
Mae Barnardo’s Cymru wedi bod yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc 
a theuluoedd yng Nghymru ers dros 100 mlynedd, ac mae’n un o’r 

elusennau plant mwyaf sy’n gweithio yng Nghymru ac ar draws y 
Deyrnas Unedig. Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal dros 90 o 

wasanaethau amrywiol ar hyd a lled Cymru, ac yn gweithio mewn 
partneriaeth ag awdurdodau lleol.  

Mae ein holl wasanaethau’n wahanol, ond mae pob un ohonynt yn 

credu bod pob plentyn a pherson ifanc yn haeddu’r dechrau gorau 
mewn bywyd – pwy bynnag ydyn nhw, beth bynnag maen nhw 

wedi’i wneud, a beth bynnag maen nhw wedi’i ddioddef. Rydym yn 
defnyddio'r wybodaeth a gawn o’n gwaith uniongyrchol gyda phlant 

i ymgyrchu dros well polisïau plant a gofal cymdeithasol, ac i 
hyrwyddo hawliau pob plentyn. Ein nod yw sicrhau gwell 

canlyniadau llesiant ar gyfer mwy o blant drwy gynnig y gefnogaeth 

sydd ei hangen arnynt i wneud yn siŵr bod teuluoedd yn gryfach, 
plentyndod pawb yn fwy diogel, a'r dyfodol yn fwy cadarnhaol. 

Ymateb i’r Ymgynghoriad 

Roedd y Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) yn ddatblygiad 

a oedd yn cael ei groesawu’n gyffredinol gan Barnardo’s Cymru a 
gan Gyrff Anllywodraethol ledled Cymru sy’n gweithio ym maes 

plant. Mae’r broses o sicrhau bod Confensiwn y Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) yn cael ei gynnwys yng nghyfraith 

Cymru, a hynny o fewn y setliad datganoli sy’n datblygu, wedi bod 
yn anodd ers tro. Ond mae’r eglurder yn sgil y ddyletswydd i roi 

“sylw dyledus” wedi arwain at ateb pragmataidd syml. 

Er bod manteision eraill o roi’r mesur ar waith, mae’r mesur wedi 

bod yn allweddol er mwyn siapio amgylchedd deddfwriaethol a 
pholisi lle mae hawliau dynol plant nid yn unig yn gallu cael eu 

hystyried, ond lle mae hynny’n ddisgwyliedig hefyd. Gellid dadlau 
bod y mesur hefyd wedi taflu goleuni ar faterion hawliau dynol, ac 

wedi creu lle ar eu cyfer mewn prosesau deddfwriaethol a pholisi yn 
fwy cyffredinol. Mae hyn yn arbennig o wir am hawliau pobl anabl 

neu bobl hŷn, y tu hwnt i ddyletswyddau gofynnol o ran 
cydraddoldeb.  

Sylw Dyledus, Asesiadau o'r Effaith ar Hawliau Plant, a’r 

Cynllun Plant 

Roedd proses y ddyletswydd i roi sylw dyledus, gan sicrhau bod 
CCUHP yn cael ei ystyried wrth wneud penderfyniadau ym mhob 

portffolio, yn galw am ddatblygu proses ddadansoddi a monitro 

gadarn. Roedd posibilrwydd y gallai’r Cynllun Plant gofynnol – gyda’i 
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ail fersiwn a oedd ar waith ers 2014 – a’r Asesiadau o’r Effaith ar 

Hawliau Plant, gynnig y dadansoddiad a’r cyfeiriad angenrheidiol. 
 

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod yr Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau 
Plant wedi cael eu rhoi ar waith yn anghyson o ran ansawdd ac 

effaith. Er bod yr Asesiadau wedi gwella, maent wedi cael eu 
defnyddio mewn ffordd gyfyngedig i ddadansoddi’r effaith bosib ar 

brofiadau bywyd plant a phobl ifanc. I raddau helaeth, mae’r 
mwyafrif ohonynt yn fesur o’r ystyriaeth a roddwyd i erthyglau 

CCUHP, ac o gydymffurfiaeth â’r erthyglau hynny, er mwyn ategu 
penderfyniad yn hytrach na’u bod yn ddadansoddiad o effaith 

penderfyniadau.  
 

Mae’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), y 
mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn craffu arno ar hyn o bryd, yn 

enghraifft gadarnhaol o Asesiad o'r Effaith ar Hawliau Plant sydd 

wedi cynnwys dadansoddiad. 
 

Mae Barnardo’s Cymru yn gobeithio y bydd offerynnau eraill, yn 
enwedig Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag 

Anableddau (CCUHPA), yn cael eu cynnwys mewn cyfraith 
ddomestig mewn ffyrdd tebyg. Yn yr un modd, byddai angen proses 

fonitro ac asesu ar gyfer hynny hefyd. Petai’r broses – ar ei ffurf 
bresennol – o ystyried penderfyniadau yn erbyn erthyglau yn 

parhau ar gyfer CCUHPA, mae’n debygol y bydd yn mynd yn rhy 
feichus, gan y byddai angen ystyried 54 erthygl CCUHP a 50 erthygl 

CCUHPA.  
 

Felly byddem yn awgrymu y byddai dychwelyd at egwyddorion 
hawliau dynol sylfaenol, yn hytrach nag erthyglau, yn well er mwyn 

galluogi’r system bresennol i ddatblygu. Byddai hyn yn cynnwys 

dadansoddi effaith penderfyniadau, ac yn help i sicrhau sylfaen 
sgiliau, gwybodaeth a phroses drosglwyddadwy y byddai modd ei 

hehangu er mwyn cynnwys offerynnau eraill yn y dyfodol.    
 

Un o obeithion y Llywodraeth ar gyfer y mesur – ac roedd hefyd yn 
un o ddadleuon Gweinidogion Cymru – oedd y byddai effaith y 

ddyletswydd ar Weinidogion i roi sylw dyledus yn treiddio i lawr o 
benderfyniadau ar lefel uchel i swyddogaethau ar bob lefel. 

Defnyddiodd Gweinidogion ac Aelodau’r Meinciau Cefn y safbwynt 
hwn wrth iddynt graffu ar y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant, Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a’r Bil Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, wrth i’r gwelliannau 

ynghylch hawliau gael eu trafod yn ystod y cam Pwyllgor a’r cam 
Cyfarfod Llawn.  

 



Mae Barnardo’s Cymru yn dadlau nad yw hyn yn digwydd, ac nad 

yw’n debygol o ddigwydd, a’i bod yn gwbl briodol bod deddfwriaeth 
o’r fath yn rhoi i unigolion a chyrff, sy’n cyflawni swyddogaethau o 

dan y ddeddfwriaeth, ddyletswyddau statudol i roi sylw dyledus.  
 

Yn ystod y ddadl ar gynnwys dyletswyddau o’r fath ar wyneb y Bil 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg, er enghraifft, 

roedd y ddyletswydd ar unigolion o dan y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cael ei hystyried yn rhy 

feichus ac yn ddisgwyliad afrealistig gan rai pobl, a oedd yn dadlau 
mai dim ond cyrff sy’n cyflawni swyddogaethau ddylai ysgwyddo’r 

ddyletswydd honno, yn hytrach nag unigolion. 
 

Er ein bod yn cydnabod bod gwelliannau’n ymwneud â hawliau 
dynol wedi cael eu gwneud i ddeddfwriaethau, mae’n dal yn wir nad 

yw rhai o’r deddfwriaethau a restrwyd yn cynnwys y dyletswyddau 

hyn, ac nad yw deddfwriaethau eraill ond yn eu cynnwys yn 
rhannol. Mae’n anodd gweld sut mae’r Mesur Hawliau Plant a Phobl 

Ifanc, a’r ddyletswydd ar Weinidogion i roi sylw dyledus, wedi cael 
eu rhoi ar waith pan nad yw’r dyletswyddau priodol hyn ar unigolion 

a chyrff yn ymddangos yn gyffredinol. 
 

Gwybodaeth ac Ymwybyddiaeth  
 

Ar ddechrau’r ymchwiliad hwn, byddai Barnardo’s Cymru wedi 
awgrymu bod gwybodaeth pobl am CCUHP a’u dealltwriaeth ohono 

wedi cynyddu, ond nad yw’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth honno’n 
gynhwysfawr. 

 
Mae canlyniadau arolwg bach o 18 o staff – a gynhaliwyd er mwyn 

llywio’r ymateb hwn – yn awgrymu bod llawer o waith eto i’w 

wneud. Mae pawb a ymatebodd i’r arolwg yn gweithio gyda phlant, 
rhieni neu deuluoedd, ac mae ganddynt rhwng blwyddyn ac 20 

mlynedd o brofiad. 
 

Roedd 94% yn teimlo eu bod yn gyfarwydd â CCUHP, a’u bod yn 
gyfarwydd ag ef ers 3-20 mlynedd. 

 
Pan ofynnwyd ‘Pa mor ymwybodol yw’r gweithlu plant a theuluoedd 

ym mhob sector o hawliau dynol?’, pump oedd y sgôr cyfartalog ar 
raddfa o 1-10. Gan fod niferoedd tebyg o sgoriau uchel neu sgoriau 

isel, heb ofyn y cwestiwn penodol, mae’n bosib bod nifer o 
amrywiadau ar waith – a’r rheini’n amrywio o ddaearyddiaeth i 

broblem mewn gwasanaeth, i amodau contract.  
 

Wrth ystyried bod llawer iawn o’r grŵp hwn yn teimlo eu bod yn 

gyfarwydd â CCUHP, roedd yn syndod nad oedd bron i 90% ohonynt 



yn ymwybodol o hyfforddiant hawliau dynol neu gyfleoedd i godi 

ymwybyddiaeth a oedd ar gael iddynt. Doedd ychydig dros 80% 
ddim yn ymwybodol chwaith o gyfleoedd i blant a theuluoedd 

ddysgu am CCUHP.  
 

Pan ofynnwyd iddynt ddweud pa mor ymwybodol yn gyffredinol yw 
plant a theuluoedd o hawliau dynol a CCUHP yn fwy penodol, 

cafwyd ystod eang o atebion eto, a oedd yn rhoi cyfartaledd a oedd 
yng nghanol y raddfa.  

 
O ran cyfleoedd i godi ymwybyddiaeth ymysg plant a theuluoedd, 

roedd yr ymatebwyr yn cydnabod bod rhai ysgolion, gwasanaethau 
eirioli a’r Comisiynydd Plant yn adnoddau. 

 
Mae Barnardo's Cymru yn cydnabod bod y Llywodraeth wedi 

gwneud cryn ymdrech i ddarparu adnoddau er mwyn gwella hyn, ac 

yn cydnabod hefyd bod gennym ni rôl i gefnogi datblygiad ein 
gweithlu a defnyddwyr ein gwasanaethau. Fodd bynnag, dylid 

parhau i addysgu a chodi ymwybyddiaeth, a sicrhau ein bod yn 
cyrraedd mwy o bobl. 

 
I Gloi 

 
Roedd y mesur yn rhan gadarnhaol o’r corff o gyfreithiau Cymru, ac 

mae’n dal yn rhan gadarnhaol o hynny. Wrth ymateb i’r 
ymgynghoriad hwn, mae pobl eraill wedi awgrymu y byddai wedi 

bod yn bosib defnyddio’r mesur yn well wrth graffu ar y 
Llywodraeth, ac rydym ni’n cytuno â’r awgrym hwnnw. 

 
Byddem ni’n awgrymu ei bod yn adeg briodol i gael dadansoddiad 

trylwyr o’r ffordd mae hawliau dynol plant yn cael eu hamddiffyn a’u 

hyrwyddo drwy’r mesur. Byddem hefyd yn dadlau ein bod bron â 
chyrraedd pen draw’r cynnydd sy’n bosib gyda’r capasiti a’r 

systemau presennol, neu ein bod wedi cyrraedd hynny’n barod. 
Felly, rydym hefyd yn awgrymu y byddai’n fuddiol mynd ati i 

ddatblygu’n sylweddol yr hyn sydd ar waith yn barod, yn hytrach na 
newid popeth yn llwyr.   

 
Mae cynnydd sylweddol wedi cael ei wneud yng Nghymru, gyda 

mecanweithiau a systemau i hybu cyfleoedd gwell i blant a phobl 
ifanc ddylanwadu ar y rheini sy’n gwneud penderfyniadau, fel 

fforymau arbenigol, strwythurau democrataidd lleol, a chyrff 
cenedlaethol fel Cymru Ifanc a Senedd Ieuenctid Cymru.  

 
Er mwyn gwneud datblygiadau o’r fath, rhaid cael yr amgylchedd a’r 

ymrwymiad priodol. Os dim arall, mae’r mesur wedi dangos yn glir 



ymrwymiad y Llywodraeth, a bod cyflwyno’r mesur wedi helpu i 

siapio’r amgylchedd.   
 

Mae’r mesur wedi cael ei ystyried yn gam cadarnhaol mewn mannau 
eraill, wrth i ffordd Cymru o weithredu gael sylw yn y ddadl am 

ddeddfwriaeth hawliau yn yr Alban.  Rydym yn siŵr y bydd y 
Llywodraeth, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a chymdeithas sifil yn 

gwylio hyn yn ofalus er mwyn gweld beth allwn ni ei ddysgu 
ganddyn nhw, a sut gallem ystyried gwella’r mesur, yn enwedig gan 

fod ein proses ddatganoli wedi symud ymlaen ers pan gafodd y 
mesur ei gyflwyno.   

 

 

 




