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Rhagair

Pan ymwelais â Chymru y llynedd, cefais gyfle gwych i gwrdd â rhai o’r bobl hynny a oedd yn ymwneud â 

Ymgyrch Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru.  Fe’m trawyd gan y ffaith bod pobl yng Nghymru’n derbyn yn 

gyffredinol nad sylwedyddion goddefol yn y byd yn unig yw plant, ond eu bod a bod yn rhaid iddynt fod yn 

ddinasyddion gweithgar ac yn weithredwyr ar gyfer newid.  

Fel y mae un person ifanc o ardal Rhondda Cynon Taf yn egluro yn yr adroddiad hwn: “Mae’n gwneud 

synnwyr i gael cynulliad ieuenctid ... Mae’n annog cenedlaethau iau i ymwneud mwy â gwleidyddiaeth – i 

sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed, ac nid yn cael eu boddi yn y sŵn.” Rwy’n cytuno’n llwyr.  

Mae’n hanfodol bod pobl ifanc yn cael eu grymuso i ddatblygu dadleuon a fydd yn cynnal ac yn diwygio 

ein democratiaethau.  Dysgais yn ystod fy ymweliad fod Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru a’i thîm 

yn cydweithio â’r ymgyrchwyr ifanc ac eraill, ac felly yr wyf wrth fy modd ond nid wyf yn synnu clywed, ar 

adeg yr adroddiad hwn, fod y broses ethol tuag at Senedd Ieuenctid cyntaf Cymru ar y gweill.  Mae’r cofre-

stru pleidleiswyr ar-lein arloesol ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 18 oed yn llwyddiant hynod arall yr wyf wrth 

fy modd yn ei weld yn digwydd. 

Yr wyf yn eich llongyfarch ar yr adroddiad hwn ac ar lwyddiant yr ymgyrch.  Rwy’n edrych ymlaen at y ben-

nod nesaf yn stori hawliau dynol a democratiaeth plant Cymru, ac rwy’n falch bod Ysgol y Gyfraith Hillary 

Rodham Clinton wedi chwarae rhan yn y stori hyd yma, ac y bydd yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol.  

Ymlaen!

Hillary Rodham Clinton
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Rhagair

Mae’n bwysig fod yr ymdrech anhygoel, yr ymgyrchu diflino a’r gwaith paratoi manwl a ymgymerwyd gan 

gymaint o bobl a sefydliadau wrth greu Senedd Ieuenctid i Gymru yn cael ei gofnodi, cydnabod a’i

ddathlu. Mae’r gyfrol hon yn gyfraniad ardderchog i’r stori honno – stori sy’n dangos, yn anad dim,

dycnwch ac ymroddiad pobl ifanc i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed.

Mae cyfraniad pobl ifanc yng Nghymru wedi esblygu a datblygu, a hynny’n aml law yn llaw â’r broses 

ddatganoli. Bellach, mae gennym Senedd genedlaethol hyderus ac aeddfed sydd â gwir bwrpas, a phwerau 

i gyd-fynd â hynny. Mae’n ddyletswydd arnom fel Senedd gyfoes a blaengar i greu strwythur democrataidd 

sydd yr un mor gadarn ar gyfer pobl ifanc Cymru, a hwnnw’n strwythur sydd â chysylltiad annatod â’n 

Senedd genedlaethol lle gall pobl ifanc gael dylanwad pwysig ar y penderfyniadau a wneir.

Fel cenedl sydd wedi ymrwymo i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, mae gweithredu 

prosiect mor uchelgeisiol yn ddatblygiad sylweddol i Gymru, ac mae’n fraint i ni fel Senedd Genedlaethol, 

gyflawni’r ymrwymiad hwn. 

 

Yng nghyd-destun ein gwaith fel deddfwrfa, mae sefydlu Senedd Ieuenctid yn sicrhau ein bod yn cyflawni ein 

dyletswyddau i bleidleiswyr heddiw a phleidleiswyr yfory, i bob dinesydd yng Nghymru - mae gan bob un 

ohonynt ran yn ein democratiaeth. 

Elin Jones AC,

Y Llywydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

2



Ein Hawliau Ein Senedd Mehefin 2018

Y Ddadl dros Seneddau Ieuenctid

Pam ddylai gwlad gael senedd ieuenctid? Maen nhw i’w gweld mewn llawer o wledydd. 1

Dyma’r prif resymau sy’n cael eu rhoi:

• maen nhw’n rhoi cyfle i bobl ifanc leisio’u barn am faterion sy’n effeithio arnyn nhw, gan wybod y 

   bydd eu lleisiau’n cael eu clywed;

• maen nhw’n llwyfan cenedlaethol i eiriol dros bobl ifanc, ac maen nhw’n gallu dylanwadu ar bolisïau 

   cenedlaethol a deddfwriaeth;

• maen nhw’n llwyfannau cenedlaethol sy’n galluogi pobl ifanc i gymryd rhan mewn democratiaeth, gan 

   greu gwledydd cryfach, mwy cynhwysol; 

• maen nhw’n datblygu addysg wleidyddol pobl ifanc, gan gefnogi a datblygu eu dealltwriaeth o

   ddemocratiaeth; 

• maen nhw’n hybu datblygiad personol pobl ifanc, gan gynnwys eu sgiliau a’u hyder;

• maen nhw’n helpu pobl ifanc i fod yn ddinasyddion gweithgar a chyfrifol. 2

Mae gan y rhan fwyaf o’r seneddau ieuenctid isafswm oedran o 11 neu hŷn. 3 Mae seneddau plant, sy’n 

cynnwys plant iau, yn brinnach, ac nid oes cymaint o gytundeb ynglŷn â’r cwestiwn a ellir neu a ddylid 

cynnwys plant iau, ac os hynny, sut. Er hyn, mae rhai rhesymau da dros feddwl y dylai plant iau allu cymryd 

rhan. Gall plant iau feithrin arferion dinasyddiaeth ddemocrataidd, hyd yn oed os yw eu gallu i ddeall y 

cysyniad yn datblygu’n ddiweddarach. Mae’n bosibl y bydd eu cylchoedd cyhoeddus yn llai – dim ond eu 

dosbarth, ysgol neu grŵp cymunedol efallai, ond gall arferion cynhwysiant sy’n dechrau o hedyn bach

dyfu’n fawr. Ac mae gan bob plentyn – hynny yw, pawb sydd dan 18 oed – yr un hawl i gymryd rhan. 

Yr unig wahaniaeth y mae oedran yn ei wneud yw sut mae’r unigolyn yn defnyddio’r hawliau hynny yn 

ymarferol. 4  

1 Roedd un o bob tri o’r 100 o ymatebion gan Aelod-Seneddau a gymerodd ran mewn arolwg ar gyfer adroddiad yr 

Undeb Rhyng-seneddol yn 2014, Youth participation in national parliaments, yn dweud bod ganddyn nhw senedd

ieuenctid; Yr Undeb Rhyng-seneddol (2014) Youth participation in national parliaments

 http://www.ipu.org/pdf/publications/youth_en.pdf 
2 Gwybodaeth o Croke (2015) A new Youth Assembly for Wales? A comparative exploration into the best practice elements 

of 17 youth parliaments in the UK, Europe and globally. CYPAW. Roedd yr adroddiad yn seiliedig ar dystiolaeth a

gasglwyd gan 17 o seneddau ieuenctid a thystiolaeth yn adroddiad yr Undeb Rhyng-seneddol (n. 1).
3 Ibid, n.2.
4 Sylw Cyffredinol Rhif 12 ar hawl y plentyn i gael ei glywed, Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, 

2009. CRC/C/GC/12.
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Mae’r ddadl dros seneddau ieuenctid yn cael ei chryfhau gan yr egwyddor o gyfiawnder sy’n pontio’r 

cenedlaethau. Beth bynnag yw’r trothwy oedran ar gyfer cyfranogiad democrataidd - 18, 16, neu 12, neu 

unrhyw oedran arall – mae’r rhai sydd o dan y trothwy’n cael eu cau allan, ac nid yw’n glir sut mae eu

buddiannau’n cael eu hamddiffyn yn ddigonol, oherwydd yn aml iawn mae penderfyniadau’n cael llawer 

mwy o effaith ar blant a phobl ifanc nag ar y bobl sy’n gwneud y penderfyniadau. Gallai seneddau

ieuenctid fod yn rhan o leiaf o ateb i’r broblem hon. Yn 2014, ffurfiwyd Ymgyrch Cynulliad Plant a Phobl 

Ifanc Cymru i geisio canfod sut y gellid gwneud hyn ar sail gynaliadwy yng Nghymru.  

Datganoli yng Nghymru a ‘Deialog y Ddraig’  

Ers dyddiau cynnar y llywodraeth ddatganoledig yn 1999, mae Cymru wedi bod yn arbrofi ac yn arloesi 

ym maes hawliau dynol plant. Un o bolisïau cynnar Cynulliad Cenedlaethol Cymru oedd Plant a Phobl Ifanc: 

Fframwaith ar gyfer Partneriaeth, a oedd yn amlinellu gweledigaeth seiliedig ar hawliau ar gyfer

gwasanaethau plant lleol. Polisi cynnar arall oedd Ymestyn Hawliau, a oedd yn nodi y dylai gwasanaethau 

weithio o fewn fframwaith hawliadau a oedd yn deillio o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 

Plentyn (CCUHP). Cymru oedd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i benodi Comisiynydd Plant, ac i fynnu 

bod y Comisiynydd yn ystyried y CCUHP wrth ymarfer ei swyddogaethau. Yn 2004, roedd strategaeth

Gweithredu’r Hawliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a oedd yn ymwneud yn benodol â hawliau, yn hollol 

wahanol i’r strategaeth gyfatebol yn Lloegr, Every Child Matters, a oedd yn seiliedig ar lesiant.

Mabwysiadodd y Cynulliad benderfyniad yn dweud mai’r CCUHP fyddai’r fframwaith egwyddor ar gyfer 

unrhyw weithrediadau sy’n gysylltiedig â phlant. 5

Yn y cyd-destun hwn y tyfodd y syniad o fforwm ieuenctid cenedlaethol. Yn 1999, roedd canfyddiadau’r 

Adroddiad Ar Goll Mewn Gofal yn newydd ac yn amrwd. 6 Roedd yr Ymchwiliad wedi cofnodi methiannau 

dychrynllyd i amddiffyn ac – yn fwy na dim - i wrando ar blant yn y system ofal yng Nghymru. Roedd hyn 

yn sbardun i’r ddadl bod angen mynd ati ar fyrder i gael gwell strwythurau i gydnabod hawliau dynol plant, 

cymryd pryderon plant o ddifri a’u grymuso i gael llais mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw, ar 

bob lefel. 

Yn 1999, cefnogodd Llywodraeth Cynulliad Cymru, adain weithredol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y 

pryd, y syniad o sefydlu cwmni elusennol o’r enw Draig Ffynci, a ddaeth i gael ei adnabod fel ‘Cynulliad 

Plant a Phobl Ifanc Cymru’. Cyfrannodd dau ddigwyddiad at y datblygiad hwn. Yn gyntaf, penderfynodd 

cynhadledd i bobl ifanc yn 1998, wedi’i hysbrydoli gan Julie Morgan AS, a’i threfnu gan Plant yng

Nghymru, y dylid cael llwyfan ieuenctid cenedlaethol i ryngweithio â Llywodraeth Cynulliad Cymru. 

5 Butler, I. a Drakeford, M. ‘Children’s rights as a policy framework in Wales’, yn J. Williams (gol.) The United Nations 

Convention on the Rights of the Child in Wales, 2013, Gwasg Prifysgol Cymru.
6 Report of the Tribunal of Inquiry into the Abuse of Children in Care in the Former County Council Areas of Gwynedd and 

Clwyd since 1974, Adran Iechyd y DU, 1999.
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Yn ail, anogodd y Prif Weinidog ar y pryd, Alun Michael, grŵp llywio o’r enw ‘Cymru Ifanc’, a oedd yn

cynnwys gweithwyr ieuenctid proffesiynol, swyddogion llywodraeth leol a llywodraeth Cymru, i ddechrau 

meddwl am lwyfan o’r fath o fewn fframwaith newydd datganoli yng Nghymru. Daeth y ddau grŵp at ei 

gilydd yn haf 1999 mewn cynhadledd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru dan y teitl ‘Chwalu Rhwystrau’, 

lle daeth cant o bobl ifanc at ei gilydd i gymryd rhan mewn dadl ar y cwestiwn: 

          Pe bai gan Gymru sefydliad yn cael ei redeg gan bobl ifanc, sut sefydliad

          fyddai hwn a beth fyddai’n ei wneud?   

Roedd y rhai a gymerodd ran yn y digwyddiad hwnnw’n teimlo bod ei ganlyniad yn rhoi ‘mandad clir’ i 

sefydlu strwythur pendant i bobl ifanc ledled Cymru. 7 Ffurfiwyd pwyllgor, yn cael ei hwyluso gan Lywodraeth 

Cynulliad Cymru, ac aeth ati i greu’r sefydliad. Ymrwymwyd cyllid gan y Llywodraeth i gefnogi’r sefydliad 

newydd, ac yn 2002 ymgorfforwyd Draig Ffynci fel cwmni â’r amcanion a ganlyn: 

          … hybu addysg a hyfforddiant plant a phobl ifanc dan 26 oed a’u lles ysbrydol a chorfforol drwy:

           1. Gynnwys plant a phobl ifanc yn y broses o wneud penderfyniadau; a

      2. Gwella effeithiolrwydd gwasanaethau i blant a phobl ifanc yng Nghymru. 8

Cofrestrwyd y cwmni fel elusen ym Mai 2004, yn dilyn trafodaethau maith a arweiniodd at sefydlu Draig 

Ffynci fel yr elusen gyntaf ag ymddiriedolwyr dan 18 oed. Ffurfiodd yr ymddiriedolwyr hefyd bwyllgor rheoli, 

â mwyafrif yr aelodau’n bobl ifanc, fel bod yr elusen i’w gweld yn cael ei harwain gan bobl ifanc. 

Mabwysiadodd yr ymddiriedolwyr a’r pwyllgor rheoli Ddatganiad Cenhadaeth:

          Datganiad Cenhadaeth Draig Ffynci

          Draig Ffynci yw Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru. Cafodd y sefydliad ei sefydlu fel elusen yn 2004. 

          Prif nod Draig Ffynci yw rhoi cyfle i blant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed leisio eu barn am faterion sy’n 

          effeithio arnyn nhw. Un o’r pethau pwysicaf am Draig Ffynci yw ei fod yn sefydliad sy’n cael ei arwain 

          gan bobl ifanc. Mae Draig Ffynci yn ffordd i bobl ifanc yng Nghymru siarad yn uniongyrchol gyda

          Llywodraeth Cynulliad Cymru a chyrff eraill sy’n llunio polisïau. Mae’r cyfle i blentyn gael rhywun i wrando 

          arno yn hawl sylfaenol dan Erthygl 12 o Gytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). 

          Mae hyn yn rhoi cyfle i bob person ifanc gymryd rhan a chael rhywun i wrando arno. 

7 Draig Ffynci, ‘Our Rights, Our Story: Funky Dragon’s Report to the UN Committee on the Rights of the Child’ yn A. 

Invernizzi a J. Williams The Human Rights of Children: From Visions to Implementation, Ashgate, 2011.
8 Erthyglau Cymdeithasu, Draig Ffynci, 24 Mehefin 2002. 
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Yn ystod y 12 mlynedd y bu’n gweithredu, roedd gan y Cynulliad Plant a Phobl Ifanc hwn Brif Gyngor a 

oedd yn cynnwys pobl ifanc wedi’u hethol gan eu cyfoedion o bob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, 

yn ogystal â chynrychiolwyr ‘budd penodol’ ac aelodau cyfetholedig i sicrhau bod lleisiau lleiafrifol yn cael 

eu clywed. 9 Roedd gan y Prif Gyngor rhwng 66 a 100 o aelodau rhwng 11 a 24 oed, a oedd yn

cyfarfod mewn penwythnosau preswyl a chyfarfodydd eraill. Roedd yr aelodau, a oedd yn cael eu cefnogi 

gan weithwyr ieuenctid proffesiynol, yn gwneud ymchwil, yn llunio adroddiadau ac yn chwilio am gyfleoedd 

i hyrwyddo eu hargymhellion i bobl sy’n gwneud penderfyniadau. Buont yn ymwneud â seneddau neu 

fforymau ieuenctid yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, ac anfonwyd cynrychiolwyr i Senedd Ieuenctid y DU 
10 a digwyddiadau Llysgenhadon Ifanc Ewrop. Buont hefyd yn ymwneud â phwyllgorau dethol senedd y DU 

ac yn ymwneud â chefnogi gwaith sefydliadau rhyngwladol fel Children as Actors for Transforming Society 

(CATS).

 

Ym mlynyddoedd cynnar Draig Ffynci, roedd perthynas ddynamig rhwng y Prif Gyngor a Gweinidogion 

Cymru a’u swyddogion. Dathlwyd ‘Deialog y Ddraig’, 11 lle bu Gweinidogion Cymru a swyddogion yn 

ymgynghori â’r Prif Gyngor ac yn gwahodd cynrychiolwyr i gyfarfodydd y Cabinet, gan y ddwy ochr.

Cyhoeddodd Gweinidogion Cymru y ffyrdd hyn o weithio, gan gydnabod Draig Ffynci fel y llwyfan

cenedlaethol a oedd yn galluogi Cynulliad Cenedlaethol Cymru a’i lywodraeth i wybod beth oedd barn pobl 

ifanc. 12

 

9 Yn ei anterth, roedd y Prif Gyngor yn cynnwys 4 person ifanc o’r fforwm ieuenctid ym mhob un o’r 22 awdurdod 

unedol yng Nghymru a 12 aelod cyfetholedig o sefydliadau eraill. Gofynnid i Aelodau’r Prif Gyngor ymrwymo i dymor 

o 2 flynedd.
10 Er mwyn sicrhau cynrychiolaeth o bob rhan o’r DU, penododd Senedd Ieuenctid y DU Gydgysylltydd Rhanbarthol ym 

mhob un o’r naw rhanbarth yn Lloegr a gwnaeth gytundebau gydag asiantaethau yng Nghymru, yr Alban a Gogledd 

Iwerddon i sicrhau cynrychiolaeth o bob rhan o’r DU.
11 Llywodraeth Cymru a Draig Ffynci, The Dragon’s Dialogue, 2003. ISBN 0 7504 3152 0
12 Er enghraifft, Jane Davidson AC, Cofnod y Trafodion, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 11.03.2003; Prif Weinidog 

Cymru, Cofnod y Trafodion, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 05.03.2003. 
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Dynameg y CCUHP

Mae’r ddadl dros senedd plant a phobl ifanc yn cael ei chefnogi gan y CCUHP, sy’n nodi bod angen i 

Bartïon Gwladwriaethau gydnabod hawliau pobl ifanc dan 18 oed i gyfranogi. Gall proses y CCUHP fod 

yn sbardun dynamig ar gyfer newid, ac mae hanes Ymgyrch Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru yn dangos 

hyn yn dda iawn.   

Mae’r CCUHP yn darparu corff monitro arbenigol: Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. 

Mae ei aelodau etholedig yn arbenigwyr uchel eu parch ar blant a hawliau dynol o wahanol wledydd yn y 

byd. Maen nhw’n gwasanaethu am ddwy flynedd a’u gwaith yw edrych ar y cynnydd y mae pob Parti

Gwladwriaeth yn ei wneud wrth weithredu’r CCUHP. Rhaid i bob Parti Gwladwriaeth gyflwyno adroddiad 

cychwynnol i’r Pwyllgor, yna diweddariad bob pum mlynedd. Mae Pwyllgor y CU yn cynnal sesiynau i

adolygu cynnydd Partïon Gwladwriaethau. Ar ddiwedd rownd adrodd pob Parti Gwladwriaeth, mae’r 

Pwyllgor yn cyhoeddi ei Sylwadau Cloi. Mae’r Pwyllgor yn cyhoeddi’r holl ddogfennau – adroddiadau’r 

Partïon Gwladwriaethau, adroddiadau amgen (os yw’r adroddwr amgen yn dymuno), y rhestrau o

gwestiynau’r Pwyllgor ac atebion y llywodraethau. 

Gall ‘adroddiadau amgen’ gael eu cyflwyno gan unrhyw un y tu allan i’r llywodraeth. Mae’r Pwyllgor yn 

cynnal gwrandawiadau cyn-sesiynol gyda’r adroddwyr amgen i helpu i benderfynu pa gwestiynau y bydd 

yn eu gofyn i’r Parti Gwladwriaeth. Lle bynnag y bo modd, mae’r Pwyllgor yn anfon Rapporteur i gyfarfod 

adroddwyr amgen cyn y gwrandawiadau cyn-sesiynol. Mae’r Pwyllgor a’r Rapporteurs sy’n ymweld yn

croesawu’r cyfle i gyfarfod plant a dysgu ganddynt. 

Yn ogystal â hysbysu’r CU ynglŷn â chynnydd Partïon Gwladwriaethau wrth weithredu eu hymrwymiadau 

rhyngwladol dan y CCUHP, bwriad y broses yw cefnogi eiriolaeth ac ysgogi ymgysylltiad lleol rhwng

llywodraethau, cyrff anllywodraethol, plant a phobl ifanc er mwyn gwireddu hawliau dynol plant yn fwy 

effeithiol. 13

Dynameg y CCUHP

13 I gael rhagor o wybodaeth am waith Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, ewch i

dudalennau’r Pwyllgor ar y we: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIntro.aspx
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Draig Ffynci a’r CCUHP

Yn 2002, fel rhan o ail adroddiad y DU, teithiodd dau berson ifanc o grŵp llywio ‘Cymru Ifanc’ gyda staff 

Achub y Plant (Cymru) i Genefa ar gyfer y gwrandawiadau cyn-sesiynol. Ar ôl bod yno, teimlai’r bobl ifanc 

eu bod wedi mynd yno fel unigolion, ac na allent ymateb i gwestiynau’r Pwyllgor fel cynrychiolwyr holl bobl 

ifanc Cymru. Eu hargymhelliad ar y cyd, os byddai pobl ifanc yn mynd yno yn y dyfodol, oedd y dylent fynd 

fel cynrychiolwyr pobl ifanc Cymru ac nid fel unigolion. 

Fe wnaeth hyn ysbrydoli pwyllgor rheoli Draig Ffynci i drefnu cyfraniad cynrychioladol i rownd adrodd 

ddilynol nesaf y DU yn 2008. 14 Ymwelodd grŵp o aelodau’r Prif Gyngor a’r staff â Gwlad Belg, lle roedd 

UNICEF wedi cefnogi pobl ifanc i ysgrifennu adroddiad anllywodraethol. O ganlyniad i’r hyn a ddysgwyd 

yno, datblygwyd cynllun ar gyfer Ein Hawliau Ni, Ein Stori Ni. Cafodd y broses ‘Ein Hawliau, Ein Stori’ ei 

llywio gan bobl ifanc drwyddi draw gyda chymorth gan eu staff, a hyfforddiant cychwynnol gan ymchwilwyr 

Prifysgol Abertawe.

Wrth wneud y gwaith ymchwil ar gyfer Ein Hawliau Ni, Ein Stori Ni ymgysylltwyd â llawer iawn o bobl ifanc 

yng Nghymru. Cynhaliwyd arolygon mewn gwasanaethau boreol mewn 45 o ysgolion uwchradd a

chasglwyd 10,035 o ymatebion i’r arolygon. Cynhaliwyd 140 o weithdai rhyngweithiol ar wahanol themâu 

a chynhaliwyd 37 o gyfweliadau gyda phobl ifanc o grwpiau budd penodol. 15 

 

Cafodd y gwaith o ddadansoddi’r data ei wneud gan bobl ifanc o’r Prif Gyngor, a yn cael eu hyfforddi a’u 

cefnogi gan staff, a buont yn gweithio mewn cyfarfodydd preswyl a gweithdai undydd i ddatblygu’r

canfyddiadau a’r argymhellion, a ysgrifennwyd yn ddiweddarach gan y staff.   

Cyn gwrandawiadau cyn-sesiynol Genefa, cyfarfu cynrychiolwyr y Prif Gyngor yng Nghymru â Chadeirydd 

Pwyllgor y CU, yr Athro Jaap Doek. Cadarnhaodd y byddai’r Pwyllgor yn croesawu adroddiad mewn

unrhyw fformat ac na fyddai angen iddynt gydymffurfio â’r canllawiau cyffredinol ar gyfer adroddiadau

amgen. Cawsant gyfle hefyd i gyfarfod Rapporteur Pwyllgor y CU, yr Athro Lucy Smith, a ymwelodd â

grwpiau lleol ac adroddwyr amgen yng Nghymru.   

14 Naratif am y broses ‘Ein Hawliau, Ein Stori’ yn deillio o’r Ddraig Ffynci, ibid. fn. 7 uchod.
15 Ein Hawliau, Ein Stori, Y Ddraig Ffynci 2008
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Cafodd adroddiad ac argymhellion Ein Hawliau Ni, Ein Stori Ni eu cymryd o ddifri yng Nghymru yn ogystal 

â Genefa. Daeth Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau Cymru, Jane Hutt AC, i

gyfarfod pwyllgor llywio Ein Hawliau Ni, Ein Stori Ni a thrafod y 66 argymhelliad. Gofynnodd i’w

swyddogion baratoi ymateb llawn i’r adroddiad a threfnodd fod y bobl ifanc yn mynd i gyfarfod y Cabinet 

Gweinidogol i gyflwyno eu canfyddiadau. Cawsant hefyd gyfarfodydd rheolaidd gyda Chomisiynydd Plant 

Cymru. 

Pobl ifanc rhwng 11 a 18 oed oedd yn gyfrifol am adroddiad Ein Hawliau Ni, Ein Stori Ni. Roedd ail

brosiect yn gofyn am farn plant rhwng 7 a 10 oed, ac arweiniodd at adroddiad gan blant i Bwyllgor y CU, 

Pam fod oed pobl yn mynd i fyny nid i lawr? Er nad oedd y prosiect hwn yn cael ei arwain gan gyfoedion, 

mae’n brosiect arwyddocaol iawn. Aeth y tîm gafodd ei recriwtio i wneud ymchwil y plant ymlaen i

ddatblygu Lleisiau Bach, methodoleg sy’n cael ei chanmol yn fawr, ac sy’n cael ei defnyddio nawr gan

Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant ym Mhrifysgolion Abertawe a Bangor. Mae’r gwaith hwn wedi 

cyflawni llawer, ac arweiniodd yn rownd adrodd y DU yn 2015 at y ‘datblygiad cyntaf o’i fath yn y byd’: 

adroddiad yn cael ei arwain gan blant dan 11 oed i Bwyllgor y CU. Mae Lleisiau Bach, sydd hefyd wedi 

cael ei gefnogi gan grantiau olynol gan raglen Pobl a Lleoedd y Gronfa Loteri Fawr, yn dal i gefnogi

prosiectau cynhwysol o ran oedran, sy’n cael eu harwain gan blant, ac sy’n rhoi ymchwil ar waith yn y

gymuned, yn ogystal â rhwydwaith Plant fel Ymchwilwyr. 16  

Cyfrannodd proses adrodd y CCUHP drwy hyn at ddeialog adeiladol a rhannu gwybodaeth rhwng Draig 

Ffynci, Llywodraeth Cymru, Comisiynydd Plant Cymru a chyrff anllywodraethol eraill.  

Mewn ymateb i ansawdd y gwaith hwn, ynghyd â chyflwyniad y plant a’r bobl ifanc yng nghyfarfod cyn-se-

siynol y Pwyllgor ar Hawliau’r Plentyn yn Genefa, cyfeiriwyd at Draig Ffynci fel enghraifft o ymarfer da gan 

y Pwyllgor, ac yn y canllawiau rhyngwladol i gyrff anllywodraethol yn nodi sut i gynnwys plant a phobl ifanc 

yn y broses o adrodd i’r Pwyllgor ar Hawliau’r Plentyn. 17  

16 Dale, H. a Roberts, A. 2018. Little Voices Shouting Out, Final Report https://bit.ly/2KO8oP2; Dale, H. a Roberts, A. 

2017. Training Manual - Lleisiau Bach Little Voices https://bit.ly/2IEXK0v   
17 My Pocket Guide to CRC Reporting, NGO Group for the CRC, Geneva, 2011. 
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Heriau Strwythurol a Diwedd y Dechreuad

Syndod i lawer oedd clywed bod Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru, er cymaint a gyflawnodd mewn 

cyfnod o 12 mlynedd, wedi dod i ben yn sydyn yn Hydref 2014. Cyfarfu’r Prif Gyngor am y tro diwethaf yn 

haf 2014. Ar wahân i dîm Lleisiau Bach, a drosglwyddwyd gyda gwaith Plant fel Ymchwilwyr i’r Arsyllfa ar 

Hawliau Dynol Plant, collodd holl weithwyr Draig Ffynci eu gwaith. Cafodd swyddfeydd Draig Ffynci yng 

ngogledd a de Cymru eu gwagu a’u cau. 

Beth ddigwyddodd? 

Mae llawer o wahanol resymau wedi’u rhoi, ond mae dau brif ffactor.

Yn gyntaf, gwelwyd newid sylweddol yn y dirwedd gyfansoddiadol. O 2007 ymlaen, roedd gan ddatganoli 

yng Nghymru strwythur newydd dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Yn hytrach na bod yn un corff, fe’i 

rhannwyd yn ddau: Gweinidogion Cymru (y Llywodraeth) a Chynulliad Cenedlaethol Cymru (y Senedd). 

Wrth weithredu’r strwythur newydd hwn, rhannwyd swyddogaethau’r un corff blaenorol rhwng y ddau gorff 

newydd. Trosglwyddwyd y swyddogaethau a fyddai’n galluogi cefnogaeth i Draig Ffynci i Weinidogion 

Cymru.

Roedd hyn yn golygu bod sefydliad a oedd wedi datblygu hunaniaeth fel senedd ieuenctid bellach wedi’i 

leoli ar ochr lywodraethol cyfansoddiad Cymru, yn hytrach na’r ochr seneddol. Efallai ei bod yn ymddangos 

nad oedd dim wedi newid ar y dechrau, ond dros gyfnod datblygodd tensiwn oherwydd y gwahaniaeth 

yn nisgwyliadau Llywodraeth Cymru a Draig Ffynci. Lleihaodd yr ymgysylltu rhwng Gweinidogion Cymru a 

Draig Ffynci. Er gwaetha’r ymateb brwdfrydig i Ein Hawliau Ni, Ein Stori Ni, erbyn 2012, ychydig iawn o 

newidiadau yn deillio o Sylwadau Cloi Pwyllgor y CU yn 2008 oedd wedi cael sylw gan Lywodraeth Cymru, 

er bod tua 33 ohonynt hefyd yn argymhellion yn adroddiad Ein Hawliau Ni, Ein Stori Ni.    

Yn 2013, dywedodd Comisiwn y Cynulliad y byddai’n ‘ystyried opsiynau ar gyfer senedd ieuenctid’, gan 

adeiladu ar wasanaeth allgymorth addysgol y Cynulliad, ond drwy gwestiynu dilysrwydd yr Uwch-Gyngor 

fel senedd ieuenctid. 18 Dechreuodd y ddwy ochr deimlo’n anniddig ynglŷn â’r berthynas rhwng Draig Ffynci 

a Llywodraeth Cymru, a rhwng Draig Ffynci a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, er gwaetha’r gwaith da 

roedd y Prif Gyngor yn dal i’w wneud yn ei brosiectau a’i bortffolios amrywiol. 

18 Cofnod y Trafodion, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 22.05.2013
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Yn ail, daeth cyfnod o gyni ariannol. Yn dilyn argyfwng ariannol 2008 – 9, cyflwynodd Llywodraeth y DU 

doriadau ariannol llym a effeithiodd ar bob lefel, gan gynnwys y llywodraeth ddatganoledig yng

Nghymru. Yn 2009, cyhoeddodd Prif Weinidog y DU, David Cameron, gyfnod newydd o ‘gyni’ ac yn 2010 

cyflwynodd cyllideb Llywodraeth y DU y gyntaf o nifer o donnau o doriadau mewn gwariant cyhoeddus 

gyda’r bwriad o leihau’r diffyg yng nghyllideb y DU. 

Canlyniad y cyni ariannol hwn oedd bod llai o arian yn dod i Gymru gan Lywodraeth y DU, ac roedd rhaid 

i Weinidogion Cymru ailarfarnu eu blaenoriaethau gwariant. Ymhlith llawer o benderfyniadau gwariant 

cyhoeddus eraill, penderfynasant derfynu’r ffrwd gyllido a oedd wedi cyflenwi adnoddau creiddiol i Draig 

Ffynci. Gwnaeth y cwmni gais am gyllid o gronfa newydd gan Lywodraeth Cymru oedd â tharged

gwahanol, ond bu’n aflwyddiannus. Ymdrechodd y staff a’r ymddiriedolwyr yn ddiwyd i ddod o hyd i 

ffynonellau ariannol eraill, ond yn ofer.    

Roedd llawer o gyn-aelodau, staff a chefnogwyr Draig Ffynci yn teimlo’n ansicr ac yn flin yn dilyn

penderfyniadau cyllido Llywodraeth Cymru. Yn eironig iawn ni fu unrhyw ymdrech i ymgynghori â’r bobl

ifanc ynglŷn â’r cynigion na’u cynnwys mewn trafodaethau ynglŷn â’r opsiynau a allai fod ar gael. Roedd 

hyn hyd yn oed yn anos i’w dderbyn oherwydd bod y Cynulliad, yn ystod y trydydd Cynulliad (2007 – 

2011), wedi pasio Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011, a oedd yn rhoi statws arbennig i’r

CCUHP yng Nghymru, yr unig wlad yn y DU i wneud hynny. Mae’r Mesur yn rhoi dyletswydd ar

Weinidogion Cymru, wrth ymarfer eu swyddogaethau, i roi ‘sylw dyledus’ i ofynion y Confensiwn.

Dywedodd Grŵp Monitro CCUHP Cymru, cynghrair a oedd wedi eiriol yn llwyddiannus dros Fesur 2011, 

mewn briff polisi ar achlysur dathlu 25 mlynedd ers sefydlu’r CCUHP: 

          Wnaeth neb ymgynghori’n uniongyrchol â’r bobl ifanc ynglŷn â’r penderfyniad i ddod â chyllid Draig

          Ffynci i ben, ac mae hynny’n golygu bod Llywodraeth Cymru wedi methu â chyflawni gofynion Mesur 

          Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) … Mae hyn yn awgrymu diffyg ystyriaeth o’r plant a’r bobl ifanc a 

          oedd yn cynrychioli Draig Ffynci yn y Prif Gyngor yn ogystal â’r plant a’r bobl ifanc sydd wedi rhoi eu 

          hamser, eu hegni a’u hymrwymiad i gynrychioli Draig Ffynci yn ystod y 12 mlynedd diwethaf. 

Ym marn y rhai gafodd eu heffeithio, nid oedd y cyllid a ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2014 er 

mwyn ymgynghori â plant a phobl ifanc, fel rhan o grant mwy i Plant yng Nghymru, yn ddigon i fynd i’r 

afael â’r bwlch a fyddai’n cael ei adael pan fyddai’r Prif Gyngor yn cael ei ddiddymu. Roedd hyn yn teimlo 

fel diwedd dechreuad addawol i blant, pobl ifanc a democratiaeth yng Nghymru. 
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Myfyrio ac Ailffurfio

Heb swyddfa na staff, roedd rhaid i ymddiriedolwyr Draig Ffynci benderfynu beth i’w wneud nesaf. Dyma 

pryd y daeth Youth Cymru, elusen genedlaethol ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru, i’r adwy. Cytunodd 

ymddiriedolwyr Youth Cymru i ddarparu cyfeiriad post a chyfleusterau swyddfa sylfaenol, gan fod y bwrdd fel 

arall yn ‘ddigartref’. Cafwyd cymorth hefyd i ymdrin â’r materion ariannol, a oedd bellach yn gyfrifoldeb i’r 

ymddiriedolwyr gwirfoddol, gan gyfrifwyr y cwmni, sef Bevan a Buckland. Â’r cymorth hwn a phenderfyniad 

pob un o’r gweithwyr proffesiynol a’r ymddiriedolwyr ifanc, llwyddodd y bwrdd i ddal i gyfarfod. Aeth ati i 

fyfyrio, ailffurfio a datblygu pwyslais newydd.

Ar wahân i brotestio ynglŷn â’r broses a oedd wedi arwain at ddiddymu’r Prif Gyngor 19 , a delio â chau

swyddfeydd a diswyddo staff, roedd mater anorffenedig yr ymchwil a oedd wedi cael ei ddechrau ar gyfer 

adroddiad ieuenctid yn rownd adrodd nesaf y DU dan y CCUHP, a oedd i fod i gael ei gwblhau yn 2015. 

Roedd y data wedi cael eu casglu, a phenderfynodd yr ymddiriedolwyr y byddent yn cwblhau’r adroddiad yn 

wirfoddol a cheisio defnyddio dynameg proses y CCUHP i ddadlau’r achos dros ailsefydlu cynulliad plant a 

phobl ifanc.  

Yn ogystal, ac o ganlyniad i bopeth oedd wedi digwydd, roedd yn ymddangos yn briodol i ystyried pa wersi 

y gellid eu dysgu a pha fath o fforwm seneddol cenedlaethol fyddai’r un gorau i wasanaethu plant a phobl 

ifanc yng Nghymru. Penderfynodd yr ymddiriedolwyr gomisiynu cymorth proffesiynol i ganfod model ar gyfer 

Cynulliad Ieuenctid newydd i Gymru, yn seiliedig ar yr arferion da a oedd yn bodoli’n barod. Arweiniodd hyn 

at Adroddiad Croke ac, yn ddiweddarach, at benderfyniad yr ymddiriedolwyr i gynnal ymgynghoriad

cyhoeddus. 

Gosododd yr Ymddiriedolwyr baramedrau penodol ar gyfer unrhyw fodel newydd:

• Rhaid i gynrychiolwyr fod wedi’u hethol yn ddemocrataidd ar lefel leol gan gyfoedion o bob rhan o Gymru. 

• Rhaid i’r strwythur llywodraethu gefnogi dull sy’n cael ei arwain gan gyfoedion, er enghraifft, â chyfuniad o 

   bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol yn ymddiriedolwyr.

• Rhaid i’r strwythur gynorthwyo plant a phobl ifanc i ddweud eu dweud gyda’i gilydd, am faterion o’u dewis.

• Rhaid i’r llwyfan, fel mater o flaenoriaeth, alluogi plant a phobl ifanc i ddylanwadu ar lunio polisïau yng 

   Nghymru ar lefel genedlaethol. 

• Rhaid i’r llwyfan fod yn annibynnol a rhaid iddo allu gweithio gyda phob Aelod Etholedig, gan gynnwys 

   Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol, er mwyn hybu materion plant a phobl ifanc.

• Rhaid i’r model gynorthwyo plant a phobl ifanc yng Nghymru i adrodd yn uniongyrchol i Bwyllgor y

  Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a bod yn bartneriaid gweithredol wrth fonitro gweithrediad y 

  CCUHP yng Nghymru

19 P-04-597 Diogelu dyfodol Draig Ffynci, Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru,

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryChronology.aspx?IId=10929&Opt=2
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 Felly, mewn dwy brif ffordd:

        a. defnyddio dynameg y CCUHP a 

        b. adeiladu model newydd yn seiliedig ar egwyddorion a thystiolaeth 

aeth yr ymddiriedolwyr ati i gyflwyno dadl, os nad oedd modd atgyfodi’r Ddraig, bod angen sicrhau y 

byddai ffenics yn codi o’i lludw, ar ffurf senedd ieuenctid genedlaethol newydd. Aethant ati i ailfrandio’r 

cwmni fel ‘Ymgyrch Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru’ neu ‘CYPAW’ a dilynwyd hyn gan gyfres unigryw 

ac ysbrydoledig o ddigwyddiadau, yn cael eu sbarduno gan grŵp ymroddedig, talentog ac optimistaidd o 

wirfoddolwyr ifanc a oedd yn benderfynol y dylid cael llais democrataidd annibynnol cenedlaethol i bobl 

ifanc Cymru. 

Er eu bod yn benderfynol o weld y gwaith yn cael ei gwblhau, nid oedd yr ymddiriedolwyr yn disgwyl y by-

ddai Cynulliad Cenedlaethol Cymru, mewn cyn lleied â dwy flynedd, yn pleidleisio’n unfrydol dros Senedd 

Ieuenctid i Gymru, ac y byddai’r Llywydd yn diolch iddynt yn gyhoeddus am eu hymgyrch ddiflino ac am 

‘ein hatgoffa nad yw ein dyletswydd i bleidleiswyr heddiw yn unig, ond i bob dinesydd o bob oedran sydd 

â rhan yn ein democratiaeth, yn y presennol a’r dyfodol. 20

Datblygu’r Achos: Adroddiad Croke 21

Roedd Adroddiad Croke yn seiliedig ar gyfuniad o ddulliau, gan cynnwys adolygiad llenyddol, astudiaeth 

ddesg o 17 o seneddau ieuenctid cenedlaethol mewn rhannau eraill o’r byd a chyfweliadau

lled-strwythuredig gyda phobl sy’n ymwneud â seneddau ieuenctid.  Canfu’r astudiaeth fod rôl, cylch

gorchwyl a phwerau seneddau ieuenctid yn amrywio mewn gwahanol gyd-destunau ond mae eu nifer wedi 

cynyddu ers y 1990au. Mewn rhai gwledydd, mae gweithgaredd lleol syfrdanol: er enghraifft, canfu

astudiaeth yn 2008 ar gyfer UNICEF fod 7,000 o ‘seneddau plant’ mewn un rhanbarth yn unig yn Ne India 

– un ym mhob pentref. Mae’r trefniadau ar gyfer dewis neu ethol aelodau, yr ystod oedran a’r trefniadau 

gweithredu’n amrywio. Mae pobl ifanc, yn ogystal â Phwyllgor y CU, 21 yn ffafrio etholiadau uniongyrchol â 

threfniadau ychwanegol i helpu i sicrhau cynhwysiant. 

Roedd gan lawer o’r seneddau ieuenctid a astudiwyd etholiadau uniongyrchol â lleoedd ychwanegol wedi’u 

neilltuo ar gyfer plant o grwpiau ar y cyrion. Gwelwyd enghreifftiau arloesol o seneddau ieuenctid

cenedlaethol yn cael eu cysylltu â lleoedd sy’n effeithio ar fywydau plant o ddydd i ddydd. Yn Slofenia, mae 

plant yn cael eu cynnwys yn y trefniadau etholiadol ar gyfer y senedd ieuenctid genedlaethol cyn gynted 

ag y maen nhw’n dod i’r ysgol, ac mae lle yn y cwricwlwm ar gyfer ymwneud â gwleidyddiaeth dosbarth, 

ysgol, a rhanbarthau dinesig ac i fyny i’r senedd ieuenctid genedlaethol. Roedd enghreifftiau arloesol hefyd 

o seneddau ieuenctid yn cysylltu â phlant ar draws gwlad drwy lwyfannau ar-lein cynyddol.   

20 Cofnod y Trafodion, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 19.10.2016.
21 Daw’r holl wybodaeth sydd yn yr adran hon o Croke 2015, n.2 uchod
22 N. 4 uchod.  
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Roedd gan y rhan fwyaf o’r seneddau ieuenctid cenedlaethol yr un nifer o aelodau etholedig â’r senedd 

oedolion genedlaethol berthnasol. Roedd y berthynas rhwng y seneddau ieuenctid ac oedolion, yn ogystal â 

deiliaid swyddi allweddol fel ombwdsmon neu gomisiynydd plant, yn cael eu hystyried yn ffactorau pwysig 

er mwyn sicrhau dylanwad ac effaith. Mewn rhai achosion, roedd aelodau o’r senedd oedolion yn chwarae 

rôl yn y gwaith o hyfforddi aelodau newydd o’r senedd ieuenctid, er enghraifft i baratoi cynigion

deddfwriaethol. Roedd biliau a phenderfyniadau drafft ymhlith ystod o offer a oedd yn cael eu defnyddio 

gan y seneddau ieuenctid yn y sampl. Mathau eraill o offer oedd maniffestos, arolygon, ymatebion i

ymgyngoriadau, eisteddiadau achlysurol yn cael eu cynnal mewn siambrau cenedlaethol a phwyllgorau 

polisi’n adlewyrchu pwyllgorau seneddol oedolion. Roedd Senedd Ieuenctid yr Alban yn dadlau bod rhaid 

casglu barn cynifer o blant ag sy’n bosibl ar draws gwlad, er mwyn penderfynu ar ba faterion y dylid

canolbwyntio’n genedlaethol, ac ychwanegu hygrededd ac awdurdod i lais torfol annibynnol pobl ifanc.  

Gwelwyd llawer o enghreifftiau o ymgysylltu dylanwadol. Roeddent i gyd yn ymwneud â materion, nid 

gwleidyddiaeth pleidiau. Roedd Senedd Ieuenctid Victoria yn Awstralia wedi gweld tua 20 o’i Biliau drafft 

yn cael eu gwneud yn gyfreithiau. Yng Ngwlad Belg, dylanwadodd y Cyngor Ieuenctid Ffrangeg eu Hiaith 

ar y penderfyniad i ddileu mesurau diogelwch a oedd yn targedu pobl ifanc, diwygiadau i fesurau

gwahaniaethol mewn cyflogaeth a diweithdra, rhaglenni addysg rhyw mewn ysgolion a chynnwys addysgol 

yn y cyfryngau darlledu. Roedd Senedd Plant Cyprus wedi galw am sefydlu Ombwdsmon plant, a chael

canlyniad cadarnhaol. Bu Senedd Ieuenctid Iwerddon yn hyrwyddo rhaglen frechu lwyddiannus rhag

canser ceg y groth i ferched 12 oed a newidiadau i arolwg cyfnodol gan y llywodraeth o ymddygiadau 

iechyd plant oed ysgol. Roedd Senedd Ieuenctid yr Alban wedi lobio’n llwyddiannus ar faterion priodasau 

cyplau o’r un rhyw, cyflog byw cenedlaethol a phleidlais yn 16 oed. 

Roedd rhai seneddau ieuenctid yn ymwneud â monitro ac adrodd i Bwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn. 

Roedd y dulliau a dyfnder yr ymgysylltu’n amrywio yn y Seneddau Ieuenctid a oedd yn adrodd i’r Pwyllgor, 

yn ôl ffactorau fel faint o adnoddau oedd ar gael i gefnogi ymchwil plant, ond ym mhob achos roedd

tystiolaeth o gyfle ar gyfer ymgysylltu dynamig ar lefelau cymunedol, lleol a chenedlaethol yn ogystal ag 

ymgysylltu â Phwyllgor y CU. 

Drwy edrych ar yr enghreifftiau hyn, daeth Croke i’r casgliad bod y gydberthynas rhwng y senedd

ieuenctid a’r prif gyrff gwneud penderfyniadau yn bwysig iawn. Roedd cyswllt rheolaidd ag Aelodau

Seneddol, swyddogion y llywodraeth, Comisiynwyr Plant, ac yn y blaen, yn helpu i sicrhau mynediad at

goridorau pŵer, er mwyn rhoi canolbwynt i’r ymgyrch a chael cymaint ag sy’n bosibl o ddylanwad. Elfen 

bwysig arall oedd hygrededd: roedd angen i’r senedd ieuenctid allu dangos ei bod yn ymgysylltu â phlant 

a phobl ifanc ym mhob cwr o’r wlad a datblygu sail dystiolaeth gref. Yn ddelfrydol, dylid gwneud hyn drwy 

ddefnyddio dull systematig o eiriol dros bolisïau, dull sydd â’i wreiddiau yn fframwaith dynamig Confensiwn 

y CU ar Hawliau’r Plentyn. 
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Daeth Adroddiad Croke i’r casgliad ei bod yn hollbwysig i lwyddiant senedd ieuenctid ei bod yn chwarae 

rôl ddeddfwriaethol ac yn dylanwadu ar bolisïau, ac nad rôl symbolaidd yn unig yw hon: dylai pobl ifanc 

gael eu clywed, ond dylent hefyd gael eu cymryd o ddifri a dylai eu hargymhellion gael eu gweithredu drwy 

ymgysylltiad go iawn ag oedolion sy’n gwneud penderfyniadau ac yn cyd-drafod pwerau. Er mwyn cyflawni 

hyn yng Nghymru, a dysgu o brofiad blynyddoedd Draig Ffynci, dylai senedd ieuenctid newydd i Gymru 

fod yn y ‘lle iawn’, ar ochr seneddol strwythurau cyfansoddiadol y wlad, a dylai gael ei hamddiffyn mewn 

cyfraith fel corff parhaol.

 

Proses Adrodd Parti Gwladwriaeth y DU 2015-16

Ochr yn ochr â chomisiynu Adroddiad Croke, parhaodd y gwaith i gwblhau’r adroddiad ieuenctid i 

Bwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn yn y 5ed archwiliad cyfnodol o Barti Gwladwriaeth y DU. Roedd yr 

adroddiad, FUNC+, yn cynnwys dadansoddiad ac argymhellion yn seiliedig ar ddata a gasglwyd cyn

Hydref 2014. 23 Roedd y materion yn cwmpasu addysg a hyfforddiant, mynediad at wybodaeth,

diogelwch ac amddiffyn rhag niwed, cyfranogi, ymwybyddiaeth o hawliau a gwahaniaethu. Yn

ogystal, roedd yr adroddiad yn cynnwys datganiad ynglŷn â diddymu swyddogaethau’r Prif Gyngor a chais 

i Bwyllgor y CU wneud argymhelliad clir y dylai Cymru sefydlu Cynulliad Ieuenctid cenedlaethol, annibynnol, 

wedi’i ethol yn ddemocrataidd ar fyrder. Roedd adroddiad ategol, Participate!, a gyflwynwyd gan yr

ymddiriedolwyr ifanc i Bwyllgor y CU ar gyfer gwrandawiad y Parti Gwladwriaeth ym Mai 2016, yn darpa-

ru tystiolaeth ychwanegol o’r angen am well strwythurau cyfranogi o amgylch Cymru. 24

Aeth tri ymddiriedolwr – 17, 20 a 58 oed – gerbron y Pwyllgor yn ei wrandawiad cyn-sesiynol yn

Hydref 2015 ac yng ngwrandawiadau’r Parti Gwladwriaeth ym Mai 2016. Aeth Matt Walker, 17 oed, i’r 

gwrandawiad i rai dan 18 oed lle roedd hefyd yn cynrychioli’r adroddiad ymchwil plant, Lleisiau Bach yn 

Galw Allan a oedd wedi cael ei gwblhau ar ôl trosglwyddo’r prosiect i’r Arsyllfa. 25 Roedd yr

ymddiriedolwyr yn falch iawn pan oedd Sylwadau Cloi’r Pwyllgor yn cynnwys yr argymhelliad roedd arnyn 

nhw ei eisiau. 

          Wedi wythnosau o gasglu data’n bersonol gan gannoedd o bobl ifanc, ac ysgrifennu ein hadroddiad    

          FUNC+ cychwynnol, fe wnaethom hedfan i Genefa i gyflwyno ein hachos gerbron y Pwyllgor. Yn eu 

          sylwadau terfynol, galwodd y Pwyllgor am sefydlu seneddau ieuenctid ym mhob cenedl a thiriogaeth 

          dramor yn y DU. Hon oedd y fuddugoliaeth fawr gyntaf yn ein hymgyrch!

(Matt Walker, yn siarad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, Chwefror 2017. http://www.dygynulliad.

org/lansio-ymgynghoriad-cynulliad-plant-phobl-ifanc-cymru-cppic/)

23 FUNC+ : Adroddiad i Bwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn gan CYPAW
24 Participate!: Adroddiad Ategol i Bwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn gan CYPAW. Mae’r adroddiadau hyn ac

adroddiadau amgen eraill i’w gweld ar dudalennau gwe Pwyllgor y CU ar gyfer sesiwn 72; n. 13 uchod.
25 Lleisiau Bach yn Galw Allan: Adroddiad i Bwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn Yr Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant, 2015. 
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Roedd ymgysylltiad y bobl ifanc â phroses Pwyllgor y CU yn help i ddarparu gwybodaeth i’r Pwyllgor am 

realiti hawliau plant yng Nghymru o safbwynt pobl ifanc. Â’r wybodaeth hon, roedd y Pwyllgor yn gallu 

gofyn cwestiynau gwell i ddirprwyaeth y DU i Genefa a llunio argymhellion a fyddai’n cefnogi’r Ymgyrch. 

Yn ei Sylwadau Cloi yn 2008, roedd y Pwyllgor wedi canmol Llywodraeth Cymru am ei chefnogaeth i Draig 

Ffynci. Yn 2016 roedd y Pwyllgor yn gresynu bod Draig Ffynci wedi dod i ben ac yn annog sefydlu senedd 

ieuenctid. Roedd y neges yn glir ar y ddau achlysur: mae strwythur o’r fath yn hanfodol er mwyn gweithredu 

hawliau dynol plant.

Anfonodd Sylwadau Cloi Pwyllgor y CU ym Mehefin 2016 neges glir yn ôl i’r DU, ac yn benodol i Gymru, 

fod angen i’r prif rai sydd â dyletswydd feddwl unwaith eto am senedd ieuenctid. 26

Ymgynghoriad CYPAW 

Gan ddefnyddio’r wybodaeth yn Adroddiad Croke, bu’r ymddiriedolwyr yn gweithio gyda’i awdur i lunio 

crynodeb a dogfen ymgynghori yn nodi eu gweledigaeth ar gyfer Senedd Ieuenctid newydd i Gymru.

Elfennau hanfodol eu cynigion oedd y dylai: 

          • gael ei hamddiffyn mewn cyfraith; 

          • cael ei harwain gan bobl ifanc a bod yn annibynnol ar wleidyddiaeth pleidiau;

          • cael ei hethol gan gyfoedion ei Haelodau drwy etholaethau Cynulliad (a dylid edrych ar

             bosibiliadau e-bleidleisio); 

          • gweithio mewn partneriaeth ag Aelodau Cynulliad;

          • cael yr un nifer o gynrychiolwyr etholedig ag o aelodau etholedig sy’n oedolion; 

          • caniatáu i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed fod yn Aelodau;

          • cael lleoedd wedi’u neilltuo ar gyfer grwpiau lleiafrifol; 

          • cael tymor o ddim llai na 2 flynedd i Aelodau yn eu swydd; 

          • cynnal dim llai na 4 cyfarfod y flwyddyn ac edrych ar y posibilrwydd o gynnal cyfarfodydd rhithwir 

             a ffrydio cyfarfodydd llawn yn fyw; 

26 Sylwadau terfynol ar bumed adroddiad cyfnodol Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon.

   CRC/C/GBR/CO/5.
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          • bod yn rhan o drefniadau caffael Llywodraeth Cymru; 

          • ymwneud â drafftio ffug filiau i’w trafod mewn cyfarfodydd llawn ac i gael ymateb ffurfiol gan 

             Lywodraeth Cymru;

          • galluogi holl blant Cymru i ymwneud â dewis materion y gallai ymgyrchu drostynt;

          • cael cysylltiadau clir gyda strwythurau cenedlaethol a lleol, fel ysgolion, clybiau ieuenctid, fforymau 

             ieuenctid, ac yn y blaen;  

          • ymwneud â monitro ac adrodd am hawliau dynol plant, adrodd i Bwyllgor y CU ar Hawliau’r

             Plentyn a monitro cydymffurfiad Llywodraeth Cymru â Chonfensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn.  

Lansiwyd ymgynghoriad cyhoeddus nodedig CYPAW, Ymgynnull dros y Dyfodol, ymgynghoriad cyhoeddus a 

oedd yn cael ei arwain gan bobl ifanc, ar 15 Mehefin 2016, ar risiau’r Senedd yng nghanol y glaw. 

Cynhaliwyd y lansiad wythnos cyn canlyniad refferendwm yr UE: refferendwm a gynhaliwyd heb

ymgynghori â phlant Cymru a heb roi gwybodaeth hygyrch iddynt ynglŷn â phenderfyniad y byddai ganddo 

oblygiadau pellgyrhaeddol ar gyfer dyfodol pob un ohonynt. Gwnaeth ymddiriedolwyr CYPAW eu gorau 

glas i ennyn diddordeb y cyfryngau yn lansiad yr ymgynghoriad, ac roeddent yn flin iawn nad oedd unrhyw 

sylw i’r lansiad yng nghanol penawdau am ‘yr UE’, ‘yr Ewros’ a hyd yn oed ‘Llygod Pengrwn’. Fel y

dywedodd un ymddiriedolwr ifanc, 

          rydym yn clywed yn y wasg o hyd am bobl ifanc sydd wedi ymddieithrio a cholli diddordeb mewn 

          gwleidyddiaeth, ond does neb yn gofyn i bobl ifanc beth yw eu barn am refferendwm yr UE, ac mae pobl 

          yn meddwl yn lle hynny bod gan bobl ifanc fwy o ddiddordeb mewn pêl-droed nag mewn

          gwleidyddiaeth, ac ar ben hynny mae un o’r prif storïau’n ymwneud â “Llygod Pengrwn”……… does neb 

          wedi rhoi sylw i’n stori newyddion gadarnhaol ni am grŵp o bobl ifanc ymroddedig sy’n ymgyrchu dros 

          lais wedi’i ethol yn ddemocrataidd i bobl ifanc Cymru ac sydd eisiau i bob person ifanc gael cyfle i

          ymwneud a dylanwadu ar wleidyddiaeth leol, genedlaethol a byd-eang. (Jack Gillum, ymddiriedolwr, yn 

          siarad yn lansiad yr ymgynghoriad, Mehefin 2016) 

Ar nodyn mwy cadarnhaol, wrth lansio’r adroddiad hwn roedd CYPAW yn gallu dyfynnu Sylw Cloi Pwyllgor 

y CU yn 2016 a oedd yn argymell y dylai Parti Gwladwriaeth y DU:  

          Brysuro i sefydlu Seneddau Ieuenctid ym mhob gweinyddiaeth ddatganoledig a thiriogaeth fel fforymau 

          parhaol ar gyfer ymgysylltiad effeithiol plant â phrosesau deddfwriaethol cenedlaethol ar faterion sy’n 

          effeithio arnynt hwy 27

27 N.25 uchod.

17



Ein Hawliau Ein Senedd Mehefin 2018

Agwedd arall gadarnhaol iawn oedd y derbyniad a gafodd y lansiad gan Aelodau o Gynulliad

Cenedlaethol Cymru. Addawodd pob un a ddaeth yno, o bob plaid wleidyddol sy’n cael ei chynrychioli yn 

y Cynulliad Cenedlaethol, y byddai’n ymrwymo i gefnogi datblygu Senedd Ieuenctid newydd i Gymru. 

Hyrwyddodd yr ymddiriedolwyr yr ymgynghoriad ar-lein a chyn belled ag y gallent drwy grwpiau

cymunedol a lleol. Trefnasant stondin yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd, yn cael ei rhannu gyda’r Arsyllfa ar 

Hawliau Dynol Plant. Yn wahanol i’r diwrnod lansio yn y Senedd, roedd yr haul yn tywynnu yn y sioe, a 

chafwyd croeso cynnes hefyd gan y rhan fwyaf o’r ymwelwyr â’r stondin, gan gynnwys pobl bwysig fel y 

Gweinidog dros Blant, Carl Sargeant AC. Manteisiodd y Gweinidog ar y cyfle i nodi’n glir na fyddai ef na 

Llywodraeth Cymru yn gwrthwynebu Senedd Ieuenctid newydd i Gymru, ond mai lle’r Cynulliad – y senedd 

yng nghyfansoddiad Cymru – fyddai symud ymlaen â hyn. Roedd hwn yn gadarnhad pwysig a phendant o 

safle’r Ymgyrch, ac roedd yn cael ei werthfawrogi’n fawr gan yr ymddiriedolwyr ifanc y bu’r Gweinidog yn 

siarad â hwy y diwrnod hwnnw.

Roedd yr ymatebion i’r ymgynghoriad yn dangos cefnogaeth ysgubol i Senedd Ieuenctid Cymru, â 92% o’r 

ymatebwyr o blaid ac 85% yn dymuno ei gweld fel corff parhaol ac yn cael ei hamddiffyn mewn cyfraith.  

Roedd un ymateb gan berson ifanc o ardal Rhondda Cynon Taf yn crynhoi’r cyfan: 

          Mae’n gwneud synnwyr i gael cynulliad ieuenctid ac i gael un sy’n cael ei amddiffyn mewn cyfraith. 

          Mae’n annog y cenedlaethau iau i ymwneud mwy â gwleidyddiaeth – i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu 

          clywed, ac nid yn cael eu boddi yn y sŵn. 

Senedd Ieuenctid Cymru

Erbyn amser ymgynghoriad Ymgynnull am Gymru, roedd yr Ymgyrch eisoes wedi dechrau ymgysylltu’n

uniongyrchol â’r Fonesig Rosemary Butler, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Roedd y Fonesig

Rosemary wedi cysylltu ag ymddiriedolwyr ifanc CYPAW a’u gwahodd i drafodaethau yn y Senedd yn 

gynnar yn 2016. Aeth ymlaen i sicrhau argymhelliad yn yr adroddiad etifeddiaeth ar y pedwerydd

Cynulliad (2011 – 2016) y dylai’r Cynulliad nesaf ystyried y ddadl dros senedd ieuenctid ffurfiol. Mae ei 

holynydd, Elin Jones AC, Llywydd pumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru, wedi mynd ati’n llawn

brwdfrydedd i weithredu’r ymrwymiad hwn. 
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Yn Hydref 2016, roedd Elin Jones AC yn llywyddu mewn dadl yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru pan 

wnaeth siaradwyr o bob plaid gydnabod pwysigrwydd hawliau pobl ifanc i gyfranogi, statws y CCUHP yng 

nghyfreithiau Cymru a manteision senedd ieuenctid. Canlyniad y ddadl oedd pleidlais unfrydol o blaid

sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru. Roedd ymddiriedolwyr ifanc CYPAW yn gwylio’r ddadl yn yr oriel

gyhoeddus, ac roedd dagrau yn eu llygaid pan wnaethant sylweddoli eu bod wedi ennill eu brwydr ddwy 

flynedd. Cafodd yr Ymgyrch ei chydnabod yn benodol gan y Llywydd wrth gloi’r ddadl, pan ddywedodd:

          Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i ymddiriedolwyr Ymgyrch Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru 

          a’u hymgyrchwyr am eu hymroddiad i’w hachos. Am ddwy flynedd, maent wedi ymgyrchu’n ddiflino dros 

          sefydlu cynulliad ieuenctid, gan greu corff gwych o waith ymchwil a thystiolaeth a fydd yn ein helpu ni i 

          ddatblygu’r uchelgais yma. Diolch am ein hatgoffa nad yw ein dyletswydd i bleidleiswyr heddiw yn unig, 

          ond i bob dinesydd o bob oedran sydd â rhan yn ein democratiaeth, yn y presennol a’r dyfodol. Os bydd 

          y Cynulliad yn pleidleisio o blaid y cynnig hwn y prynhawn yma, yna mi fydd yn fandad clir i’r Comisiwn 

          symud ymlaen i weithio ar y manylion er mwyn sefydlu, yn y dyfodol agos, senedd ieuenctid gyntaf Cymru.

Ym mlwyddyn newydd 2017, rhyddhawyd canfyddiadau llawn

ymgynghoriad CYPAW, gan ddangos cefnogaeth ysgubol i Senedd

Ieuenctid newydd a oedd yn cefnogi prif elfennau gweledigaeth

CYPAW. Yn ystod lansiad yr Ymateb i’r Ymgynghoriad yn y Senedd,

mewn gweithred symbolaidd iawn, gwahoddodd y Llywydd

Ymddiriedolwyr CYPAW i’r siambr drafod. 

Yn dilyn hynny, daeth yr ymddiriedolwyr ifanc yn aelodau o grŵp llywio’r Llywydd i helpu i lywio’r broses 

o alw senedd ieuenctid ‘iawn’ gyntaf Cymru, ac maen nhw’n dal yn aelodau o’r grŵp llywio. Llywiodd hyn 

broses a arweiniodd at ymgynghoriad cyhoeddus y Llywydd ar Senedd Ieuenctid, â’r holl adnoddau’n cael 

eu darparu gan Gomisiwn y Cynulliad Cenedlaethol, ac yn cadw elfennau hanfodol gweledigaeth CYPAW. 

Edrych yn Ôl, Edrych Ymlaen

Edrych yn ôl 

Pam wnaeth yr Ymgyrch lwyddo? A pham y gwnaeth hi lwyddo mor fuan? Go brin y byddai’r

ymddiriedolwyr wedi dychmygu y byddai hyn yn bosibl yn Hydref 2014. O edrych yn ôl, mae’n debyg bod 

rhai ffactorau pwysig iawn
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Yn gyntaf, roedd gwaith tîm yn bwysig. Roedd yr ymddiriedolwyr a oedd yn aelodau o’r bwrdd yn

amrywio o ran oed a phrofiad. Roedd yr ymddiriedolwyr ifanc i gyd yn gyn aelodau o’r Prif Gyngor oedd â 

phrofiad o wneud ymchwil, gwneud argymhellion a chyfarfod pobl sy’n gwneud penderfyniadau. Yn ystod 

blynyddoedd yr Ymgyrch, tyfasant i fod yn arbenigwyr eu hunain, ac erbyn y diwedd roedd y gwahaniaeth 

rhwng yr ymddiriedolwyr ‘ifanc’ a’r rhai ‘proffesiynol’ wedi diflannu i bob diben. Roedd yr ymddiriedolwyr 

‘proffesiynol’ yn cynnwys pobl oedd â phrofiad o wleidyddiaeth, rheoli, ymchwil a’r gyfraith. Erbyn diwedd 

yr Ymgyrch, beth bynnag oedd eu man cychwyn, roedd pob un o’r ymddiriedolwyr wedi datblygu sgiliau a 

chymwyseddau, ond yn bwysicach na dim, roeddent wedi gweithio fel tîm o bartneriaid cyfartal. Nid oedd 

yn fater o ‘oedolion yn helpu plant’ na ‘phlant yn cymryd yr awenau’, dim ond pobl yn gweithio gyda’i

gilydd i gyrraedd un nod.  

Yn ail, roedd dynameg proses adrodd y CCUHP yn bwysig. Ar adeg pan nad oedd lleisiau’r ymddiriedolwyr 

a’r buddiannau roeddent yn eu cynrychioli yn cael eu clywed ar y lefel genedlaethol, roeddent yn cael eu 

clywed ym mhroses hawliau dynol y CU. Mae hyn yn enghraifft bwysig o bwrpas systemau hawliau dynol 

rhyngwladol. Roedd yr ymddiriedolwyr yn gwybod am ddynameg y CCUHP oherwydd profiad blaenorol 

adroddiad Ein Hawliau Ni, Ein Stori Ni, a’r ffordd yr oedd wedi cael ei dderbyn gan Bwyllgor y CU yn 

rownd adrodd 2008. Roedd yr ymddiriedolwyr yn ffodus i gael data wedi’u casglu yn ddiweddar, y gallent 

eu dadansoddi ac ysgrifennu amdanynt yn adroddiad FUNC+. Rhyngddynt, roedd ganddynt wybodaeth a 

sgiliau a oedd yn eu galluogi i ymwneud yn dactegol ac yn ymatebol â phroses y CU, gan gynnwys drwy 

baratoi adroddiad ategol Participate! a thrwy ddefnyddio Sylwadau Cloi 2016 ar ddechrau eu

hymgynghoriad cyhoeddus. Roeddent hefyd yn ffodus bod ganddynt ddigon o arian ar ôl i allu anfon

cynrychiolwyr i gyfarfodydd allweddol yng Nghymru, Llundain a Genefa yn ystod rownd adrodd 2015/16.   

Yn drydydd, roedd yn bwysig bod yr ymddiriedolwyr yn gallu comisiynu Adroddiad Croke. Roedd hyn yn 

helpu i baratoi achos seiliedig ar dystiolaeth a llunio cynigion cadarn, wedi’u trafod yn dda, ar gyfer

ymgynghoriad cyhoeddus. Mae angen arbenigedd proffesiynol a sgiliau ymchwil uwch yn aml i lunio achos 

cryf, ochr yn ochr ac yn ategol i gynrychiolaeth briodol o brofiadau a barn plant a phobl ifanc. Roedd

cymhariaeth fanwl Adroddiad Croke â gwledydd eraill yn help i ddatblygu’r achos dros Senedd Ieuenctid 

Cymru mewn egwyddor ac i gyfiawnhau’r cynigion manwl a gyflwynwyd yn Ymgynnull am Gymru. 

Yn bedwerydd, roedd cynghreiriaid yn bwysig iawn. Y gefnogaeth bwysicaf oedd cefnogaeth dau Lywydd 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y Fonesig Rosemary Butler ac Elin Jones, a’u staff. O ddechrau hydref 2016 

roedd yn amlwg eu bod eisiau gweithio gyda CYPAW i sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru. Cyfarfod llawn y 

Cynulliad yn Hydref 2016 oedd y trobwynt pan ddaeth yn amlwg bod y ddadl wedi’i hennill mewn

egwyddor. Roedd y cynghreiriaid eraill yn cynnwys Comisiynydd Plant Cymru, yr Athro Sally Holland, a fu’n 

dadlau’r achos yn ystod proses y CU ac yn ei thrafodaethau ei hun gydag unigolion blaenllaw yng

ngwleidyddiaeth Cymru. 

Rhai myfyrdodau personol

Wrth edrych yn ôl ar yr Ymgyrch dywedodd Matt Walker, cadeirydd y bwrdd:
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          … Dechreuais y daith hon fel rhan o Draig Ffynci, sefydliad a grëwyd er mwyn dylanwadu ar
          benderfyniadau oedd yn cael eu gwneud yng Nghymru. Mae’r daith hon wedi fy arwain i yma ac mae 
          wedi dangos sut y gall pobl ifanc gymryd rhan mewn penderfyniadau anodd. Rwy’n falch iawn o bopeth 
          rydyn ni wedi’i gyflawni er mwyn pobl Cymru ac o’r newid aruthrol rydyn ni wedi helpu i’w sicrhau...”  

Gofynnodd yr ymddiriedolwyr i gyn aelodau’r Prif Gyngor, drwy Facebook, edrych yn ôl a dweud beth
roedden nhw wedi’i gael o’r profiad. Dyma rai enghreifftiau nodweddiadol o’r sylwadau a wnaethpwyd:
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Edrych ymlaen

Wrth iddynt agosáu at ddiwedd eu rôl ffurfiol, mae ymddiriedolwyr CYPAW yn falch iawn bod etholiadau ar 
y gweill ar gyfer Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru, a bod cynigion Cynulliad Cenedlaethol Cymru ynglŷn â sut 
y dylai Senedd Ieuenctid Cymru weithredu yn cynnwys sawl elfen o’u gweledigaeth.  

Eu gobaith ar gyfer y dyfodol yw y bydd Senedd Ieuenctid Cymru: 

          • cyn gynted ag y bo’n ymarferol, yn cael ei darparu drwy gyfraith, ac y bydd hawliau dynol plant 
             yn greiddiol i’w gweithrediad;
          • yn gynrychioladol, yn annog cynnwys plant o bob rhan o Gymru, beth bynnag eu hoedran,
            anabledd, cefndir economaidd-gymdeithasol, cefndir diwylliannol neu statws arall; 
          • yn datblygu ei haelodau fel unigolion, gan eu galluogi i ymwneud â phobl sydd â dyletswyddau  
            hawliau dynol, a phobl sy’n gwneud penderfyniadau, a’u galw i gyfrif;
          • yn cefnogi cyfranogi ystyrlon, fel bod barn plant yn cael ei chlywed a hefyd yn cael ei hystyried; 
          • yn gallu ffurfio cysylltiadau rhwng gweithgareddau a gweithredu cenedlaethol a lleol, er enghraifft 
            mewn ysgolion, clybiau ieuenctid, fforymau ieuenctid a grwpiau cymunedol; 
          • yn cael ei chynllunio a’i harwain gan bobl ifanc ac yn annibynnol ar wleidyddiaeth pleidiau;
          • yn ymwneud â dynameg y CCUHP;
          • yn gallu sicrhau hyfforddiant i aelodau etholedig ifanc, gan gynnwys hyfforddiant ar gyfer ymchwil 
            a sut i greu argymhellion seiliedig ar dystiolaeth; 
          • yn gweithio ar y cyd ac yn ymgysylltu ag aelodau etholedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan 
            gydgynhyrchu deddfau, polisïau ac arferion blaengar, sy’n gwireddu hawliau dynol, a chydweithio 
            mewn prosesau craffu cyhoeddus. 

Mae’r ymddiriedolwyr yn gobeithio y bydd y miloedd o bobl a fu’n ymwneud â’r Adroddiad hwn, neu a 
gafodd eu cyffwrdd mewn rhyw ffordd gan y stori sydd ynddo, fel hwy, yn edrych yn ôl a balchder, ac yn 
edrych ymlaen yn gyffrous, ag ymrwymiad newydd, at Senedd Ieuenctid Cymru.  
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