
Cynllunio ar gyfer eich dyfodol
Sut fyddwn ni’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i 
gefnogi eu Cynllun Pontio

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei hysgrifennu gan Gyngor Caerdydd, Cyngor 
Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Mae’n fersiwn 
hawdd ei ddeall o ‘Cynllunio ar gyfer fy nyfodol. Protocol Pontio i Blant a 
Phobl Ifanc 14 i 25 oed gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol: Dull Aml 
Asiantaeth.’
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Sut i ddefnyddio’r ddogfen yma

Dyma fersiwn hawdd ei ddeall. Mae’r geiriau a 
beth maen nhw’n feddwl yn hawdd i’w darllen a’u 
deall.

Efallai bod rhai geiriau yn anodd i’w deall. Mae’r 
rhain mewn ysgrifen glas trwm ac mae beth 
maen nhw’n feddwl yn cael ei esbonio yn y blwch 
o dan y gair.

Efallai y byddwch angen help a chefnogaeth i 
ddarllen a deall y ddogfen yma. Gofynnwch i 
rhywun rydych yn ei adnabod i’ch helpu chi.

Os oes unrhyw un o’r geiriau yn cael eu defnyddio 
eto maen nhw’n cael eu dangos mewn ysgrifen 
glas normal. Gallwch weld beth maen nhw’n 
feddwl yn y Geiriau anodd ar dudalen 24. 

Lle mae’r ddogfen yn dweud ni, mae hyn 
yn meddwl Cyngor Caerdydd, Cyngor Bro 
Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a’r Fro.
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Am y ddogfen yma

Os ydych chi’n blentyn neu yn berson ifanc gydag 
anghenion dysgu ychwanegol, mae’r ddogfen 
yma yn dweud wrthych chi sut fyddwn ni’n 
gweithio gyda chi i gefnogi cynllunio ar gyfer eich 
dyfodol.

Mae cynllunio ar gyfer eich dyfodol yn gallu bod 
mewn addysg, hyfforddiant, gwaith neu pan 
rydych chi’n dod yn oedolyn. Mae hyn yn cael ei 
alw yn pontio.

Mae Anghenion Dysgu Ychwanegol yn meddwl 
bod gennych chi anabledd neu anhawster 
dysgu a’ch bod angen cymorth ychwanegol i’ch 
helpu i ddysgu.

Pontio ydy amser yn eich bywyd pan rydych 
chi’n tyfu i fyny ac yn paratoi i adael ysgol, 
dechrau neu adael coleg a bod yn oedolyn.

Fe fydd y ddogfen yma yn eich helpu i ddeall 
rhagor am gynllunio ar gyfer eich dyfodol.
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Rydych chi’n gallu dysgu rhagor am eich hawliau
llyw.cymru/hawliau-plant-gwybodaeth-plentyn

Rhestr ydy Confensiwn y Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) o hawliau sydd 
gan bob plentyn a pherson ifanc, lle bynnag 
maen nhw’n byw yn y byd.

Hawliau ydy’r pethau mae gennych chi hawl i’w 
cael. Mae yna 52 o Hawliau sydd wedi cael eu 
hysgrifennu yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Mae gan bob plentyn a pherson ifanc hawliau. 
Fe fyddwn ni’n rhoi eich hawliau yng nghanol 
cynllunio ar gyfer eich dyfodol.

Eich hawliau

Rights

https://llyw.cymru/hawliau-plant-gwybodaeth-plentyn
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Dyma eich hawliau:

Mae gennych yr hawl i gael eich clywed.

Mae gennych yr hawl i fwynhau bod yn rhan 
o’ch teulu, cael ffrindiau a chymryd rhan yn eich 
cymuned

Mae gennych yr hawl i gael eich cadw’n ddiogel.

Os ydych yn 16 oed neu drosodd, mae gennych 
yr hawl i wneud penderfyniadau am eich bywyd a 
bod yn annibynnol

Mae eich meddyliau, dymuniadau a theimladau, 
yn cynnwys pethau sydd yn bwysig i chi yn 
bwysig i sut rydyn ni’n gweithio. Mae hyn yn cael 
ei alw yn ‘cynllunio wedi’i ganoli ar y person’

Mae cynllunio wedi’i ganoli ar y person yn 
meddwl eich cadw chi yng nghanol unrhyw 
gynllun sydd amdanoch chi
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Fe fyddwn ni’n gwneud yn siwr eich bod yn cael 
gwybodaeth i’ch helpu chi, eich teulu a gofalwyr 
i wneud dewisiadau pan rydyn ni’n cynllunio ar 
gyfer eich dyfodol.

Rydyn ni’n credu y dylech chi allu defnyddio 
gwasanaethau sydd yn agos at lle rydych chi’n 
byw wrth i chi dyfu i fyny.

Fe fyddwn ni’n gwrando arnoch chi ac yn eich 
cefnogi chi bob amser wrth gynllunio ar gyfer 
eich dyfodol.

Os oes angen i chi ddefnyddio gwasanaethau i 
ffwrdd o’ch cartref fe fyddwn ni’n cynllunio sut 
i gael y gefnogaeth gywir i chi pan rydych chi ei 
angen.

Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i sicrhau bod y 
bobl iawn yn cymryd rhan mewn penderfyniadau 
i gefnogi cynllunio ar gyfer eich dyfodol.
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Cynllunio ar gyfer eich dyfodol

Fe fydd cynllunio ar gyfer eich dyfodol yn dechau 
pan rydych chi ym mlwyddyn 9. Dyma’r flwyddyn 
y byddwch chi’n dod yn 14 oed.

Cynllunio Pontio ydy pan mae pobl yn dod at ei 
gilydd i’ch helpu chi i gynllunio:

 ● Sut rydych chi eisiau cael eich cefnogi wrth i 
chi dyfu i fyny.

 ● Beth rydych chi eisiau ei wneud pan rydych 
chi’n hŷn.

Mae hyn yn cael ei alw yn Cynllunio Pontio

Chi ydy’r person mwyaf pwysig wrth gynllunio ar 
gyfer eich dyfodol.
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Mae yna bobl eraill fydd yn eich helpu i gynllunio 
ar gyfer eich dyfodol. Efallai bydd rhain yn 
cynnwys:

 ● Eich athrawon

 ● Gweithiwr cymdeithasol

 ● Eich teulu

Gweithiwr cymdeithasol ydy pobl sydd yn rhoi 
cefnogaeth ychwanegol i chi a’ch teulu os oes 
angen. Maen nhw yn:

 ● gwrando arnoch chi ac yn eich helpu i gael 
eich llais wedi ei glywed

 ● helpu chi a’ch teulu i wneud cynllun cefnogi
 ● eich cefnogi chi a’ch cynnwys chi mewn 
penderfyniadau am eich bywyd a darganfod 
beth rydych chi eisiau ei wneud a pha sgiliau 
sydd gennych chi

 ● dweud wrthych chi pa help rydych chi’n gallu 
ei gael.
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 ● Gweithiwr gofal iechyd

 ● Cynghorydd gyrfaoedd

Gweithiwr gofal iechyd ydy rhywun sydd yn 
gweithio mewn ysbytai neu wasanaethau 
iechyd yn y gymuned fel meddyg, nyrs neu bobl 
eraill sydd yn gweithio yn y GIG sydd yn rhoi 
cefnogaeth i chi.

Cynghorydd gyrfaoedd ydy pobl sydd yn rhoi 
gwybodaeth a chyngor i helpu pobl i wneud 
dewisiadau am eu haddysg, hyfforddiant a 
gwaith.
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Ym mlwyddyn 9 fe fyddwch chi’n cael eich 
cyfarfod cynllunio pontio cyntaf i’ch helpu chi i 
wneud Cynllun ar gyfer eich dyfodol.

Neu rhywle arall rydych chi’n mynd i ddysgu

Efallai bydd y cyfarfod yma yn digwydd yn yr 
ysgol

Fe fyddwch chi’n cael gwahoddiad i’r cyfarfod 
gyda’ch rhieni neu eich gofalwyr.

Gofalwyr ydy’r bobl sydd yn byw gyda chi ac yn 
edrych ar eich ôl os nad ydych chi’n byw gyda’ch 
rhieni.

Cyfarfod cynllunio pontio
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Fe fyddwn ni’n gwahodd pobl eraill i’r 
cyfarfod sydd yn eich cefnogi nawr, neu 
fydd angen eich cefnogi efallai wrth i chi 
dyfu i fyny.

Yn eich cyfarfod fe fyddwn ni yn eich helpu i 
wneud cynllun ar gyfer y dyfodol.

Os ydych chi ddim yn gallu mynd i’r cyfarfod 
fe fyddwn ni’n gwneud yn siŵr ein bod yn cael 
gwybod beth rydych chi’n feddwl. Fe fyddwn ni’n 
defnyddio pethau fel eich Proffil Un Tudalen.



13

Eich cynllun pontio

Cynllun ydy eich cynllun pontio ar gyfer eich 
dyfodol. Fe fydd yn cael ei wneud mewn ffordd 
sydd yn hawdd i chi a’ch teulu ei ddeall.

 ● Sut rydych chi’n hoffi cyfathrebu.

 ● Pwy ydych chi

Mae cyfathrebu yn meddwl sut rydych chi’n 
dweud pethau wrth bobl eraill. Mae gwahanol 
bobl yn cyfathrbebu mewn gwahanol ffyrdd 
fel siarad, ysgrifennu, symbolau, Makaton neu 
fyrddau cyfathrebu.
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 ● Gwybodaeth mae pobl ei angen i’ch cefnogi 
chi (Proffil Un Tudalen).

 ● Sut rydych chi’n mynd i gael eich cefnogi wrth 
i chi dyfu i fyny

 ● Eich dymuniadau a’ch teimladau am beth 
rydych chi eisiau ei wneud pan rydych chi tyfu 
i fyny

 ● Pwy sydd angen eich cefnogi chi

 ● Beth mae angen i bobl ei wneud i’ch cefnogi 
chi wrth i chi dyfu i fyny
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 ● Pwy ydy eich gweithiwr pontio allweddol

 ● Beth rydych chi’n feddwl am eich cynllun 
pontio

Gweithiwr pontio allweddol ydy person fydd yn 
gwneud yn siŵr bod eich cynllun yn rhedeg yn 
esmwyth ac yn helpu os oes unrhyw broblemau 
gyda’r cynllun.

 ● Pan mae angen edrych ar eich cynllun pontio 
i weld os ydy e yn eich helpu chi ac os oes 
angen ei newid

 ● Gyda pwy rydych chi eisiau rhannu eich 
cynllun pontio.
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Fe fydd eich cynllun pontio yn cael ei ddefnyddio 
gan yr holl bobl sydd yn eich cefnogi chi, fel:

 ● Ysgol
 ● Coleg
 ● Teulu
 ● Ysbyty a gwasanaethau iechyd
 ● Gwasanaethau cymdeithasol.

Fe fydd eich gweithiwr pontio allweddol yn 
rhywun rydych chi’n gallu mynd atyn nhw os oes 
gennych chi unrhyw gwestiynau am eich Cynllun.

Mae eich gweithiwr pontio allweddol yn gallu bod 
yn rhywun o’ch ysgol, coleg, gwasanaethn iechyd, 
gwasanaethau cymdeithasol neu eich teulu.

Fe fyddan nhw yn siarad gyda chi a’ch teulu i 
weld os ydy eich Cynllun yn gweithio.

Maen nhw hefyd yn gallu eich helpu i fod yn 
barod ar gyfer eich cynllunio ar gyfer cyfarfodydd 
yn y dyfodol.
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Rydych chi’n gallu cael dweud pwy rydych chi’n 
meddwl fydd eich gweithiwr pontio allweddol.

Os ydych chi dan 16 oed, fe fydd eich rhieni yn 
penderfynu os ydy eich cynllun pontio yn gallu 
cael ei rannu gyda phobl eraill sydd yn gweithio 
gyda chi a’ch teulu.

Rydych chi’n gallu cael gweithiwr cymdeithasol 
pontio i’ch cefnogi chi gyda chynllunio ar gyfer 
eich dyfodol os ydych chi’n cael cefnogaeth gan 
y gwasanaethau cymdeithasol. Maen nhw hefyd 
yn gallu bod yn weithiwr pontio allweddol i chi.

Os nad ydych chi’n byw gyda’ch rhieni, fe fydd y 
gwasanaethau cymdeithasol yn penderfynu os 
ydy eich cynllun pontio yn gallu cael ei rannu.

Pan rydych chi’n 16 oed neu hŷn rydych chi’n 
gallu penderfynu os ydych chi eisiau cynllun 
pontio a gyda phwy y mae’n gallu cael ei rannu.
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Cael eiriolydd
Eiriolydd ydy rhywun sydd yn siarad i fyny 
drosoch chi. Maen nhw’n gwneud yn siŵr:

 ● eich bod yn cael dweud beth rydych chi’n 
feddwl

 ● bod pobl yn gwrando arnoch chi
 ● eich bod yn cael eich hawliau.

Os ydych chi eisiau eiriolydd rydych chi’n gallu 
gofyn i’ch ysgol neu goleg am un. Os oes 
gennych chi weithiwr cymdeithasol rydych chi 
hefyd yn gallu gofyn iddyn nhw am eiriolydd.

Mae eiriolydd yn gallu eich helpu mewn 
cyfarfodydd cynllunio pontio, paratoi ar gyfer 
cyfarfodydd cynllunio pontio a’ch helpu gyda 
phenderfyniadau eraill rydych chi’n eu gwneud yn 
ystod pontio.

Os oes rhywun arall yn meddwl bod cael eiriolydd 
yn dda i chi, fe fyddan nhw’n dweud wrthych chi i 
wneud yn siŵr eich bod yn gallu cael eiriolydd os 
ydych eisiau.
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Pan rydych chi angen help 
gyda gwneud penderfyniadau

Os nad ydych chi’n deall digon i wneud 
penderfyniadau yn ystod eich pontio, fe fyddwn 
ni yn eich helpu i ddweud beth ydy eich teimladau 
a’ch dymuniadau.

Ffrind Achos neu Gynrychiolydd ydy rhywun 
sydd yn:

 ● siarad i fyny drosoch chi
 ● helpu chi i ddeall beth sydd yn digwydd
 ● gwneud penderfyniadau da i chi.

Fe fyddwn ni’n gwneud yn siŵr eich bod yn cael 
Ffrind Achos neu Gynrychiolydd os ydych chi 
angen un.
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Os ydy pethau’n mynd o chwith

Fe fyddwn ni’n gwneud yn siŵr eich bod yn cael 
help yn eich cyfarfodydd cynllunio pontio. Rydych 
chi’n gallu siarad am bethau sydd yn eich poeni 
a chael ateb i’ch cwestiynau er mwyn inni allu 
datrys pethau yn gyflym.

Os nad ydych chi’n hapus gyda’ch cynllun pontio 
neu gyda rhywun sydd yn gweithio gyda chi ar 
eich cynllun pontio rydych chi’n gallu siarad gyda:

 ● eich gweithiwr cymdeithasol
 ● eich athro/athrawes
 ● eich eiriolydd
 ● eich gweithiwr gofal iechyd
 ● eich gweithiwr pontio allweddol.

Os ydych chi’n dal yn anhapus neu os ydych chi 
eisiau siarad gyda rhywun arall, mae yna bobl 
eraill sydd yn gallu eich helpu. Mae’r bobl yma yn 
perthyn i’r Gwasanaeth Datrys Anghydfod ac fe 
fyddwn ni’n gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod 
pwy ydy nhw a sut maen nhw’n gallu eich helpu 
chi.

Y Gwasanaeth Datrys Anghytundeb ydy pobl 
sydd yn gallu helpu eraill i sortio pethau dydyn 
nhw ddim yn cytuno arnyn nhw allan.
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Rydych chi hefyd yn gallu gwneud cwyn os 
nad ydych chi’n hapus am eich cynllun neu am 
rhywun sydd yn gweithio gyda chi ar y cynllun. Fe 
fyddwn ni’n gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod 
sut i wneud hyn a lle i anfon eich cwyn.

Fe fydd pob cyfarfod i edrych ar eich cynllun fel 
eich cyfarfod cynllunio pontio cyntaf.

Fe fyddwn ni’n edrych ar eich cynllun pontio o 
leiaf unwaith y flwyddyn i weld os ydy e’n gywir 
ac os oes angen newid unrhyw beth.

Fe fydd pawb sydd yn gweithio gyda chi yn cael 
cyfle i:

 ● gweld os ydy eich cynllun pontio wedi eich 
helpu

 ● gweithio gyda chi i wneud newidiadau i’r 
Cynllun os oes angen.
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Beth os ydw i angen cefnogaeth ychwanegol? 

Efallai bod eich cynllun pontio yn dangos 
eich bod angen cefnogaeth gan weithiwr 
cymdeithasol pontio sydd yn gallu eich helpu i 
gynllunio ar gyfer eich dyfodol.

Os ydy eich gweithiwr cymdeithasol pontio yn 
meddwl eich bod angen cefnogaeth barhaus 
wrth i chi ddod yn oedolyn, fe fyddan nhw yn:

Fe fyddwn ni bob amser yn gofyn am eich 
caniatad cyn inni ofyn am eu help.

 ● gofyn am benderfyniad aml asiantaeth ar 
bwy fydd yn parhau i’ch helpu i gynllunio ar 
gyfer eich dyfodol pan rydych chi’n 18 oed

Aml Asiantaeth ydy gwahanol wasanaethau 
fel iechyd, gwasanaethau cymdeithasol ac 
addysg yn gweithio gyda’i gilydd fel tîm i’r roi’r 
gefnogaeth rydych chi ei angen i chi.

 ● os ydych chi angen gweithiwr cymdeithasol 
oedolion fe fyddan nhw’n dechrau gweithio 
gyda chi o flwyddyn 11. Dyma’r flwyddyn y 
byddwch chi’n dod yn 16 oed.
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Gweithio gyda chi wrth i chi dyfu i fyny

Bob tro rydyn ni’n edrych i weld os ydy eich 
cynllun pontio yn gweithio, fe fyddwn ni’n dathlu 
sut mae pethau wedi gweithio i chi a beth sydd 
dal angen ei gynllunio.

Neu efallau bod y cynllun yn cynnwys gadael 
ysgol a dechrau coleg.

Efallai bod y cynllun yma yn meddwl cael 
gweithiwr cymdeithasol oedolion yn lle gweithiwr 
cymdeithasol pontio.

Fe fyddwn ni’n gwneud yn siŵr bod y cynllun yn 
iawn i chi bob blwyddyn wrth i bethau newid i chi.

Fe fyddwn ni’n stopio cynllunio ar gyfer eich 
dyfodol pan fyddwch chi yn:

 ● gofyn inni
 ● gadael addysg a dim angen help arall i 
gynllunio ar gyfer eich dyfodol.
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Geiriau Anodd
Anghenion Dysgu Ychwanegol
Mae Anghenion Dysgu Ychwanegol yn meddwl bod gennych chi anabledd neu 
anhawster dysgu a’ch bod angen cymorth ychwanegol i’ch helpu i ddysgu.

Aml Asiantaeth
Aml Asiantaeth ydy gwasanaethau fel iechyd, gwasanaethau cymdeithasol ac 
addysg yn gweithio gyda’i gilydd fel tîm i roi’r gefnogaeth rydych chi angen i chi.

Cynlluni wedi’i ganoli ar y person
Mae cynllunio wedi’i ganoli ar y person yn meddwl eich helpu chi i wneud 
cynllun drwy eich cadw chi yng nghanol unrhyw gynllun sydd amdanoch chi.

Cynghorwyr Gyrfa
Pobl ydy cynghorwyr gyrfa sydd yn rhoi gwyboaeth a chyngor i helpu pobl i 
wneud dewisiadau am eu haddysg, hyfforddiant a gwaith.

Cyfathrebu
Cyfathrebu ydy sut rydych chi’n dweud pethau wrth bobl eraill. Mae pobl 
wahanol yn cyfathrebu mewn gwahanol ffyrdd fel siarad, ysgrifennu, 
symbolau, Makaton neu fyrddau cyfathrebu.

Cynllunio Pontio
Cynllunio Pontio ydy pan mae pobl yn dod at ei gilydd i’ch helpu i gynllunio:

 ● sut rydych chi eisiau cael eich cefnogi wrth i chi dyfu i fyny
 ● beth rydych chi eisiau ei wneud pan fyddwch chi’n hŷn.

Eiriolydd
Eiriolydd ydy rhywun sydd yn gwneud yn siŵr:

 ● eich bod yn gallu dweud beth rydych chi’n feddwl
 ● bod pobl yn gwrando arnoch chi
 ● eich bod yn cael eich hawliau.

Ffrind Achos
Mae Ffrind Achos yn rhywun sydd yn

 ● siarad i fyny drosoch chi
 ● helpu chi i ddeall beth sydd yn digwydd
 ● gwneud penderfyniadau da i chi.
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Gofalwyr
Gofalwyr ydy’r bobl sydd yn byw gda chi ac yn edrych ar eich ôl os nad ydych 
chi’n byw gyda’ch rhieni.

Gwasanaeth Datrys Anghydfod
Pobl ydy’r rhain sydd yn gallu helpu eraill i ddatrys pethau dydyn nhw ddim yn 
cytuno amdanyn nhw.

Gweithiwr Gofal Iechyd
Gweithiwr iechyd cymdeithasol ydy rhywun sydd yn gweithio mewn ysbytai 
neu wasanaethau iechyd fel meddyg neu nyrs. Maen nhw’n helpu pobl sydd 
angen gofal iechyd a chefnogaeth.

Gweithwyr Cymdeithasol
Pobl ydy gweithwyr cymdeithasol sydd yn rhoi cefnogaeth ychwanegol i chi 
a’ch teulu os ydych ei angen. Maen nhw yn:

 ● gwrando arnoch chi ac yn eich helpu chi i gael eich llais wedi ei glywed
 ● helpu chi a’ch teulu i wneud cynllun
 ● cefnogi chi ac yn eich cynnws chi mewn penderfyniadau am eich bywyd a 
darganfod beth rydych chi’n hoffi ei wneud a pha sgiliau sydd gennych chi

 ● dweud wrthych chi pa help rydych chi’n gallu ei gael.

Gweithiwr pontio allweddol
Gweithiwr pontio allweddol ydy person fydd yn gwneud yn siŵr bod eich 
cynllun yn rhedeg yn esmwyth ac yn helpu os oes unrhyw broblemau gyda’r 
cynllun.

Hawliau
Hawliau ydy pethau mae gennych chi hawl i’w cael. Mae yna 52 o hawliau yng 
Nhonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Pontio
Pontio ydy amser yn eich bywyd pan rydych chi’n tyfu i fyny ac yn dod yn 
barod i adael ysgol, dechrau coleg neu adael coleg a dod yn oedolyn.
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