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SPSF 3 - ATODIAD B 
CANLLAWIAU STATUDOL YNGHYLCH CYFRANOGIAD PLANT A PHOBL 
IFANC 
 
 
Mae'r canllawiau statudol hyn yn cael eu cyhoeddi yn unol ag Adran 
17(3) o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 ac maent yn berthnasol I 
awdurdodau lleol mewn perthynas â chynlluniau llesiant lleol, a phryd 
bynnag y byddant yn gwneud penderfyniadau a allai effeithio ar blant a 
phobl ifanc. 
 

Mae gan Awdurdodau Lleol ddyletswydd i hybu a hwyluso cyfranogiad plant a 

phobl ifanc mewn penderfyniadau a allai effeithio arnynt. Y sail gyfreithiol ar 

gyfer y ddyletswydd hon yw Adran 12 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 

2010. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol wneud trefniadau y 

maent yn ystyried sy'n addas i hybu a hwyluso cyfranogiad gan blant ym 

mhenderfyniadau'r awdurdod a allai effeithio arnynt, ac i gyhoeddi a 

diweddaru gwybodaeth am ei drefniadau. Gallai'r dyletswyddau hyn gael eu 

cyflawni drwy'r cynllun llesiant lleol. 

 

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) yn 

gonfensiwn rhyngwladol sy'n nodi hawliau sifil, gwleidyddol, economaidd, 

cymdeithasol a diwylliannol plant hyd at 18 oed. Mae'n cydnabod nid yn unig 

eu hawliau dynol sylfaenol ond yn rhoi hawliau ychwanegol iddynt i'w 

hamddiffyn rhag niwed fel un o'r grwpiau mwyaf agored i niwed mewn 

cymdeithas. Mae gan CCUHP 54 o erthyglau. Mae erthyglau 1-41 yn nodi sut 

y dylai plant a phobl ifanc gael eu trin. Mae'r 13 o erthyglau eraill yn nodi sut y 

dylai llywodraethau ac oedolion gydweithio i sicrhau y gallai plant a phobl 

ifanc gael mynediad at eu hawliau. 

 

Yng Nghymru, mae'r ymrwymiad i'r Confensiwn yn cael ei ymgorffori mewn 

deddfwriaeth gyda Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifance (Cymru) 2011. 

 Mae Adran 1 y Mesur yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i roi sylw 

dyledus i'r Confensiwn wrth arfer eu swyddogaethau. Mae hyn yn golygu bod 

yn rhaid i Weinidogion Cymru ystyried sut mae'r hyn maent yn ei wneud yn 

http://www.legislation.gov.uk/mwa/2010/1/contents
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2010/1/contents
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/2/contents
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cysylltu â'r hawliau a'r rhwymedigaethau yn CCUHP a manteisiwyd ar bob 

cyfle i nodi sut i wireddu’r hawliau perthnasol cyn gwneud penderfyniadau. O 

ganlyniad, mae hyn yn treiddio I lawr i'r lefel leol drwy ddeddfwriaeth, 

rheoliadau a chanllawiau statudol. 

 

Mae'r canllawiau hyn yn ymwneud â hawl plant a phobl ifanc i gymryd rhan 

sy'n hawl sylfaenol ac yn hawl galluogi fel y nodir yn Erthygl 12 CCUHP: 

 

 

 

 

 

Mae erthyglau’r CCUHP wedi’u crynhoi’n Saith Nod Craidd a ddylai fod yn sail 

I arferion gwaith unrhyw ddarpariaeth gan wasanaeth sy'n gweithio gyda 

phlant a phobl ifanc yn genedlaethol ac yn lleol. Mae Nod Craidd 5 yn 

arbennig yn ymwneud â chyfranogiad plant a phobl ifanc gyda'r nod 

 

 

 

 

 

Bwriad y canllaw hwn felly yw rhoi cyfle i bob plantyn a pherson ifanc gael 

gwrandawiad a chael cyfrannu at wneud penderfyniadau. 

 

Gall llais a chyfranogiad y dinesydd fod yn erfyn pwysig i ddeall ble mae 

system yn methu a lle mae diffyg cyd-drefnu rhwng darparwyr gwasanaethau 

yn gwastraffu adnoddau heb wella canlyniadau, i ailgynllunio gwasanaethau o 

gwmpas anghenion pobl ac i bwyso a mesur effeithlonrwydd gwasanaeth. 

Dylai plant a phobl ifanc gael eu hystyried fel dinasyddion nawr, nid 

dinasyddion y dyfodol. Dylai Awdurdodau Lleol feddwl sut y gallant roi’r grym i 

blant a phobl ifanc gyfrannu at wneud penderfyniadau a sicrhau bod clust i 

glywed eu barn. Er y bod yn well gan y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc 

Mae gan blant yr hawl i ddweud eu barn ynghylch beth maent yn meddwl 
a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy'n 
effeithio arnynt hwy, ac i gael eu barn wedi ei hystyried.

Bod pob plenty a person ifanc yn cael gwrandawiad, yn cael eu 
trin a pharch, ac yn cael eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol 
wedi’u cynabod

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/rights/implementation-of-childrens-rights/?skip=1&lang=cy
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gyfrannu mewn grŵp, dylid ystyried sut y gall unigolion fod yn rhan o 

brosesau cynllunio a phenderfynu. 

 

Gofynion 
 
Er mwyn bodloni gofynion y Ddeddfwriaeth, mae disgwyl i Awdurdodau Lleol 

weithio gyda phartneriaid perthnasol i: 

 

• hyrwyddo a hwyluso cyfranogiad plant a phobl ifanc o fewn cyd-destun 

eang y CCUHP, fel rhan o'u polisïau, gwasanaethau a'r ymgysylltu 

ehangach â dinasyddion. Mae disgwyl i Awdurdodau Lleol sicrhau bod 

cymaint o blant a phobl ifanc â phosibl yn ymwybodol o'u hawliau fel y 

nodir hwy yn y Confensiwn, gan gynnwys eu hawl i gymryd rhan ac i'w 

barn gael ei chlywed, a'u hawl i fod yn rhan o wneud penderfyniadau am 

bolisïau a gwasanaethau sy'n effeithio ar eu bywydau; 

 

• gwreiddio cyfranogiad plant a phobl ifanc ym mhob agwedd ar gynllunio, 

darparu ac adolygu gwasanaethau. Dylai hyn gynnwys Asesu Llesiant 

Lleol, y cynllun llesiant lleol ac is-gynlluniau perthnasol; 

 

• mabwysiadu Safonau Cyfranogi Cenedlaethol. Mae cefnogaeth i’r 

Safonau Cyfranogi Cenedlaethol yn atgyfnerthu’r ymrwymiad i hawliau 

plant yng Nghymru a cheir llawer o enghreifftiau o arferion da o gyrff sydd 

wedi mabwysiadu’r safonau fel cyfrwng i sicrhau bod unrhyw gyfranogiad 

yn ystyrlon ac effeithlon. 

 

• cyhoeddi gwybodaeth am fanteision a threfniadau hyrwyddo a hwyluso 

cyfranogiad yn yr awdurdod, a rhannu enghreifftiau o arferion da, er 

enghraifft, trwy wefannau a thaflenni newyddion yn ogystal ag ar y 

Bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad, yn cael eu trin â 

pharch, ac yn cael eu hil a'u hunaniaeth ddiwylliannol wedi'u cydnabod. 

cyfryngau cymdeithasol a thrwy weithio gyda ‘Young Wales’. Gall y plant 

a’r bobl ifanc eu hunain gymryd rhan amlwg i godi ymwybyddiaeth am 
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bwysigrwydd cymryd rhan. Mae gan Lywodraeth Cymru lawer o 

adnoddau a allai gefnogi hyn ac y gellid eu haddasu yn ôl anghenion lleol. 

Yn ogystal â defnyddio adnoddau a’r cyfryngau sy’n rhwydd eu cyrraedd 

gan blant a phobl ifanc, gellid cynnwys gwybodaeth yn adroddiad cynnydd 

blynyddol y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus; 

 

• dylai gwybodaeth a deunyddiau sydd wedi'u hanelu at blant a phobl ifanc 

fod yn glir ac yn hawdd i'w deall. Dylent ateb eu cwestiynau a'r anghenion 

a nodwyd ganddynt, yn ogystal â bod yn gywir, yn gyfredol, yn berthnasol 

ac yn hygyrch o ran iaith a fformat. 

 

• sicrhau bod ystod o gyfleoedd a'r gefnogaeth briodol yn cael eu darparu ar 

gyfer cyfranogiad effeithiol. Dylai'r cyfleoedd i blant a phobl ifanc fel 

unigolion gymryd rhan gael eu hintegreiddio i'r gwasanaethau o ddydd i 

ddydd yn ogystal â strwythurau cyfranogi penodol megis fforymau ar gyfer 

plant, fforymau ar gyfer pobl ifanc, neu grwpiau/fforymau sy'n cynrychioli 

plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, rhai sy'n agored i niwed neu rai sydd â 

diddordeb arbennig mewn mater penodol. Mae gan y fforymau a'r grwpiau 

hyn rôl allweddol i'w chwarae o ran cefnogi plant a phobl ifanc i gael llais 

ac i ddefnyddio eu hawliau fel y nodir hwy yn y Confensiwn; 

 

• cefnogi Fforwm / Cyngor Ieuenctid Sirol fel corff cynrychiadol o bobl ifanc i 

weithredu fel sianel ar gyfer barn pobl ifanc ar draws eu hawdurdod lleol a 

chynrychioli'r safbwyntiau hynny i gyrff gwneud penderfyniadau lleol a 

chenedlaethol. Dylent anelu at fod mor gynhwysol â phosibl o ran 

lledaeniad daearyddol, oedran, rhyw ac at gynrychioli anghenion arbenigol 

a phobl ifanc sy'n fwy ar yr ymylon. Er mwyn i Fforymau/ Cynghorau 

Ieuenctid Sirol weithredu'n effeithiol, bydd angen iddynt gael eu cefnogi'n 

ddigonol gan Awdurdodau Lleol a ddylai ystyried pa gymorth sydd ei 

angen i wneud hyn. Dylent gael eu hysbysu gan eu strwythurau 

democrataidd lleol a'u cysylltu â hwy. Bydd angen iddynt hefyd gysylltu'n 

effeithiol i mewn i strwythurau cyfranogiad cenedlaethol megis 'Young 

Wales', Comisiynydd Plant Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru. 
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• rhoi ystyriaeth briodol i'r iaith Gymraeg wrth hyrwyddo a hwyluso 

cyfranogiad ac fel rhan o baratoi'r cynllun llesiant lleol, gan adlewyrchu ei 

statws swyddogol yng Nghymru a'r nod llesiant cenedlaethol sef 'y 

Gymraeg yn ffynnu'. 

 

Gweithio gyda phartneriaid 
 
Er bod y canllawiau statudol hyn, a gyhoeddwyd o dan Fesur Plant a 

Theuluoedd (Cymru) 2010  yn ymwneud ag Awdurdodau Lleol yn unig, 

byddem yn eu hannog I weithio'n agos gyda phob un o'u partneriaid 

perthnasol. Mae gweithio mewn ffordd amlasiantaethol yn arfer da ac mae 

Adran 25 Deddf Plant 2004 yn gosod dyletswydd 

gyfreithiol ar awdurdodau lleol i hyrwyddo cydweithrediad gyda'r bwriad o 

wella llesiant plant yn yr ardal. Ymhellach, mae Adran 38 Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015  yn rhoi gofyniad ar fyrddau 

gwasanaethau cyhoeddus hefyd I ymgynghori wrth asesu cyflwr llesiant 

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn eu hardal. 

 

Mae llawer o enghreifftiau o bartneriaid sy'n cyfrannu at gyfranogiad plant a 

phobl ifanc ac yn ei brif ffrydio i'w meysydd gwaith a'u trefniadau ar gyfer 

ymgysylltu â dinasyddion. Gwelir rhai o'r rhain ar www.youngwales.wales and 

www.pupilvoicewales.org.uk. 

 

Beth sy'n digwydd nawr? 
 
Mae cwmpas y ddyletswydd i hyrwyddo a hwyluso cyfranogiad plant a phobl 

ifanc yn ehangach na chael eu cynnwys yn y cynllun llesiant lleol. Mae'n 

bwysig fod cyfranogiad yn dod yn rhan o bolisi ac arferion yr holl bartneriaid 

lleol. Dylai Awdurdodau Lleol weithio gyda phartneriaid lleol, gan gynnwys 

plant a phobl ifanc, er mwyn sicrhau bod cyfranogiad yn cael ei hyrwyddo a'i 

hwyluso. 

 

http://www.legislation.gov.uk/mwa/2010/1/contents
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2010/1/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/31/pdfs/ukpga_20040031_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/section/38/enacted
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/section/38/enacted
http://www.pupilvoicewales.org.uk/
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Fodd bynnag, gallai’r cynllun llesiant esbonio sut y gellid sicrhau bod pob 

agwedd ar gynllunio, darparu ac adolygu gwasanaethau a’u “trefniadau ar 

gyfer hyrwyddo a hwyluso cyfranogiad” wneud cyfranogiad ac ymgysylltiad 

plant a phobl ifanc yn ganolog iddynt. Gallai adroddiad cynnydd y bwrdd 

gwasanaethau cyhoeddus gynnwys crynodeb i esbonio sut mae’r 

dyletswyddau statudol hyn wedi’u cyflawni a sut y gellid gwneud yn well. 

Gallai adroddiad cynnydd blynyddol y byrddau gwasanaethau cyhoeddus 

ystyried y nodweddion gwarchodedig, yn enwedig o ran oed, gan adrodd yn 

benodol ar ganlyniadau i blant a phobl ifanc. 

 

Bydd Llywodraeth Cymru’n monitro trefniadau lleol ar gyfer cyfranogiad plant 

a phobl ifanc. Hefyd, mae cynlluniau llesiant lleol yn rhoi tystiolaeth i 

Arolygiaethau a Swyddfa Archwilio Cymru (WAO) wrth iddynt gynnal 

adolygiadau o effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gwasanaethau lleol. Gallai 

Arolygiaethau a’r WAO hefyd adolygu'r canlyniadau a gyflawnwyd a'r 

gweithdrefnau cysylltiedig i ddangos pa mor effeithiol y mae plant a phobl 

ifanc yn cael eu clywed a'u cynnwys. 

 

Mae gan blant a phobl ifanc yr hawl i gael gwrandawiad, i gael llais ac i allu 

cael mynediad at gyfleoedd i chwarae rhan weithredol mewn gwneud 

penderfyniadau lle bynnag y bônt - yn yr ysgol, o gwmpas yn y gymuned neu 

fel defnyddwyr gwasanaethau. 

 

Ein huchelgais yw i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru wireddu eu 

hawliau fel y nodir hwy yn y Confensiwn. Efallai y bydd yna weithiau rwystrau i 

gyflawni hyn, ond drwy weithio mewn ffordd gydweithredol, mae gennym ni i 

gyd rôl o ran ystyried ffyrdd y gallai'r rhwystrau hyn gael eu dileu neu eu 

goresgyn. Mae Cymru wedi bod yn arwain y ffordd o ran cyfranogaeth plant a 

phobl ifanc, a rhaid cynnal y momentwm. 

 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am arfer da mewn perthynas â chyfranogiad 

plant a phobl ifanc ar www.childrensrights.wales neu 

http://www.childrensrights.wales/images/PDF/Participation_En2.pdf 

http://www.childrensrights.wales/images/PDF/Participation_En2.pdf
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Mae gwybodaeth, adnoddau, deunyddiau ac arfer da sy'n cefnogi cyfranogiad 

yng Nghymru ar gael hefyd yn www.youngwales.wales. 

 

http://www.youngwales.wales/

