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Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

 

Cyfarfod mewn Blwch: 
Hawliau plant yng Nghymru  
Gallwch lenwi'r ffurflen adborth hon gan ddefnyddio'r arolwg ar-lein: 
https://www.surveymonkey.co.uk/r/hawliauplantcymru) neu gallwch ddefnyddio'r 
ffurflen isod a'i dychwelyd drwy radbost at y Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion, Tŷ Hywel, 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd, CF99 1NA.  

Dylech ddychwelyd eich ffurflen adborth a'r lluniau a wnaeth y plant yn ystod y 
gweithgaredd hwn erbyn dydd Gwener 4 Hydref 2019. 

Ynglŷn â'r grŵp:: 

Manylion cyswllt Arweinydd y Gweithgaredd:  

 

 

Enw'r Grŵp (sut yr hoffech gael eich adnabod?): 

 

 

 

 

 

  

 

 

Oedran isaf y cyfranogwyr: 

Oedran uchaf y cyfranogwyr: 

 

Nifer y cyfranogwyr yn y grŵp: 

Cod post yr ardal y mae eich grŵp yn dod ohoni: 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/hawliauplantcymru
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Ynglŷn â hawliau plant: 

 

  1.Faint o'r cyfranogwyr a ddywedodd eu bod wedi clywed am hawliau plant? 

 

 2. Faint ddywedodd nad oeddent wedi clywed am hawliau plant? 

 

 Faint o'r cyfranogwyr a ddywedodd eu bod wedi clywed am 'Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn'? 

 

  Faint o'r cyfranogwyr a ddywedodd nad oeddent wedi clywed am 'Gonfensiwn 
y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn'? 

 

  Rhestrwch faint oed oedd y cyfranogwyr pan wnaethant ddysgu am eu 
hawliau gyntaf? 

 

 Rhestrwch ble mae'r cyfranogwyr yn dod o hyd i'r wybodaeth orau am eu 
hawliau? 
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  Sut oedd y cyfranogwyr yn credu bod eu hawliau wedi gwella ai peidio? A pha 
feysydd oedden nhw'n teimlo oedd yn waeth/yn well? 

 

 

Dywedwch wrthym nifer y pleidleisiau ar gyfer pob thema a chanlyniadau'r bleidlais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fy hawl i gael addysg dda 

Fy hawl i iechyd corfforol ac iechyd meddwl da 

Fy hawl i gael mynediad at deithio 

Fy hawl i deimlo'n ddiogel gartref 

Fy hawl i deimlo'n ddiogel yn yr ardal rwy'n byw ynddi 

Fy hawl i gael fy nghlywed gan bobl sy'n gwneud  
penderfyniadau sy'n effeithio ar blant 

Fy hawl i gael gafael ar gymorth a chefnogaeth os ydw i'n anabl 

Enillydd: 



 

www.cynulliad.cymru 
www.assembly.wales 

A soniwyd am unrhyw hawliau eraill yn ystod y bleidlais nad oeddent yn ymddangos ar y 
slip pleidleisio eisoes?  

 

 

A oedd unrhyw beth arall y dywedodd y cyfranogwr y dylai Llywodraeth Cymru ei wneud 
iddynt? 

 

 

Dylech rannu unrhyw beth arall yr hoffech inni ei wybod am y grŵp a'u safbwyntiau ar 
hawliau plant yma: 

 

 

 

 


