
'Rhoi llais i blant ifanc' yn y 
Blynyddoedd Cynnar
Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda 
phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru. Ei nod yw chwyddo a chefnogi lleisiau plant a phobl ifanc 
ledled Cymru, fel eu bod yn cael eu clywed, eu gwrando, ac yn dylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio 
ar eu bywydau; CCUHP yw’r sylfaen ar gyfer hyn. 

Mae angen eich help arnom i sicrhau bod lleisiau plant yn cael eu clywed. Ar hyn o bryd rydym am 
ddatblygu ein gwaith i roi cyfleoedd i blant iau gymryd rhan a chodi materion sy'n bwysig iddynt. Rydym 
am sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed gan y rhai sy'n gwneud penderfyniadau, swyddogion polisi, 
swyddogion Llywodraeth Cymru a Gweinidogion.

Mae Sylw Cyffredinol Rhif 7 CCUHP ‘Rhoi Hawliau Plant ar Waith yn ystod Plentyndod Cynnar’ yn datgan 
bod gan hyd yn oed y plant ifancaf, fel deiliaid hawliau, hawl i fynegi eu barn, a dylid ‘rhoi pwys dyledus i’r 
farn honno yn unol â’u hoedran.’ Rhaid i ymgynghori fod yn briodol ar gyfer capasiti a lles pennaf y 
plentyn. Mae gofyn bod oedolion yn mabwysiadu agwedd plentyn-ganolog, ac yn dangos amynedd a 
chreadigrwydd trwy addasu eu disgwyliadau yn ôl budd, lefelau dealltwriaeth, a dewis ddulliau cyfathrebu 
plentyn ifanc.  

Er mwyn sicrhau bod mwy o blant a phobl ifanc yn ymgysylltu â’n gwaith, mae angen i ninnau ymgysylltu 
â lleoliadau Blynyddoedd Cynnar. Mae angen i blant deimlo’n ddiogel ac yn gyfforddus yn eu 
hamgylchedd er mwyn mynegi eu barn. O ganlyniad, y ffordd orau o wneud unrhyw waith cyfranogiad 
gyda phlant iau yw trwy oedolion sydd â pherthynas o ymddiriedaeth gyda nhw. 

Dyma lle mae angen eich help arnom ac rydym am roi'r cyfle i chi fod yn rhan o ymgynghoriad a 
cyfranogiad, yn gweithio gyda'r plant yn eich lleoliad, gyda chymorth gan Plant yng Nghymru. 
Unrhyw waith rydych chi'n ei wneud neu cymorth chi'n cynnig yn helpu i hyrwyddo llais y plant 
yn eich lleoliad, ac yn amlygu eich ymrwymiad gosodiadau i Erthygl 12 o CCUHP: mae gan bob 
plentyn yr hawl i fynegi ei farn, teimladau a dymuniadau ym mhob mater sy'n effeithio arnynt, ac 
i ystyried eu barn a'u cymryd yn ddifrifol.
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Gall gwaith ymgynghori gynnwys:  
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HOFFECH CHI GYMRYD RHAN?

Os hoffech chi ymwneud â hyn a chefnogi’r gwaith rydyn ni’n ei wneud, byddwch yn 
derbyn y canlynol: 

Adnoddau Blynyddoedd Cynnar – yn cynnwys lincs ac adnoddau ar Hawliau Plant.   
Rhwydwaith - Gweithiwch gyda ni i ganfod cyfleoedd i greu Rhwydwaith Cyfranogiad 
Blynyddoedd Cynnar Cymru Gyfan yn y dyfodol, lle mae modd rhannu arfer gorau a 
hyfforddiant. 
Digwyddiadau – Cewch wahoddiadau i fynychu digwyddiadau ar hyd y flwyddyn, gan 
gynnwys: Cynhadledd Flynyddol Plant yng Nghymru
Tystysgrif - cyfranogiad ac ymrwymiad i Erthygl 12 o'r CCUHP i'w harddangos yn eich 
lleoliadau.
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