur, ydych chi'n meddwl, ar ôl heddiw, y 

byddwch chi'n fwy tebygol o gymryd rhan mewn ymgynghoriadau lleol a 

chenedlaethol / cyfleoedd i leisio'ch barn? 

Yn ysgubol ac yn frwdfrydig iawn byddwn! 

Crynodeb 

Credai'r bobl ifanc a gymerodd ran yn y gweithdai nad yw hawliau plant yn ddigon 

amlwg o hyd yng Nghymru ac mae angen mwy o godi ymwybyddiaeth trwy brif ffrydio 

gwybodaeth, h.y. nid trwy gynghorau ysgol neu fforymau ieuenctid yn unig. Er bod y 

bobl ifanc wedi gallu siarad am rai o'u profiadau o gyrchu eu hawliau, yn arbennig 

Erthygl 12, doedden nhw ddim yn cysylltu hyn â Llywodraeth Cymru a'r Mesur Hawliau 

Plant. Fodd bynnag, ar ddiwedd y gweithdy, pan allent weld y cysylltiadau, roeddent yn 

teimlo'n fwy eu bod wedi’u grymuso oherwydd y gallent ddeall bod ganddynt hawl yng 
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nghyfraith Cymru i gyrchu eu hawliau, a oedd yn fwy effeithiol na dim ond ei gysylltu yn 

ôl i'r CCUHP, cytundeb rhyngwladol mawr. 

Roedd rhai ohonynt yn meddwl bod mwy o gyfleoedd nawr i leisio'u barn ond dim ond 

os oeddent yn gysylltiedig â grŵp neu fforwm ieuenctid penodol neu os oeddent yn 

Llysgennad Comisiynydd Plant.  
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