
Amddiffyn a grymuso plant fel gwarchodwyr hawliau dynol  

Cyflwyniad i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn  

gan Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant1  

1 http://www.swansea.ac.uk/law/wales-observatory/  

2 Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 http://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/2/contents  

3 Nid yw hyn yn rhoi rhwymedi i blentyn am achos o dorri hawliau dynol, ond mae methu â chydymffurfio 

â’r ddyletswydd yn draddodadwy drwy adolygiad barnwrol.  

4https://www.childcomwales.org.uk/publications/right-way-childrens-rights-approach-wales/  

 

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton,  

Prifysgol Abertawe  

Ysgrifennwyd gan Rhian Croke, Helen Dale a Hannah Bussicott  

 

1. Cyflwyniad  

Yng Nghymru nid yw “gwarchodwyr hawliau dynol plant” yn drafodaeth gyffredin hyd yma; fodd bynnag, 

mae hawliau dynol plant wedi’u hymgorffori’n rhannol mewn fframweithiau deddfwriaethol ac mae llawer 

o blant yn gweithredu fel gwarchodwyr hawliau dynol, er na fyddent, efallai, yn sylweddoli mai dyna 

ydynt. Fel llawer o wledydd, mae Cymru’n wynebu heriau o ran cyfieithu ymrwymiadau lefel uchel ar 

hawliau dynol yn welliannau gwirioneddol ym mywydau plant.  

Mae’r DGD yn rhoi cyfle i fewnforio’r syniad grymus o blant fel gwarchodwyr hawliau dynol i mewn i 

ganfyddiadau plant eu hunain ac i iaith polisi, ymarfer ac atebolrwydd yng Nghymru. Ymunodd yr Arsyllfa 

â gweithredwyr hawliau plant yn yr Alban i drefnu Hwb DGD ar 20 Mehefin yn y Senedd (Senedd Cymru) 

ar 20 Mehefin, fel lansiad ar gyfer hyn. Yn dilyn yr Hwb DGD, mae’r Arsyllfa’n gweithio gyda’i phartneriaid 

yn y cymunedau anllywodraethol, statudol ac ymchwil i ddatblygu ymwybyddiaeth ac ymgysylltu â gwaith 

y Pwyllgor ar y DGD.  

 

2. Polisi cenedlaethol a deddfwriaeth sy’n ymgorffori hawliau dynol plant  

Yng Nghymru, mae Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 yn ei gwneud yn ofynnol i 

Weinidogion Cymru, wrth ymarfer eu swyddogaethau, roi ‘ystyriaeth ddyladwy’ i ofynion y Confensiwn a’r 

Protocolau Dewisol fel y cadarnhawyd nhw gan Barti Gwladwriaeth y DU. 3 Mae cynllun gweinyddol a 

luniwyd yn unol â’r Mesur yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gynnal asesiadau effaith ar 

hawliau dynol plant yng nghyswllt cynigion ar gyfer diwygio polisïau a chyfreithiau sy’n effeithio ar blant. 

Anogir cynnwys plant mewn ymgynghoriadau polisi ond nid yw’n orfodol ac mae’r ymarfer yn anghyson. 

Mae ymchwil yr Arsyllfa (gan gynnwys drwy ei gwaith ‘Lleisiau Bach’ gyda phlant fel ymchwilwyr ac 

ymchwil a gynhaliwyd gan Ganolfan Gyfreithiol y Plant) yn awgrymu fod plant mor ifanc â 7 mlwydd oed 

eisiau cael eu cynnwys yn y broses o feddwl am newid sy’n effeithio arnyn nhw a’u cymunedau, gan 

gynnwys creu cyfreithiau ar bynciau sy’n bwysig iddyn nhw. Yr oedd y plant a oedd yn cymryd rhan yn 

Hwb DGD Cymru/Yr Alban ar 20 Mehefin yn cydnabod hyn fel rhan o fod yn ‘warchodwyr hawliau dynol’.  

 

 



3. Dull gweithredu hawliau dynol plant ar draws yr holl gyrff cyhoeddus  

Mae’r Arsyllfa wedi gweithio gyda Chomisiynydd Plant Cymru i gynhyrchu fframwaith ar gyfer cyrff 

cyhoeddus i wreiddio hawliau dynol plant yn eu penderfyniadau, eu polisïau a’u harferion. 4 Mae’r 

fframwaith yn argymell 5 egwyddor allweddol:  

- Gwreiddio- cydnabod pwysigrwydd rhoi hawliau dynol plant wrth galon cynllunio a darparu 

gwasanaethau.  

- Cydraddoldeb a pheidio â gwahaniaethu - cydnabod yr hawl i gael cyfle cyfartal a pheidio â chael 

gwahaniaethu yn eu herbyn waeth beth fo statws unigolyn o ran oedran, cefndir economaidd-

gymdeithasol, rhyw, diwylliant, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu fel arall.  

- Grymuso plant –cefnogi plant, rhoi cyfleoedd iddyn nhw ymgysylltu â sefydliadau a dal yn atebol y 

sefydliadau a’r unigolion hynny sy’n effeithio ar eu bywydau.  

- Cyfranogaeth plant – rhaid rhoi ystyriaeth ddifrifol i farn a phersbectif plant, a pheidio’u hanwybyddu. 

Dylai plant fod yn weladwy, ni ddylai eu lleisiau a’u persbectif fyth gael eu gwthio i’r cyrion neu eu gorfodi 

i gadw’n dawel.  

- Atebolrwydd – cydnabod fod rhoi hawliau dynol plant ar waith yn ei gwneud yn ofynnol darparu 

gwybodaeth hygyrch i blant a mynediad at weithdrefnau sy’n eu galluogi i holi a herio gwneuthurwyr 

penderfyniadau.   

 

4. Enghreifftiau o blant yn gweithredu fel gwarchodwyr hawliau dynol  

Isod rhoddwn ddau o lawer o enghreifftiau o blant yn gweithredu fel gwarchodwyr hawliau dynol, yn yr 

ystyr eang, gyda chefnogaeth yr Arsyllfa, a rhai sylwadau ynghylch pa amodau sy’n eu galluogi i wneud hyn 

yn llwyddiannus.  

Enghraifft 1: Ymgyrch dros Gynulliad Plant a Phobl Ifanc i Gymru (2014-2016)5  

I gael disgrifiad manylach o’r astudiaeth achos hon, gweler Croke, R a Williams J (2018) yr Achos dros 

Gynulliad Plant a Phobl Ifanc i Gymru (2014-2016). Gwasg Prifysgol Abertawe  

Yn 2014, daeth Y Ddraig Ffynci, cyllid craidd cenedlaethol Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru gan 

Lywodraeth Cymru i ben yn ddisymwth. Yn ystod 72ain sesiwn y Pwyllgor a oedd yn cynnwys archwiliad 

cyfnodol Parti Gwladwriaeth y DU, derbyniodd y Pwyllgor dystiolaeth am hyn, a gwnaeth Sylw Terfynol yn 

ymwneud â hyn. Fe wnaeth y bobl ifanc fu’n cynnal yr ymgyrch am Senedd Ieuenctid Newydd i Gymru 

weithredu fel gwarchodwyr hawliau dynol. Heb swyddfeydd na staff, wnaethon nhw ddim rhoi i fyny, ond 

penderfynu gweithio gyda gwirfoddolwyr proffesiynol i ddatblygu ymgyrch gadarn ac arloesol i sefydlu 

Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru, corff cenedlaethol, parhaol, etholedig o bobl ifanc yn cyfarfod mewn 

rhanbarthau ac ardaloedd yn ogystal ag yn y Senedd yn achlysurol, gan ryngweithio gyda Senedd a 

Chynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Bu’r ymgyrch yn llwyddiannus: amddiffynnodd y bobl ifanc hawliau plant ledled Cymru i gymryd rhan. Mae 

cofrestru pleidleiswyr yn awr yn mynd rhagddo ar-lein ar gyfer etholiadau cyntaf Senedd Ieuenctid Cymru 

sydd i’w cynnal ym mis Tachwedd 2018. Wrth ystyried llwyddiant yr ymgyrch, gellir gwneud y pwyntiau 

canlynol:  

a. Mae i bobl ifanc weithio mewn partneriaeth gyfartal ag oedolion proffesiynol yn ffordd dda o 

gyflawni llwyddiant  

Yr oedd bwrdd yr ymddiriedolwyr yn gymysg o ran oed a phrofiad. Yn ystod yr ymgyrch ddwy flynedd, 

datblygodd y bobl ifanc yn arbenigwyr eu hunain, fel bod y gwahaniaeth rhwng yr ‘ifanc’ a’r 



ymddiriedolwyr ‘proffesiynol’ fwy neu lai wedi diflannu. Yr oedd yr ymddiriedolwyr ‘proffesiynol’ yn 

cynnwys pobl â phrofiad o wleidyddiaeth, rheolaeth, ymchwil a’r gyfraith. Yr oeddynt hefyd yn gallu 

hwyluso mannau diogel a phriodol i’r holl ymddiriedolwyr gyfarfod a sicrhau bod adnoddau dynol ac 

ariannol yn eu lle i rymuso’r ymddiriedolwyr ifanc i ddweud eu dweud. Hefyd, yr oedd profiad y gweithwyr 

‘proffesiynol’ o bolisïau a gweithdrefnau yn helpu i sicrhau fod hawliau dynol yr ymddiriedolwyr ifanc yn 

cael eu gwarchod bob amser.  

Nid oedd yn achos o ‘oedolion yn helpu plant’ na ‘phlant yn gyfrifol’, ddim ond pobl yn cydweithio er budd 

achos cyffredin i amddiffyn a gwarchod hawliau dynol plant a phobl ifanc ar draws Cymru. 3  

 

b. Gall deinameg y CCUHP fod yn bwerus  

Yr oedd deinameg proses adrodd CCUHP yn hollbwysig. Ar adeg pan nad oedd lleisiau’r ymddiriedolwyr 

ifanc a’r buddiannau yr oeddynt yn eu cynrychioli yn cael eu gwrando arnynt ar lefel genedlaethol, 

gwrandawyd arnynt ym mhroses hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig pan wnaethon nhw gyflwyno’u eu 

hadroddiadau gan fynychu gwrandawiadau cyn-sesiynol a gwrandawiadau Parti’r wladwriaeth.  

Wrth gwrs, roedd hyn yn galw am gyllid ac roedd yn ymgyrchwyr yn ffodus o gael digon o gyllid ar ôl i allu 

anfon cynrychiolwyr i gyfarfodydd allweddol yng Nghymru, Lloegr a Genefa yn ystod y broses o archwilio 

Parti’r Wladwriaeth.   

Gan ddeall grym ac awdurdod Sylwadau Terfynol y CU, defnyddiodd yr ymddiriedolwyr argymhelliad y 

Pwyllgor y dylai Parti’r wladwriaeth ‘gyflymu sefydlu senedd ieuenctid’ ar ddechrau eu hymgynghoriad 

cyhoeddus ar draws Cymru i ganfod barn pobl ar sefydlu senedd ieuenctid i Gymru.  

  

6 Sylwadau Terfynol ar bumed adroddiad cyfnodol Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon. 

CRC/C/GBR/CO/5.  

7 Croke (2015) Cynulliad Ieuenctid newydd i Gymru? Archwiliad cymharol o elfennau arfer gorau’ 17 

senedd ieuenctid yn y DU, yn Ewrop ac ar draws y byd. Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru (CYPAW)  

8 Jack Gillum, ymddiriedolwr, yn siarad yn lansiad yr ymgynghoriad Mehefin 2016  

9 Little Voices Shouting Out Adroddiad i Bwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn, yr Arsyllfa ar Hawliau Dynol 

Plant, 2015.  

 

c. Mae adeiladu achos seiliedig ar dystiolaeth yn hanfodol  

Yr oedd yn bwysig fod gan yr ymddiriedolwyr adnoddau digonol i gomisiynu Adroddiad Croke,7 a oedd yn 

tynnu cymhariaeth fanwl ag arferion gorau o wledydd eraill gan gynorthwyo i adeiladu’r achos seiliedig ar 

dystiolaeth dros Senedd Ieuenctid Cymru. Bu’r achos hwn, seiliedig ar dystiolaeth, ochr yn ochr â’r 

argymhelliad gan y Pwyllgor, o gymorth i ddylanwadu ar gefnogaeth wleidyddol drawsbleidiol.  

 

d. Mae’n anodd denu sylw’r cyfryngau  

Gwnaeth ymddiriedolwyr ifanc yr ymgyrch eu gorau i hyrwyddo diddordeb y cyfryngau yn yr ymgyrch ond 

roeddynt yn rhwystredig iawn o weld, rhwng y penawdau am ‘yr UE’, ‘pencampwriaeth yr Euros’ a hyd yn 

oed ‘Llygod Dŵr’, na chafwyd unrhyw sylw. Fel y dywedodd un ymddiriedolwr ifanc,  

‘Rydym yn clywed yn y wasg o hyd ac o hyd am bobl ifanc wedi dadrithio ac wedi ymddieithrio’n 

wleidyddol, ond does neb yn holi pobl ifanc am eu barn ar refferendwm yr UE a’r canfyddiad yw bod pobl 



ifanc yn ymgysylltu mwy â phêl-droed na gwleidyddiaeth, ac i goroni'r cyfan, mae un o’r prif straeon am 

“Lygod Dwr” ......does neb wedi adrodd ar ein stori newyddion gadarnhaol am grŵp o bobl ifanc 

ymroddedig sy’n ymgyrchu am lais democrataidd etholedig i bobl ifanc Cymru ac yn hynod awyddus i holl 

bobl ifanc Cymru gael cyfle i ymgysylltu a dylanwadu ar wleidyddiaeth yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-

eang.” 

 

e. Mae’n bwysig iawn datblygu cynghreiriau â gwarchodwyr hawliau dynol eraill  

Roedd cefnogaeth dau o Lywyddion Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn olynol, yn amhrisiadwy. O 

ddechrau’r hydref 2016, roedd yn amlwg eu bod eisiau gweithio gyda’r ymgyrch tuag at Senedd Ieuenctid 

Cymru. Trafodaeth lawn ym mis Hydref 2016 oedd y digwyddiad allweddol, pryd y daeth yn amlwg bod y 

ddadl wedi cael ei hennill mewn egwyddor. Yr oedd gwarchodwyr hawliau dynol plant eraill yn cynnwys 

Comisiynydd Plant Cymru, a gyflwynodd yr achos yn ystod proses y CU ac yn ei thrafodaethau ei hun gyda 

ffigurau gwleidyddol o bwys yng Nghymru.  

 

Enghraifft 2: Lleisiau Bach  

Mae Lleisiau Bach yn dîm ac yn ddull gweithredu a reolir gan yr Arsyllfa, er bod ei wreiddiau yn y Ddraig 

Ffynci. Yn 2015/16 cyflwynodd Lleisiau Bach yr adroddiad cyntaf erioed a arweiniwyd gan blant i’r 

Pwyllgor gan blant dan 11 mlwydd oed.9.4  

Mae Lleisiau Bach wedi gweithio gyda phlant mewn dros 70 o brosiectau lleol yng Nghymru, i ymchwilio a 

gwneud argymhellion ynghylch materion o’u dewis eu hunain o fewn fframwaith y Confensiwn. Mae’r 

plant yn cael cymorth hefyd i weithio gydag oedolion fel cyd-gynhyrchwyr newid. Dengys y gwaith y gall 

plant o oedran mor ifanc â 7 mlwydd oed, gyda chefnogaeth iawn, weithredu’n llwyddiannus fel 

gwarchodwyr hawliau dynol ac ymwneud yn weithredol â dylanwadu ar benderfyniadau lleol a 

chenedlaethol.  

Cynhaliwyd prosiectau Lleisiau Bach gyda chymorth cyllid elusennol gan y Loteri Fawr ers 2012. Yn ogystal, 

defnyddiwyd y fethodoleg i gefnogi ysgol uwchradd i roi senedd yr ysgol ar waith. Bu plant o’r ddau fath o 

brosiect yn cymryd rhan yn Hwb DGD ar 20 Mehefin 2018.  

Gan ystyried yr hyn a ddysgwyd gennym o ganlyniad i waith Lleisiau Bach, gellir gwneud y pwyntiau 

canlynol:  

a. Gall plant weithredu fel gwarchodwyr hawliau dynol i bawb, nid i blant yn unig, ac maent yn gwneud 

hynny  

Mae plant ym mhrosiectau Lleisiau Bach yn gwneud gwaith ymchwil ar bynciau mor amrywiol â rhoi 

organau, llythrennedd gwleidyddol a hawliau dynol, digartrefedd, cyflog a hamdden, mynediad at fannau 

agored, cyfryngau newyddion, agweddau ar wella’r amgylchedd a materion iechyd a diogelwch fel ysmygu 

ym mhresenoldeb plant, goryrru a defnyddio ffonau symudol wrth yrru. Mae’r dull hwn yn anarferol, yn yr 

ystyr nad yw’n cael ei gyfyngu gan geisiadau neu awgrymiadau oedolion, o ran yr hyn y dylai plant ei 

ymchwilio, neu drwy gael eu cyfeirio at ‘faterion plant’. Bydd plant yn aml yn dewis materion sydd o fudd 

cyffredinol i’r gymuned ac i’r cyhoedd, heb fod yn canolbwyntio ar blant yn unig o angenrheidrwydd, gan 

alluogi plant i weithredu fel gwarchodwyr hawliau dynol i bawb. Enghraifft dda o hyn yw prosiect cyfredol 

lle y mae plant 7 – 10 oed wedi dewis archwilio ‘unigrwydd ymysg pobl hŷn’, gan benderfynu chwilio am 

bobl hŷn yn lleol er mwyn cydweithio â nhw ar heriau cymunedol - ac awgrymodd y plant y gallai problem 

digartrefedd fod yr her gyntaf i fynd i’r afael â hi.  

b. Gall ymchwil plant greu newid, ac maent yn gwneud hynny  



Mae gwaith y plant wedi creu newid yn eu hardaloedd, mewn ysgolion, parciau a mannau cyhoeddus 

eraill, neu gefnogaeth ar gyfer prosiectau cymunedol lleol. Mae’r pynciau a ddewiswyd ganddynt yn rhai y 

mae materion gwleidyddol ‘oedolion’ yn lleol a chenedlaethol yn uniaethu â nhw, ac maent wedi herio’r 

dybiaeth ynghylch gallu plant iau i ymgysylltu’n wleidyddol. Mae plant mewn prosiectau Lleisiau Bach 

wedi dangos eu dymuniad i ymgysylltu ag oedolion fel ‘partneriaid effaith’ ar ystod eang o faterion sy’n 

bwysig i’r cyhoedd.  I blant allu gweithredu fel gwarchodwyr hawliau dynol, mae angen i oedolion edrych 

eto ar dybiaethau am allu plant i gymryd rhan mewn penderfyniadau: dylai eu hymwneud a’u 

gweithrediad mewn penderfyniadau ynghylch eu bywydau eu hunain a’u cymunedau fod, yn syml iawn, yn 

‘normal’, a gall fod felly. 

c. Mae atebolrwydd yn bwysig iawn  

Mae ymchwil y plant yn cael yr effaith fwyaf pan fydd ffyrdd o ddilyn ymlaen ar argymhellion. Mae angen 

mwy o gefnogaeth ar gyfer hyn. Sefydlwyd Canolfan Gyfreithiol y Plant i gynorthwyo ac mae’n datblygu 

adnoddau ar gyfer addysg a gwybodaeth am y gyfraith ac ar gyfer cyngor a chynrychiolaeth.10 Mae’n 

bwysig i gefnogaeth o’r fath ddod o ffynonellau sy’n annibynnol ar y llywodraeth, neu o leiaf heb fod yn 

ddibynnol ar ffynonellau’r llywodraeth am eu bodolaeth.   

https://childrenslegalcentre.wales/  

 

 

Argymhellion allweddol i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn  

1. Waeth beth fod oedran yr unigolyn/unigolion, gall pawb fod yn warchodwr hawliau dynol; gall plant fod 

yn warchodwyr hawliau dynol hefyd, hyd yn oed plant ifanc iawn.  

2. Ni ddylid gwahaniaeth yn erbyn unrhyw warchodwyr hawliau dynol a dylid rhoi cyfle cyfartal iddynt 

hyrwyddo ac amddiffyn hawliau dynol, waeth beth fo’u hoedran, eu cefndir economaidd-gymdeithasol, 

rhyw, diwylliant, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu statws arall.  

3. Mae angen i bolisïau a deddfwriaeth genedlaethol ymgorffori’r ystod lawn o hawliau dynol plant sy’n 

cefnogi gwarchodwyr hawliau dynol plant i amddiffyn a hyrwyddo’i hawliau dynol eu hunain a hawliau 

dynol unigolion eraill.  

4. Dylai pob corff cyhoeddus fabwysiadu dull gweithredu hawliau dynol plant (gweler uchod) sy’n 

cydnabod pwysigrwydd grymuso gwarchodwyr hawliau dynol plant.  

5. Mae Seneddau Ieuenctid Cenedlaethol yn fecanweithiau pwysig i warchodwyr hawliau dynol ifanc 

gwrdd â’i gilydd, rhannu syniadau a chael eu grymuso i hyrwyddo ac amddiffyn hawliau dynol pobl eraill. 

Dylent gael eu hethol yn ddemocrataidd, bod ar sail barhaol a chael eu hamddiffyn gan gyfraith gyda 

hawliau dynol plant wrth graidd eu gweithrediad.  

6. Dylai seneddau ieuenctid geisio barn plant a phobl ifanc eraill yn eang fel bod ganddynt ddarlun mor 

gyflawn â phosibl a dadansoddiad cynrychioliadol o wrthod yr hawl(iau) dynol y maent yn ceisio mynd i’r 

afael â nhw.  

7. Dylai cyfleoedd fodoli ym mhob gwlad i wrando ar lais plant nad ydynt yn ddigon hen i gael eu 

cynrychioli ar strwythur senedd ieuenctid, iddynt gael eu clywed ac i'w barn gael ei hystyried ar faterion 

hawliau dynol plant sy’n effeithio arnyn nhw.   

8. Dylai plant fel gwarchodwyr hawliau dynol gael y lle a’r cyfle i arwain ar faterion hawliau dynol y maent 

yn bryderus yn eu cylch, ac o’u safbwynt eu hunain.   

https://childrenslegalcentre.wales/


9. Dylai pob plentyn, fel gwarchodwyr hawliau dynol, allu cael gafael ar addysg hawliau dynol a 

gwybodaeth hawdd ei chael ar hawl(iau) dynol sy’n ganolbwynt pryder.  

10. Dylai pob plentyn, fel gwarchodwyr hawliau dynol, gael cymorth i ddeall deinameg y fframwaith 

hawliau dynol rhyngwladol a’i broses adrodd.  

11. Mae pob plentyn yn warchodwr hawliau dynol a dylent allu cael mynediad at hyfforddiant ar ymchwil 

a sut i greu argymhellion seiliedig ar dystiolaeth.  

12. Dylai pob plentyn fel gwarchodwyr hawliau dynol allu cael mynediad at hyfforddiant ar ymchwil a sut 

leisio’u barn a dal gwneuthurwyr penderfyniadau yn atebol.  

13. Dyllai’r cyfan o’r uchod gael eu gwreiddio yng nghwricwlwm yr ysgolion, a’u cynnwys ym mholisïau 

sefydliadau addysgol amgen.  

14. Dylai plant ac oedolion gael eu hannog i weithio mewn partneriaeth gyfartal fel gwarchodwyr hawliau 

dynol i hyrwyddo ac amddiffyn hawliau dynol plant.  

15. Rhaid i oedolion proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant fel gwarchodwyr hawliau dynol sicrhau eu bod 

yn hwyluso mannau diogel a phriodol i blant gyfarfod.  

16. Rhaid i oedolion proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant fel gwarchodwyr hawliau dynol sicrhau bod 

adnoddau dynol ac ariannol digonol yn eu lle i’w grymuso i fynegi barn yn effeithlon.  

17. Rhaid i oedolion proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant fel gwarchodwyr hawliau dynol sicrhau bod 

polisïau a gweithdrefnau yn eu lle sy’n amddiffyn hawliau dynol plant bob amser.  

 


