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RHAGAIR

Wrth lunio’r Canllawiau hyn, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi gwneud defnydd helaeth
o’r llu o ymatebion manwl a gawsom i’r ddogfen ymgynghori "Ymestyn Hawliau", a hefyd y
sylwadau a wnaed gan yr unigolion, yr asiantaethau a’r bobl ifanc hynny oedd yn bresennol yn
y cyfarfodydd ymgynghori a gynhaliwyd ledled Cymru yn ystod haf 2001. Rydym hefyd wedi
cymryd i ystyriaeth sylwadau a wnaed mewn ymateb i'r ymgynghoriad ffurfiol rhwng Tachwedd
2001 ac Ionawr 2002.

Cyflwyniad

O dan adran 123 o Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000, gall y Cynulliad Cenedlaethol gyfarwyddo
awdurdodau lleol i ddarparu, sicrhau darpariaeth neu gymryd rhan yn narpariaeth gwasanaethau
cymorth ieuenctid. Ystyr "gwasanaethau cymorth ieuenctid" yw "gwasanaethau a fydd ym marn
y Cynulliad yn annog, yn galluogi neu’n cynorthwyo pobl ifanc (yn uniongyrchol neu’n
anuniongyrchol) – 

(a) i gymryd rhan yn effeithiol mewn addysg a hyfforddiant, 

(b) i fanteisio ar gyfleoedd am swyddi, neu 

(c) i gymryd rhan yn effeithiol ac yn gyfrifol ym mywyd eu cymunedau. 

Gall cyfarwyddiadau ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ac eraill sydd yn ymwneud â
darparu gwasanaethau cymorth ieuenctid i gymryd cyfrif o ganllawiau a gyhoeddir gan y
Cynulliad Cenedlaethol. 

Mae Cyfarwyddyd o’r enw Cyfarwyddiadau Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid (Cymru) 2002
wedi cael ei roi i’r awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae copi yn Atodiad A. 

Mae’r Canllawiau hyn yn cyd-fynd â Chyfarwyddiadau Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid
(Cymru) 2002 (y Cyfarwyddiadau).  O dan ei delerau, rhaid i awdurdodau lleol ac eraill sydd yn
ymwneud â darparu gwasanaethau cymorth ieuenctid a ddarperir yn unol â’r cyfarwyddiadau
gymryd cyfrif o’r Canllawiau hyn. Lluniwyd y Canllawiau hyn gyda golwg ar ddarparu strwythur
sylfaenol ar gyfer rhoi egwyddorion adroddiad y Cynulliad "Ymestyn Hawliau: cynorthwyo pobl
ifanc yng Nghymru" a’r Papur Gwyrdd "Mae Dysgu i Bawb" ar waith yn lleol.  Dylid ei ddarllen ar
y cyd â’r ddwy ddogfen hon. Mae’r Cyfarwyddiadau a’r Canllawiau yn cwmpasu prif elfennau
polisi’r llywodraeth ar gyfer pobl ifanc: dysgu, cynhwysiant, dinasyddiaeth a diogelwch.  
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At hynny, mae’r Canllawiau yn ystyried egwyddorion sy'n deillio o amrywiaeth eang o
ffynonellau eraill, yn fwyaf arbennig, Cynllun Strategol Cynulliad Cenedlaethol Cymru
("gwellcymru.com") a datganiad o fwriad y Cabinet a gyhoeddwyd fis Hydref 2000 "Rhoi Cymru’n
Gyntaf" a gafodd eu cynnwys yn y "Cynllun i Gymru" y cyhoeddwyd fersiwn ddiwygiedig ohono
fis Hydref 2001; "Plant a Phobl Ifanc: fframwaith ar gyfer partneriaeth", Erthygl 12 o Gonfesiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, "Y Wlad sy'n Dysgu: Dogfen Ymbaratoi ar gyfer
Rhaglen Gynhwysfawr o Addysg a Dysgu Gydol Oes hyd at 2010 yng Nghymru",  Strategaeth
Sgiliau Sylfaenol Cymru, "Gwell Iechyd, Gwell Cymru", "Hybu iechyd a lles: gweithredu’r
strategaeth hybu iechyd genedlaethol" a’r Fframwaith Strategol ar gyfer hybu iechyd rhywiol yng
Nghymru. 

Y themâu allweddol a amlygir yn y ddogfen "Cynllun i Gymru 2001" yw:

• datblygu cymdeithas fwy diogel a mwy cynhwysol lle mae pob un yn cael cyfle i
gyrraedd ei lawn botensial;

• hybu diwylliant lle rhoddir gwerth ar amrywiaeth a lle mae cyfle cyfartal yn cael ei
wireddu;

• rhoi’r awenau i’r gymuned i ddod o hyd i atebion lleol;

• dull cyfannol o weithredu sy’n golygu bod cyd-berthynas rhwng iechyd, cyflogaeth,
sgiliau, cymunedau a meysydd polisi eraill;

• cynnwys cyfle cyfartal ym mhopeth a wneir gennym;

• arddel hawliau plant a phobl ifanc mewn modd sy’n adlewyrchu holl gyfrifoldebau’r
Cynulliad;

• hybu partneriaethau lleol ym mhob ardal llywodraeth leol er mwyn sicrhau
cefnogaeth i blant a phobl ifanc;

• annog chwarae addysgiadol, mentrau yn y sector gwirfoddol a gweithgareddau ar ôl
oriau ysgol trwy roi cymorth grant i bartneriaethau lleol;

• creu gwasanaethau cynhwysfawr ar gyfer pobl ifanc sy’n rhoi cyfle, cyngor a chymorth
iddynt i gyrraedd eu nodau a gwireddu eu dyheadau.

Mae "Plant a Phobl Ifanc: Fframwaith ar gyfer Partneriaeth" yn disgrifio gweledigaeth y
Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer y dyfodol o ran cynllunio a darparu’r holl wasanaethau ar gyfer
plant a phobl ifanc.  Mae’n disgrifio sut y gall y rhai hynny sy’n darparu gwasanaethau weithio
gyda’i gilydd mewn partneriaeth.  Mae’n awgrymu dulliau newydd o ganolbwyntio a lleihau’r
amrywiaeth o ffrydiau ariannu sy’n cynorthwyo mentrau lleol.  Mae hefyd yn disgrifio sut y gellir
rhoi anogaeth effeithiol i blant a phobl ifanc gymryd rhan yn lleol mewn cynllunio ac adolygu
gwasanaethau, mewn awdurdodau lleol, grwpiau iechyd ac mewn ysgolion. 
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Mae "Y Wlad sy’n Dysgu" yn ymgynghori ar nifer o gyfarwyddiadau polisi allweddol, a hefyd ar
y cynigion deddfwriaethol i’w rhoi mewn grym, er mwyn darparu ar gyfer Cymru yn y Mesur
Addysg sydd ar y gweill.  Y prif egwyddorion yw:

• Bydd yn rhaid rhoi lle blaenllaw i safonau a disgwyliadau uchel a chanlyniadau sy’n
gwella’n gynyddol ar gyfer pob dysgwr, beth bynnag fo’i sefyllfa, ac ym mhob sector, i
gyflawni rhagoriaeth ddiguro.

• Mae buddiannau dysgwyr i gael y flaenoriaeth ar bob peth arall. Mae safonau a
chanlyniadau yn cyfrif mwy na mewnbynnau. Bydd yn rhaid i bob sector a darparwr
gynllunio i gyrraedd targedau ymestynnol ond realistig, gan rannu arfer gorau
rhyngwladol a gosod meincnodau newydd ar gyfer asesu ansawdd.

• Rhaid cydnabod a goresgyn yn raddol y gwahanol rwystrau i ddysgu er lles
mynediad a chyfranogiad y dysgwyr; cefnogaeth i amrywiaeth a chymunedau; a
chyfleoedd a dewisiadau ehangach.

• Bydd yn rhaid rhoi pob anogaeth i sicrhau bod gwerth cyfartal yn cael ei roi i lwybrau
dysgu academaidd, technegol a galwedigaethol er mwyn cynyddu'r dewisiadau sydd ar
gael i unigolion ac i hyrwyddo gallu pobl i addasu ac i gael eu cyflogi yn wyneb newid
technolegol cenedlaethol a rhyngwladol.

• Dylai ysgolion fod yn adnoddau cymunedol, ac yn rhan annatod o’r broses o feithrin
sgiliau cymunedol.

• Bydd yn rhaid cyfyngu ar yr anghysonderau o ran cyrhaeddiad rhwng ardaloedd,
grwpiau, unigolion breintiedig a difreintiedig er lles pawb. Bydd yn rhaid darparu’n well
ar gyfer plant sy’n wynebu anfantais benodol a phrinder cyfle.

• Bydd yn rhaid cefnogi arloesedd yn gyson er mwyn canolbwyntio ar anghenion yr
economi yn y dyfodol; galluogi darparwyr i ddefnyddio TGCh i drawsnewid addysgu a
dysgu ac i addasu a mireinio profiadau dysgu wedi eu teilwra ar gyfer anghenion,
dyheadau a photensial unigolion.

• Bydd yn rhaid clodfori barn broffesiynol ddeallus athrawon, darlithwyr a
hyfforddwyr heb danseilio disgyblaethau atebolrwydd cyhoeddus; a chan roi
ystyriaeth briodol i baratoi’r ffordd i ryddhau gallu ac arbenigedd ymarferwyr.

• Bydd yn rhaid ymgymryd â’r gwaith o ddatblygu polisïau a rhaglenni ar sail
partneriaeth gyda phawb a all gyfrannu at lwyddiant gan ddefnyddio ymgynghori
effeithiol; y fiwrocratiaeth leiaf bosibl; a hybu ymrwymiad gwirioneddol i waith ar
draws ffiniau trefniadol gyda phartneriaid yn chwarae i gryfderau’r naill a’r llall.  Ni fydd
y partneriaethau yn rhwystro darparwyr rhag gwneud yr hyn a wnânt orau; byddant yn
ychwanegu gwerth trwy sicrhau synergedd a hyder na all partneriaid unigol
ymgyrraedd atynt eu hunain.
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• Bydd yn rhaid i’r ddarpariaeth ar gyfer addysg a dysgu gydol oes hefyd adlewyrchu
defnydd doeth o arian a chynigion a brofwyd yng Nghylchoedd Cynllunio Cyllidebau
olynol y Cynulliad yn erbyn blaenoriaethau cystadleuol.

• Bydd yn rhaid i’r polisïau ar gyfer addysg a hyfforddiant fod yn seiliedig ar dystiolaeth,
cael eu cyflwyno’n agored a’u gwerthuso; darparu seiliau cadarn ar gyfer elwa ar
wybodaeth a menter; a dangos yn glir yr enillion meintiol ac ansoddol ar fuddsoddiad
y Cynulliad.

• Bydd yn rhaid cymhwyso’r agenda ar gyfer dysgu gydol oes mewn ffyrdd sy’n
adlewyrchu anghenion ac amgylchiadau neilltuol Cymru gan roi ystyriaeth lawn i
swyddogaethau a galluoedd llywodraeth leol, cyfraniadau busnes, a chefnogaeth
hanfodol y sector gwirfoddol.

“Y Strategaeth Sgiliau Sylfaenol Genedlaethol ar gyfer Cymru”

Er bod camau mawr wedi cael eu cymryd yn y blynyddoedd diwethaf, bu Strategaeth Sgiliau
Sylfaenol y Cynulliad Cenedlaethol yn fodd i dynnu sylw at broblem barhaus mewn perthynas
â sgiliau sylfaenol yng Nghymru.  Mae gan dros 780,000 o blant, pobl ifanc ac oedolion
broblemau llythrennedd a rhifedd sy’n eu rhwystro rhag byw bywyd llawn ac sy’n arwain at
eithrio cymdeithasol.  Bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn gweithio gyda’i bartneriaid i fynd i’r
afael â’r broblem hon i leihau’n sylweddol nifer y bobl yng Nghymru sy’n ymdrechu i ddarllen,
ysgrifennu a rhifo er mwyn helpu i wella eu sgiliau, eu rhagolygon ac ansawdd eu bywydau.

Mae "Gwell Iechyd, Gwell Cymru" yn tynnu sylw at nifer o bryderon penodol mewn perthynas
â phobl ifanc:

• mae pobl ifanc Cymru gyda’r gwaethaf yng ngorllewin Ewrop am ymddwyn mewn
ffyrdd sy’n amharu ar eu hiechyd;  

• mae’r arolygon diweddaraf yn dangos fod tuedd gynyddol ymhlith pobl ifanc Cymru i
ysmygu, yfed, defnyddio sylweddau anghyfreithlon, i feichiogi’n anfwriadol ac i
ymddwyn yn wael o ran iechyd rhywiol; 

• bydd helpu pobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial ac i wneud y gorau o’u gallu i ennill
eu bara beunyddiol yn help i leihau’r anghyfartaleddau economaidd a chymdeithasol
sy’n gysylltiedig ag iechyd gwael;

• i nifer o bobl ifanc, cael cymorth i oresgyn problemau iechyd a chynnal perthynas yw’r
cam cyntaf i fanteisio neu i ail-fanteisio ar y cyfleoedd i gael addysg, hyfforddiant a
gwaith.

Mae "Hybu lles: gweithredu’r strategaeth hybu iechyd genedlaethol" yn tynnu sylw at
bwysigrwydd:
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• bod pobl ifanc yn datblygu ffordd iach o fyw ar gyfer y dyfodol;

• gweithio gydag ysgolion trwy Rwydwaith Cymru o Gynlluniau Ysgolion Iach i hybu
gwell iechyd a mynd i’r afael ag anghyfartaleddau mewn iechyd;

• galluogi negeseuon a deilwriwyd yn benodol i gyrraedd pobl ifanc, gan gynnwys y rhai
na chafodd brofiad da mewn addysg ffurfiol;

• helpu pobl ifanc i wneud dewisiadau deallus ynglŷn â'u hiechyd.

Nodau’r Strwythur Sylfaenol

Mae’r Strwythur Sylfaenol yn amlinellu disgwyliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ynghylch y
ffordd orau i awdurdodau lleol sicrhau eu bod hwy, gan weithio gyda’u partneriaid statudol yn
y sectorau gwirfoddol ac annibynnol:

• yn rhoi trefniadau yn eu lle i ddarparu Gwasanaeth Ieuenctid; ac 

• yn creu Partneriaeth Pobl Ifanc i gynllunio a darparu ystod gydlynus o wasanaethau ar
gyfer yr holl bobl ifanc yn eu hardal gan weithio’n agos gyda phobl ifanc.

Y bwriad yw y bydd y Bartneriaeth Pobl Ifanc yn elfen allweddol o’r Fframwaith Strategol ar
gyfer Plant a Phobl Ifanc.  Mae canllawiau cynllunio ar wahân yn cael eu paratoi ar gyfer y
fframwaith hwnnw.  Bydd y Fframwaith Strategol yn cwmpasu’r holl wasanaethau ar gyfer plant
a phobl ifanc o’r crud, a byddant yn cynnwys gwasanaethau arbenigol megis y rhai hynny i
gynorthwyo plant mewn angen neu blant sydd ag anableddau.

Dylai’r Bartneriaeth Pobl Ifanc ganolbwyntio ar hawl gyffredinol pob person ifanc 11-25 oed fel
y’i disgrifir yn "Ymestyn Hawliau".  Bydd ganddi gysylltiadau amlwg gyda strategaethau lleol eraill,
yn enwedig y Strategaethau Cymunedol a’r Strategaeth Iechyd a Lles.  Bydd y Strategaeth Pobl
Ifanc a ddatblygwyd gan y Bartneriaeth yn sylfaen i, ac yn cael ei seilio ar, strategaethau lleol
eraill megis y rhai hynny sy’n ymwneud â Throsedd ac Anhrefn, camddefnyddio cyffuriau,
Troseddwyr Ifanc a Rhoi Cymunedau’n Gyntaf.  Yn Atodiad 1 ceir diagram sy’n dangos y cyd-
berthynas rhwng y partneriaethau allweddol a’r cynlluniau yn y maes gwaith hwn.

Ymgynghorwyd yn helaeth ar "Ymestyn Hawliau" ac mae ei gynigion wedi cael eu croesawu gan
asiantaethau yn y sectorau statudol, gwirfoddol ac annibynnol, yn ogystal â chan bobl ifanc.

Nod y Strwythur Sylfaenol a gweddill y Canllawiau yw sefydlu trefniadau newydd i weithredu
"Ymestyn Hawliau" trwy Gymru.  Nid yw hwn ond y cam cyntaf ar siwrnai hir; bydd y camau
dilynol yn dibynnu ar fod yr ymrwymiad a’r brwdfrydedd sydd wedi bod yn amlwg o bob
cyfeiriad hyd yn hyn yn cael eu trosi yn ganlyniadau amlwg a chynaliadwy yn lleol.

5



Derbyniwn y gall strategaethau’r Bartneriaeth fod yn anghyflawn i ddechrau, ond disgwylir
iddynt ddangos cryn welliant ym mhob adolygiad blynyddol.  Mae’r mesurau a roddir ar waith
gennym wedi’u llunio fel y gall pob person ifanc yng Nghymru fanteisio’n rhwydd ar yr ystod o
wasanaethau y mae ganddynt hawl iddynt, yn yr iaith o’u dewis hwy, er mwyn hybu eu
cyrhaeddiad a’u datblygiad fel unigolion.  Nodir yr hawl sylfaenol hon yn y Strwythur Sylfaenol.

Mae rhoi’r mesurau hyn ar waith yn lleol i’w ystyried yn ategol i’r gwaith da sydd eisoes yn cael
ei wneud mewn sawl maes.  Ond, ar y cyfan, mae’n debygol y bydd angen am gydweithredu
mwy effeithiol yn lleol i sicrhau bod yr hawl hon ar gael.

Swyddogaeth y Cynulliad Cenedlaethol

Credwn y gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru chwarae rhan allweddol o ran helpu’r
Partneriaethau Pobl Ifanc i ddarparu’r hawl gyffredinol hon.  Bydd y swyddogaeth hon yn
datblygu gydag amser.

Wrth gydweithredu gyda phartneriaid strategol allweddol ar lefel genedlaethol, bydd Cynulliad
Cenedlaethol Cymru yn chwarae rhan amlwg mewn:

• cydlynu polisïau mewn perthynas â phobl ifanc yng Nghymru, gan gynnwys ymwneud
yn effeithiol gyda phobl ifanc a’u hannog i gymryd rhan mewn cynllunio a darparu
gwasanaethau sy’n effeithio arnynt; 

• hyrwyddo ffyrdd newydd o feddwl am bobl ifanc, a gweithio gyda hwy, sy’n cynnwys
diffinio eu hanghenion a chlustnodi ffyrdd o’u diwallu, er mwyn diwallu'r hawl
gyffredinol a thrwy hynny ddatblygu eu gallu i wneud y gorau o’u bywydau a
chyfrannu’n effeithiol i’w cymunedau; 

• hyrwyddo'r cyfleoedd ar gyfer rhannu a lledaenu arfer da ledled Cymru a thu hwnt;

• monitro cynnydd, gan gynnwys rhoi sylwadau adeiladol ar strategaethau treiglol 5
mlynedd y Partneriaethau lleol, cynlluniau cyflawni blynyddol ac adroddiadau
cynnydd; pennu blaenoriaethau a dangosyddion perfformiad cenedlaethol a
chomisiynu gwaith gan Estyn a chan asiantaethau arolygu eraill fel y bo’n briodol;

• ffurfio grŵp aml-ddisgyblaethol i fonitro’r gweithredu er mwyn mesur effaith y
polisi ledled Cymru; 

• casglu amrywiaeth eang o wybodaeth am yr hyn sy’n digwydd i fywydau pobl ifanc
yng Nghymru a’i throsi yn ddarlun cyflawn i’w ddosbarthu’n eang, a’i ddefnyddio fel
sylfaen ar gyfer datblygu polisi cenedlaethol yn y dyfodol.

Trwy ein gwaith gyda’n partneriaid a’n hasiantaethau, byddwn hefyd:

6



• yn mynd ati i glustnodi sut y gellir gwella ansawdd y modd y rheolir ac y cyflawnir
gwaith gyda ac ar ran pobl ifanc yng Nghymru;

• yn paratoi strategaeth hyfforddiant genedlaethol ar gyfer Cymru, trwy ymgynghori
gyda’r partneriaid, er mwyn sicrhau bod yr hyfforddiant proffesiynol ar gyfer pob un
sy’n gweithio gyda phobl ifanc yn briodol i’w galluogi i wireddu’r weledigaeth yn
"Ymestyn Hawliau";

• yn archwilio pa gyfraniad y gall sefydliadau addysg bellach ac uwch a darparwyr eraill
ym maes dysgu gydol oes ei wneud o ran datblygu rhagoriaeth mewn gwaith gyda
phobl ifanc mewn ymchwil, hyfforddiant a materion eraill;  bwriadwn fwrw ymlaen â
hyn trwy ymgynghori â ’r Partneriaethau Pobl Ifanc a chyrff perthnasol eraill sy’n
gweithio ledled Cymru.
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CANLLAWIAU

Rhagymadrodd

Mae nifer o bolisïau, rhaglenni a mentrau gwahanol yn effeithio ar bobl ifanc.  Mae rhai yn cael
eu hanelu’n benodol at ddisgyblion ysgol, myfyrwyr coleg neu’r rhai sy’n cael hyfforddiant,
cwsmeriaid Gyrfa Cymru, plant sy’n derbyn gofal a phobl ifanc sydd wedi’u dadrithio neu’n
debygol o gael eu dadrithio gan gyfundrefn addysg yr ysgol.   Mae eraill yn rhai sy’n berthnasol
i rieni ifanc, dioddefwyr ifanc neu droseddwyr yn y system cyfiawnder troseddol, cwsmeriaid y
gwasanaethau statudol, gwirfoddol ac annibynnol, ac yn y blaen.  

Mae pobl ifanc hefyd yn ddefnyddwyr, neu’n ddarpar-ddefnyddwyr, amrywiaeth eang o
wasanaethau cyffredinol a luniwyd ar gyfer y boblogaeth neu’r gymuned gyfan, megis y
gwasanaeth iechyd, y gwasanaeth Canolfan Byd Gwaith, y system fudd-daliadau, trafnidiaeth
gyhoeddus, hamdden a thai. 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn awyddus i weld mwy o sylw yn cael ei roi i anghenion a
photensial pobl ifanc fel unigolion wrth ddatblygu gwasanaethau ar gyfer y dyfodol.  Y rheswm
am hyn yw bod eu gallu i fanteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael iddynt yn dibynnu ar iechyd da,
hunanhyder, disgwyliadau uchel, yr uchelgais i fod yn annibynnol a’r sgiliau byw i wneud
dewisiadau effeithiol, ynghyd ag anogaeth a chefnogaeth y teulu a’r gymuned.  Lle mae’r rhain
yn brin, mae’r ffactorau sy’n rhwystro pobl ifanc rhag llwyddo yn cyfuno i greu meini tramgwydd
sydd bron yn anorchfygol, ac yn eu rhwydo mewn problemau di-ri a all achosi anawsterau trwy
gydol eu hoes.

Rydym yn disgwyl y bydd yr holl awdurdodau lleol yng Nghymru yn gweithio mewn
partneriaeth gydag asiantaethau eraill i sicrhau bod rhwydwaith cynhwysfawr o wasanaethau yn
cael ei ddarparu ar gyfer pobl ifanc yn eu hardal er mwyn eu hannog, eu galluogi a’u
cynorthwyo, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, i: 

• fanteisio’n effeithiol ar addysg neu hyfforddiant

• manteisio ar gyfleoedd ar gyfer cyflogaeth  

• chwarae rhan yn effeithiol ac yn gyfrifol ym mywydau eu cymunedau  

er mwyn galluogi pobl ifanc i gamu’n effeithiol i fyd oedolion annibynnol, sicrhau y gallant gael
popeth y mae ganddynt hawl iddo, cyfrannu  at ffyniant cymdeithasol ac economaidd Cymru,
a chyfoethogi ei bywyd diwylliannol.

Er mwyn cyflawni hyn, dylai pob awdurdod lleol sefydlu Partneriaeth Pobl Ifanc aml-asiantaeth
ar gyfer ei ardal ar ôl ymgynghori yn unol ag Adran 125 o’r Ddeddf. 
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Dylai awdurdodau lleol wneud hyn trwy gydweithio, nid yn unig gyda’r rhai hynny y mae
rheidrwydd statudol arnynt i weithio mewn partneriaeth gyda hwy, ond hefyd gyda’r holl gyrff
statudol ac anstatudol hynny sydd â rhan i’w chwarae yng nghyd-destun y Bartneriaeth Pobl
Ifanc yn gyffredinol.  Cyfrifoldeb yr awdurdod lleol fydd sicrhau bod gwaith y sawl sy’n
ymwneud â’r Bartneriaeth yn ategu’r ddarpariaeth bresennol, er mwyn osgoi dyblygu, goresgyn
dryswch a sianelu’r ymdrechion mewn cytgord at gyrraedd yr un diben cyffredin.

Dylai pob awdurdod lleol weithio gyda’r partneriaid i ddatblygu a chynnal strategaeth ar gyfer
pobl ifanc a fydd yn sicrhau bod yr hawl yn cael ei diwallu, bod effeithiolrwydd y ddarpariaeth
yn cael ei fonitro, a bod safbwyntiau pobl ifanc yn cael eu clywed.

Dylai pob awdurdod lleol sicrhau bod y systemau priodol yn eu lle fel y gall ystod eang o bobl
ifanc gyfrannu at y gwaith o lunio strategaeth y Bartneriaeth.

Hefyd, dylai pob awdurdod lleol sicrhau bod yr awdurdod, mewn partneriaeth â’r sector
gwirfoddol, yn darparu a/neu yn sicrhau Gwasanaeth Ieuenctid o’r radd flaenaf, sy’n cadw at
ysbryd ac egwyddorion y Datganiad Cwricwlwm ar Waith Ieuenctid yng Nghymru, sy’n:

• helpu pobl ifanc i ddatblygu’n bersonol ac yn gymdeithasol trwy ddysgu’n anffurfiol a
cheisio eu hannog i fynd ati i ddysgu gydol oes a chwarae rhan ym mywyd eu
cymunedau;

• ymwneud yn uniongyrchol â phobl ifanc i gynnig amrywiaeth o ddewisiadau iddynt fel
y gallant gael gwybodaeth, cymorth a chyfle;

• gweithio’n strategol gydag asiantaethau eraill i gyfrannu at agenda gyffredinol Cynulliad
Cenedlaethol Cymru o ran iechyd, dysgu a chyflogaeth er mwyn sicrhau bod y
gwasanaeth a ddarperir yn berthnasol i anghenion pobl ifanc ac yn ymateb iddynt;

• galluogi pobl ifanc i fod â llais a dylanwad yn y gwasanaethau gwaith ieuenctid a
ddarparwyd ar eu cyfer a chynorthwyo pobl ifanc i ddylanwadu ar y datblygiadau
polisi cyffredinol sy’n effeithio arnynt;

• recriwtio, lleoli, cynorthwyo a rheoli pobl sydd wedi’u hyfforddi’n briodol neu sydd
wedi ennill cymwysterau priodol.

Dylai ysbryd y gwasanaeth fod yn un sy’n canolbwyntio ar bobl ifanc ac yn  un sy’n llywio ac yn
annog pob person ifanc i arfer ei hawliau.

Mae angen i aelodau’r Partneriaethau Pobl Ifanc ddeall y bydd y trefniadau a wneir ganddynt yn
cael eu harolygu maes o law o dan adran 127 o’r Ddeddf er mwyn helpu i sicrhau eu bod yn
gweithredu’n briodol.  

9



Mae’r Canllawiau hyn yn ategu’r Cyfarwyddiadau ac yn cynnwys enghreifftiau o arfer da.

Y STRWYTHUR SYLFAENOL

i) Mae’r Strwythur Sylfaenol yn cynrychioli barn y Cynulliad, yn dilyn ymgynghori helaeth,
ar yr unig ffordd effeithiol o ddiwallu'r hawl gyffredinol i bobl ifanc yng Nghymru. Anogir
cynghorau lleol yn gryf i lynu at y Strwythur.

Yr Hawl Gyffredinol
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ii) Mae gan bob person ifanc yng Nghymru hawl sylfaenol i gael:

addysg, hyfforddiant a phrofiad gwaith – wedi’u teilwrio i’w hanghenion;

sgiliau sylfaenol sy’n agor drysau i fywyd llawn ac sy’n hybu cynhwysiant cymdeithasol;

amrywiaeth eang o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddol ac i
ymarfer dinasyddiaeth ymarferol;

gwasanaethau a chyfleusterau o safon uchel, ymatebol a hygyrch;

cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd annibynnol ac arbenigol a gwasanaethau cymorth a
chynghori i fyfyrwyr;

cymorth a chyngor personol lle bynnag a phryd bynnag y bo’i angen  - ar ffurf briodol –
gyda rheolau clir ar gyfrinachedd;

cyngor ar iechyd, budd-daliadau tai a materion eraill mewn amgylchedd cyfeillgar a
chroesawgar;

cyfleoedd i hamddena a chymdeithasu mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar;

profiadau o ran chwaraeon, y celfyddydau, cerddoriaeth a gweithgareddau awyr agored
i feithrin doniau, lledu gorwelion a hybu safbwyntiau crwn mewn cyd-destunau
cenedlaethol a rhyngwladol;

yr hawl i ymgynghori â hwy, i gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau ac i gael eu
clywed ar bopeth sy’n ymwneud â hwy neu sy’n effeithio ar eu bywydau.

mewn amgylchedd lle mae:

sylw cadarnhaol yn cael ei roi i lwyddiant yn gyffredinol a’r hyn y mae’n rhaid i bobl ifanc
ei gyfrannu;

sylw yn cael ei roi i feithrin gallu pobl ifanc i fod yn annibynnol, gwneud dewisiadau a
chymryd rhan yn y broses ddemocrataidd; a

lle mae llwyddiannau pobl ifanc yn cael eu dathlu.



Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid a Phartneriaethau Pobl Ifanc

iii) Rydym yn disgwyl i bob awdurdod lleol yng Nghymru: 

a) ddarparu gwasanaethau cymorth ieuenctid yn gweithio gyda Partneriaeth Pobl Ifanc
(YPP)

b) sefydlu Partneriaeth Pobl Ifanc     

c) sicrhau y bydd y Bartneriaeth mor fuan ag y bo’n rhesymol ymarferol yn mabwysiadu
cylch gorchwyl a fydd yn cynnwys dewis Cadeirydd, mecanwaith ar gyfer datrys
gwrthdaro rhwng partneriaid a rheoleiddio trefniadau rhannu gwybodaeth rhwng
partneriaid. 

Strategaeth

iv) Rydym yn disgwyl i bob awdurdod lleol, ar y cyd â’i bartneriaid: 

• ddatblygu strategaeth ar gyfer cwrdd â’r hawl gyffredinol a darparu gwasanaethau
cymorth ieuenctid.

• rhoi trefniadau yn eu lle i sicrhau bod ystod eang o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn
ac yn cyfrannu at ffurfio strategaeth y bartneriaeth. 

• wrth ddatblygu’r strategaeth, cynnal archwiliad o’r ddarpariaeth, yr angen, yr adnoddau
a’r darparwyr cyfredol (gan gynnwys y sector gwirfoddol ac annibynnol).   

Cynllun Strategol

v) Rydym yn disgwyl i bob awdurdod lleol, gan weithio gyda’r Bartneriaeth Pobl Ifanc, baratoi
cynllun strategol sy’n cynnwys: 

• strategaeth y Bartneriaeth;

• datganiad o ddarpariaeth, angen ac adnoddau presennol a pha mor hwylus yw’r
gwasanaethau prif lif;   

• blaenoriaethau ar gyfer darparu gwasanaethau cymorth ieuenctid;

• cynigion y Bartneriaeth i ddarparu a datblygu gwasanaethau cymorth ieuenctid:

• cynigion y bartneriaeth i fonitro cynnydd tuag at gwrdd â blaenoriaethau lleol a’r rhai
hynny a osodwyd gan y Cynulliad Cenedlaethol. 
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Cyfnod y Cynllun Strategol a’i gyflwyno i’r Cynulliad Cenedlaethol 

vi) Dylai’r awdurdod lleol yn gweithio gyda’r Bartneriaeth Pobl Ifanc sicrhau: 

• bod y cynllun strategol cyntaf yn berthnasol i’r cyfnod 1af Medi 2002 hyd at 
31 Mawrth 2008.

• bod y cynlluniau wedi hynny yn perthyn i gyfnodau pum mlynedd olynol yn dilyn y
cynllun cyntaf.  

• ei fod yn cyflwyno’r cynllun strategol drafft cyntaf i’r Cynulliad Cenedlaethol, ar gyfer
ei sylwadau, ar neu cyn 31 Gorffennaf 2002 a chynlluniau wedi hynny erbyn 31 Hydref
cyn diwrnod cyntaf y cynllun. 

• ei fod yn cyhoeddi copi llawn o’r cynllun cyntaf erbyn 31 Hydref 2002 a'r  cynlluniau
terfynol dilynol ar neu cyn diwrnod cyntaf y cynllun. 

• ei fod yn darparu copi o’r cynllun i bob partner, y Cynulliad ac unrhyw un sy’n gofyn
am gopi ysgrifenedig.

vii) Mae’r Cynulliad yn disgwyl y bydd dyfnder a lled y cynlluniau strategol yn gwella dros
amser wrth i ddealltwriaeth Partneriaethau o anghenion pobl ifanc yn eu hardal wella. Er y bydd
cynllun strategol newydd yn cael ei baratoi bob pum mlynedd, dylai’r awdurdod lleol, gan
weithio gyda’r Bartneriaeth Pobl Ifanc, sicrhau bod strategaeth dreiglol y Bartneriaeth yn cael ei
hadolygu bob blwyddyn, a bod unrhyw ddatblygiadau arwyddocaol sy’n codi o’r adolygiad hwn
yn cael eu hadrodd yn y cynllun cyflawni blynyddol.  

Cynllun cyflawni blynyddol

viii) Dylai’r awdurdod lleol, mewn cydweithrediad â’r Bartneriaeth Pobl Ifanc, sicrhau bod
cynllun cyflawni blynyddol yn cael ei baratoi ar gyfer y cyfnod 12 mis yn dechrau bob 1af Ebrill.
Dylid cyflwyno’r cynllun i’r Cynulliad erbyn 31 Hydref cyn dechrau’r cynllun. Dylid cyflwyno’r
cynllun cyflawni cyntaf, sy’n cwmpasu’r cyfnod 18 mis Medi 2002 hyd at Fawrth 2004 i’r
Cynulliad erbyn diwedd Mai 2002. Dylai’r cynllun cyflawni blynyddol gynnwys: 

• canfyddiadau adolygiad strategaeth dreiglol 5 mlynedd y Bartneriaeth Pobl Ifanc;

• datganiad wedi ei ddiweddaru o’r ddarpariaeth, angen ac adnoddau presennol a pha
mor hwylus yw gwasanaethau prif ffrwd; 

• rhestr blaenoriaethau wedi ei diweddaru ar gyfer darparu Gwasanaethau Cymorth
Ieuenctid;

• gweithgareddau arfaethedig ar gyfer cyfnod y cynllun; 

• rhestr o’r partneriaid sy’n gyfrifol am bob gweithgaredd; 
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• datganiad sy’n manylu sut mae pob gweithgaredd yn perthyn ac yn cyfrannu at
gyflawni amcanion strategaeth y Bartneriaeth;

• datganiad o’r cynnydd a wnaed wrth gwrdd ag anghenion a mynd i’r afael â’r
blaenoriaethau a nodwyd yn y cynllun strategol; 

• targedau a gytunwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Monitro

ix) Dylai’r awdurdod lleol yn gweithio gyda’r Bartneriaeth Pobl Ifanc fonitro yn gyson fod y
gwasanaethau yn cael eu darparu yn effeithiol. 
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Y MANYLION

Sefydlu Partneriaeth Pobl Ifanc 

1. Ym Mharagraff 2 o’r Fframwaith Sylfaenol cyfeirir at y ffaith bod yr awdurdod lleol wedi
sefydlu Partneriaeth Pobl Ifanc.  Yr Awdurdod Lleol fydd yn gyfrifol am ystyried sut orau i
sefydlu’r Bartneriaeth, trwy ymgynghori gyda’r sawl a restrir yn adran 125 o’r Ddeddf.  Bydd y
Bartneriaeth Pobl Ifanc yn is-grŵp o’r Bartneriaeth Fframwaith Plant a Phobl Ifanc.  Mae’n
debygol y bydd rhai o’r aelodau yn perthyn i’r naill bartneriaeth a’r llall.  Mae’r manylion am y
Bartneriaeth Fframwaith Plant a Phobl Ifanc ar gael yn y Canllawiau Cynllunio Fframwaith a
gyhoeddir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mehefin 2002.

Cysylltiadau â phartneriaethau lleol eraill

2. Bydd angen i’r Bartneriaeth Pobl Ifanc ystyried y ffordd orau y gall ei gweithgareddau
ategu a chael eu hategu gan y Bartneriaeth Fframwaith i rai 0-25 oed yn yr ardal. Bydd rhaid iddi
hefyd ddatblygu mecanweithiau effeithiol i gysylltu â phartneriaethau lleol eraill megis y Tîm
Troseddu Ieuenctid, y Bartneriaeth Lleihau Troseddu, y Cynghrair Iechyd Lleol, y Consortiwm
Cymunedol dros Addysg a Hyfforddiant, ayb. Yn y diagram yn Atodiad 1 dangosir ym mhle y saif
y Bartneriaeth Pobl Ifanc ymhlith y cyrff eraill sy’n berthnasol i’w gwaith.  Bydd angen sicrhau
bod y gwaith a wneir gan y partneriaethau eraill hyn yn ategu gweithgareddau’r Bartneriaeth
Pobl Ifanc a'u bod hwythau yn eu tro yn ategu gwaith y partneriaethau eraill.  Disgwylir y bydd
y Bartneriaeth Pobl Ifanc yn mynd rhagddi i sefydlu protocolau ar gyfer cynnal y cysylltiadau
hyn yn effeithiol.   

3. Mewn rhai ardaloedd, gall hyn olygu diwygio neu ad-drefnu rhai o’r partneriaethau lleol
presennol ac efallai y bydd ardaloedd eraill am sefydlu partneriaeth newydd.  Efallai y bydd rhai
awdurdodau yn awyddus i weithio gyda’i gilydd i ddatblygu un bartneriaeth sy’n cwmpasu dwy
neu ragor o ardaloedd llywodraeth leol.  Beth bynnag, mae Cynulliad Cenedlaethol o’r farn ei
bod yn hanfodol sicrhau bodolaeth Partneriaeth sy’n canolbwyntio ar yr hawl gyffredinol a fydd
yn sicrhau bod darpariaeth yn cael ei gwneud ar gyfer pob person ifanc rhwng 11 a 25 oed yn eu
hardal leol.

Aelodaeth o’r Bartneriaeth Pobl Ifanc

4. Bydd angen sicrhau bod aelodaeth y Bartneriaeth yn cynnwys cydbwysedd o
gynrychiolwyr llywodraeth leol, a chynrychiolwyr o’r sectorau statudol a gwirfoddol eraill.
Dylai hefyd alluogi’r aelodau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau yn y
partneriaethau lleol eraill a grybwyllir yn y paragraff blaenorol.  Ceir manylion am aelodaeth y
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Bartneriaeth Pobl Ifanc yn Atodiad 2. Er hynny, bydd amrywiaeth eang o sefydliadau nad ydynt
yn eistedd ar y brif Bartneriaeth Pobl Ifanc yn cael swyddogaeth bwysig fel partneriaid wrth
gynllunio a chyflawni’r gwasanaethau. Bydd y Bartneriaeth Pobl Ifanc yn dymuno datblygu’r
mecanweithiau er mwyn manteisio ar eu cyfraniad yn effeithiol. 

Dechrau’r Bartneriaeth

5. Cyn sefydlu’r Bartneriaeth, fe allai fod o ddefnydd i drefnu cyfarfod neu ddigwyddiad arall
ar gyfer cynrychiolwyr y prif gyrff gan gynnwys darpar aelodau’r Bartneriaeth, pobl ifanc a’r sawl
sy’n gweithio gyda hwy, er mwyn cytuno ar y nodau cyffredinol a dechrau clustnodi’r prif
amcanion.  O dro i dro, fe all y bydd y Bartneriaeth am ystyried a yw ei aelodau, neu rai ohonynt,
am ddatblygu eu sgiliau gweithio mewn partneriaeth, a sut orau i wneud hynny os gwelir bod
galw.

6. Ym mis Medi 2001, cyhoeddodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Ganllawiau ar drefnu
Partneriaethau "Rhoi Cymunedau’n Gyntaf".  Gall rhai o’r egwyddorion yn y Canllawiau hynny
fod o gymorth yng nghyd-destun Partneriaethau Plant a Phobl Ifanc.  Rydym hefyd yn comisiynu
ymchwil i waith effeithiol mewn partneriaeth a disgwyliwn gyhoeddi ffrwyth yr ymchwil honno
tua diwedd 2002.  Mae rhai egwyddorion cynnar a nodwyd fel sylfaen i’r astudiaeth ynghlwm
wrth Atodiad 15 i’r arweiniad hwn.

7. Rhaid i Bartneriaethau Pobl Ifanc lleol ystyried a chytuno ar y cychwyn cyntaf sut y
byddant yn gweithredu.  Mae angen i hyn gynnwys:

• paratoi cylch gorchwyl sy’n ei gwneud yn glir mai diben sylfaenol y bartneriaeth yw
gwella’r gwasanaethau a ddarperir i bobl ifanc yn eu hardal a thu hwnt, fel yr amlinellir
yn "Ymestyn Hawliau";

• y trefniadau ar gyfer dewis Cadeirydd  (gweler paragraffau 8 a 9 isod);

• y trefniadau gweithredu a fydd yn sicrhau bod gan bob partner statws cyfartal;

• yr angen am is-grwpiau neu grwpiau gorchwyl-a-gorffen bychain i ganolbwyntio ar
faterion penodol.  Gallent gynnwys arbenigwyr mewn meysydd penodol nad ydynt yn
aelodau rheolaidd o’r bartneriaeth; 

• ffyrdd i asiantaethau a chyrff nad ydynt yn cymryd rhan yn uniongyrchol fel aelodau
o’r Bartneriaeth Pobl ifanc allu cyfrannu’n weithredol ati a chael gwybodaeth am ei
gweithgareddau; 

• amseru cyfarfodydd o’r Bartneriaeth (gan gynnwys cyfarfodydd y bartneriaeth
ehangach) i hwyluso’r ffordd i gynifer o gyrff ag y bo modd fod yn bresennol – yn
gynnar gyda’r nos neu amser cinio o bosibl.
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• dulliau o ddatrys unrhyw anghydfod a allai godi rhwng y partneriaid;

• manylion am y modd y bydd y Bartneriaeth yn ymwneud â phobl ifanc;

• y trefniadau manwl fel y gall y Bartneriaeth gynnal trafodaeth ddwyffordd barhaus
gyda’r rhai hynny sy’n rhoi’r cynlluniau ar waith a’r gynulleidfa leol ehangach, gan
gynnwys partneriaethau strategol eraill;

• y trefniadau ar gyfer gweithredu’n lleol mewn perthynas â rhannu gwybodaeth a
chroesgyfeirio data cleientiaid rhwng asiantaethau. Mae canfyddiadau grŵp gorchwyl-
a-gorffen bach o ymarferwyr a sefydlwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn
egluro ymhellach yr elfen hon o’r Arweiniad wedi eu cynnwys yn Atodiad 11 i’r
Canllawiau hyn. Anogir awdurdodau yn y termau cryfaf posib i gymryd i ystyriaeth o’r
cyngor a gynhwysir yn Atodiad 11. 

Dewis Cadeirydd

8. Bydd angen i bob Partneriaeth roi ystyriaeth ofalus i ddewis Cadeirydd addas, gan dalu
sylw i oblygiadau hyn o ran y pwys y bydd yr awdurdod lleol a’r partneriaid eraill yn ei roi i
gyfrifoldebau’r Bartneriaeth, ei phwrpas a’i dull o weithredu a hefyd i’r trefniadau cadeirio i’r
Bartneriaeth Fframwaith i bobl ifanc 0-25 oed.  Ar y cychwyn, efallai y bydd Partneriaethau yn
awyddus i Brif Weithredwr neu Gyfarwyddwr Strategol yr awdurdod lleol gymryd y gadair.
Byddai Cadeirydd annibynnol sydd â statws cyffelyb yn dderbyniol. 

9. Rhaid i’r Cadeirydd fod â gallu i arwain gwaith tîm effeithiol aml-asiantaethol gyda’r nod o
gael canlyniadau ardderchog, rhaid iddo fedru rhoi ystyriaeth lawn i anghenion a blaenoriaethau
lleol a rhaid iddo hefyd fod yn rhywun sy’n brofiadol mewn arfer atebolrwydd cyhoeddus.

Swyddogaethau a chyfrifoldebau’r Partneriaid

10. Bydd angen i’r partneriaethau dalu sylw i’r dull gorau o sicrhau bod cyfraniad ac
arbenigedd pob partner yn cael eu defnyddio i’r eithaf i ddiwallu anghenion pobl ifanc yn eu
hardal.  Er y bydd gan y cyrff a’r asiantaethau hynny sy’n ymwneud â’r bartneriaeth eu hagendâu
eu hunain - ac mae hynny’n ddigon teg - y partneriaethau mwyaf effeithiol fydd y rhai hynny
sy’n gweithio gyda’i gilydd i ddod o hyd i’r dulliau gorau o sianelu brwdfrydedd, egni ac
adnoddau’r aelodau i gyrraedd nodau ac amcanion cyffredin.  Bydd angen i bartneriaid statudol,
gwirfoddol ac annibynnol barchu arbenigedd y naill a’r llall, a’i ddefnyddio.   

Gwaith Partneriaeth Pobl Ifanc 

11. Nodir y gofynion sylfaenol cychwynnol ar gyfer y Bartneriaeth yn y tabl yn Atodiad 3.
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Cynnal archwiliad o’r angen, y ddarpariaeth a’r adnoddau

12. Rhaid i Bartneriaethau Pobl Ifanc lleol ystyried (a chadw dan adolygiad) yr hyn sy’n
digwydd i’r bobl ifanc yn eu hardal, ar lefel awdurdod lleol yn ogystal â chymunedol.  Bydd yr
adolygiad hwn yn defnyddio gwybodaeth a gasglwyd yn sgîl unrhyw archwiliadau a wnaed gan
y Bartneriaeth Fframwaith Plant a Phobl Ifanc,  Consortiwm Cymunedol dros Addysg a
Hyfforddiant (CCAH), y Mynegai Tlodi, a gwybodaeth sydd eisoes gan adrannau addysg a
gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol a phartneriaid eraill.  Yn ei thro, gall y
Bartneriaeth hithau roi gwybodaeth ar gyfer archwiliadau eraill.  Bydd angen i’r adolygiad
gwmpasu amrywiaeth eang o dystiolaeth, gan gynnwys iechyd, cyfranogaeth, llwyddiant, sgiliau
sylfaenol a throseddu.  Dylai fod yn help i weld pwy yw’r rhai hynny sy’n colli cyfle – a pham. 

13. Rhaid i Bartneriaethau lleol hefyd gynnal archwiliad o anghenion, fydd yn cael
gwybodaeth gan yr adolygiad a ddisgrifir ym mharagraff 12 uchod a hefyd gan y safbwyntiau a
fynegir gan bobl ifanc (gweler paragraffau 20-24 isod).  Rhaid diweddaru’r archwiliad hwn hefyd
yn rheolaidd.

14. Rhaid i’r Partneriaethau Pobl Ifanc lleol gynnal archwiliad cynhwysfawr o’r ddarpariaeth ar
gyfer pobl ifanc yn eu hardaloedd.  Rhaid i’r archwiliad gynnwys darpariaeth gan y sectorau
gwirfoddol ac annibynnol.  Fe all y bydd ystod eang o ddarpariaeth ar gael i bobl ifanc, sy’n
amrywio o wasanaethau personol (un-i-un) i wasanaethau cyffredinol.  Yn Atodiad 4 ceir
enghraifft o’r math o ddarpariaeth y gellir ei chynnwys; serch hynny, nid yw’r rhestr yn
gynhwysfawr o bell ffordd.  Dylai partneriaethau gydbwyso a mesur math a lleoliad yr holl
ddarpariaeth sydd ar gael i bobl ifanc yn eu hardaloedd yn erbyn yr hawl sylfaenol a nodir ym
mharagraff 1 o’r Strwythur Sylfaenol.  Dylid rhoi sylwadau ar ba mor rhwydd yw cael y cyfryw
ddarpariaeth.

15. Dylai’r archwiliad ddefnyddio unrhyw wybodaeth all fod ar gael eisoes yn lleol yn sgîl
gwaith a wnaed gan Dimau Troseddwyr Ifanc, Consortia Cymunedol dros Addysg a Hyfforddiant
(CCAH), cyrff arwain y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd, Partneriaethau Troseddau ac Anhrefn
etc.  Dylai gasglu gwybodaeth gan bobl ifanc am briodoldeb, lleoliad ac effeithiolrwydd y
ddarpariaeth.  Dylid ymgynghori gyda phobl nad ydynt yn defnyddio’r gwasanaeth yn ogystal â
defnyddwyr.  Dylid trefnu bod yr archwiliad yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd.

16. Wrth gynnal archwiliad o’r ddarpariaeth, dylid clustnodi bylchau, meysydd sy’n
gorgyffwrdd ac unrhyw ddyblygu.  Y nod fydd gweld pa waith sydd angen ei wneud, os o gwbl,
i roi yn ei le rwydwaith lleol o wasanaethau safonol sy’n cael ei lywio gan weledigaeth glir o’r
modd y bydd anghenion pobl ifanc yn cael eu diwallu yn lleol ar draws pob un o’r asiantaethau
perthnasol.  Yn Atodiad 10 o’r canllawiau hyn ceir enghreifftiau o arferion da wrth gynnal yr
archwiliad o’r ddarpariaeth. 
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17. Rhaid i’r Partneriaethau lleol hefyd gynnal archwiliad o sgiliau’r bobl hynny yn eu hardal
sy’n gweithio gyda phobl ifanc fel arbenigwyr a chyffredinolwyr yn y sectorau statudol,
gwirfoddol ac annibynnol.  Nid dyblygu yw diben y gwaith hwn, ond ategu a defnyddio unrhyw
archwiliadau diweddar a wnaed eisoes.  Nid dim ond sgiliau sy’n ymwneud ag arferion da wrth
weithio’n effeithiol gyda phobl ifanc fydd eu hangen ond hefyd sgiliau cyfathrebu, gweithio
mewn tîm aml-asiantaeth, cynghori etc.  Fe all y bydd ELWa a’r CCAH lleol yn medru helpu i
glustnodi anghenion a datblygu darpariaeth briodol i’w diwallu.  Bydd angen i gynllun cyflawni’r
Bartneriaeth (gweler paragraff 39 isod) gynnwys cynigion ar gyfer mynd i’r afael ag unrhyw
brinder sgiliau sydd wedi dod i’r amlwg, a datblygu carfan o staff â’r sgiliau priodol ym mhob
corff ac asiantaeth.  

18. Un mater o bwys i sawl sefydliad yn y sectorau statudol ac anstatudol yw’r angen am
ddiogelu’n well y cyllid dros y tymor canolig a’r tymor hir ar gyfer meysydd gwaith allweddol.
Mae hyn yn ei dro yn effeithio ar eu gallu i recriwtio, cadw a datblygu staff o’r radd flaenaf sy’n
hanfodol i sicrhau bod y rhannau perthnasol o’r strategaeth yn cael eu cyflwyno’n effeithiol.
Bydd angen i bartneriaid sy’n rhoi cyllid i’r sefydliadau hyn benderfynu pa welliannau sydd angen
eu gwneud i’r trefniadau presennol.

19. Rhaid i Bartneriaethau Pobl Ifanc lleol chwilio pa adnoddau ariannol sydd ar gael i sicrhau
darpariaeth gwasanaethau cymorth i bobl ifanc.  Rhaid iddynt hefyd ddod o hyd i ffyrdd posibl
o gynyddu’r adnoddau hyn.  Bydd angen i’r cynllun cyflawni blynyddol egluro sut y bydd y
partneriaid yn cydweithio i gael y budd gorau posibl o’r cyfryw gyfleoedd wrth weithio tuag at
gwrdd â nodau ac amcanion cytûn y Bartneriaeth. 

Ymgynghori â phobl ifanc 

20. Dylid darllen y rhan hon o’r canllawiau ar y cyd â’r adrannau perthnasol o’r Canllawiau
Cynllunio Fframwaith a nodir yn Atodiad 5.

21. Bydd angen i Bartneriaethau Pobl Ifanc lleol ystyried yn ofalus sut orau y gallant bennu
amrywiaeth o systemau ymgynghori cynaliadwy fel y gallant gyrraedd ystod mor amrywiol ac
eang â phosibl o bobl ifanc yn yr ardal a’u cael i gyfranogi'n effeithiol i ddatblygu darpariaeth
briodol.  Wrth wneud hyn, dylent dalu sylw i’r trefniadau ymgynghori presennol sydd gan y
sefydliadau partner ac adeiladu arnynt lle bynnag y bo hynny’n ymarferol. 

22. Fe all y bydd rhai ardaloedd wedi sefydlu Fforymau Ieuenctid.  Serch hynny, bydd angen
ystyried dulliau eraill o sicrhau y ceir safbwyntiau amrywiaeth eang o bobl ifanc, gan gynnwys
y rhai hynny sy’n llai hyderus ar lafar ac yn llai hunanhyderus.  Nid digon, ychwaith, fydd dibynnu
ar Gynghorau Ysgolion – er bod llawer o’r rhain yn rhoi cyfle da i ddisgyblion fynegi eu pryderon
am amrywiaeth o faterion, ni allant, ar eu pennau eu hunain, fod yn gyfrwng priodol ar gyfer
ymgynghori ar faterion mwy cyffredinol.  
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23. Disgwyliwn i’r Partneriaethau wneud trefniadau i sicrhau bod yr ystod fwyaf bosibl o bobl
ifanc yn cael cyfle i gyfrannu, lleisio barn a derbyn adroddiad.  Bydd hyn yn cynnwys pobl ifanc
o leiafrifoedd ethnig, pobl ifanc sydd ar yr ymylon, y rhai sydd wedi’u dadrithio, sydd wedi’u
heithrio o’r ysgol neu mewn grwpiau anodd i’w cyrraedd, megis pobl ifanc sy’n gadael gofal, pobl
ifanc ag anghenion arbennig, rhieni ifanc, pobl ifanc ddigartref, pobl ifanc sy’n ceisio lloches,
teithwyr ifanc, gofalwyr ifanc, pobl ifanc hoyw a lesbiaidd a grwpiau tebyg eraill. Mae angen i
bobl ifanc nad ydynt eisoes yn defnyddio’r gwasanaethau sydd ar gael, yn ogystal â’r rhai sydd
yn eu defnyddio, gael cyfle i leisio barn. Mae angen ystyried dulliau arloesol o ymgynghori a
chyfranogi.

24. Lle nad yw pobl ifanc wedi cael eu hannog yn y gorffennol i leisio barn am y ddarpariaeth
a wneir ar eu cyfer neu sydd ar gael iddynt, mae’n debygol y bydd angen gwneud rhyw gymaint
o waith paratoi i ddatblygu eu gallu i gymryd rhan yn effeithiol.  Bydd hyn yn cymryd amser a
bydd angen staff profiadol i wneud hyn.

Datblygu strategaeth a chynllun strategol

25. Mae partneriaethau cynllunio Fframwaith Plant a Phobl Ifanc yn gyfrifol am lunio
gweledigaeth strategol 5 mlynedd ar gyfer plant a phobl ifanc o’u genedigaeth hyd nes y maent
yn 25 oed, a dynnir o adran berthnasol y cynllun cymunedol lleol, sy’n disgrifio bwriad strategol
10 neu 15 mlynedd yr awdurdod lleol. O fewn y weledigaeth honno, rhaid i bob Partneriaeth
Pobl Ifanc ar gyfer yr ystod oedran 11-25 gytuno, ar y dechrau’n deg, ar gyfres o nodau ac
amcanion clir i lywio ei weithgareddau a datblygu strategaeth dreiglol 5 mlynedd i’w cyflawni.
Mae’n fwriad gennym i’r strategaethau gwmpasu cyfnodau dilynol o 5 mlynedd.  Serch hynny,
bydd y cyfnod cyntaf yn cwmpasu pum mlynedd a hanner o fis Medi 2002 i fis Mawrth 2008.
Bydd angen i’r strategaeth gael ei symud ymlaen bob blwyddyn trwy gyfrwng proses o adolygu.
Gwella ansawdd ac ymestyn cwmpas y gwasanaethau i bobl ifanc yw nod y strategaeth. Dylid
ei gosod allan mewn Cynllun Strategol, ei hysgrifennu’n glir mewn iaith ddealladwy ac ni ddylai
fod yn hirfaith (dim mwy na 12 ochr papur A4 mewn teip 12-pwynt).  Rhaid i’r Cynlluniau
Strategol Pobl Ifanc nodi’n glir fwriadau’r Bartneriaeth mewn nifer o feysydd allweddol. Yn fwyaf
arbennig, dylent gwmpasu:

• y ddarpariaeth a’r darparwyr presennol;

• y gwasanaethau y bwriedir eu datblygu, a’r rheini wedi’u llunio’n benodol ac yn
gydlynus ar gyfer pobl ifanc;

• y ffordd y bydd gwasanaethau prif ffrwd (cyffredinol) yn cael eu datblygu i’w gwneud
yn fwy hygyrch ac ymatebol i bobl ifanc.

26. Hefyd, dylent nodi’n benodol:
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• sut y byddant yn ystyried safbwyntiau pobl ifanc ynglŷ n â'u  hanghenion a’r
ddarpariaeth bresennol a’r ddarpariaeth angenrheidiol a disgrifio’r prosesau a
ddefnyddir

• y dulliau a ddefnyddir gan y Bartneriaeth i ystyried barn y bobl ifanc a gweithredu ar y
farn honno;

• sut y mae’r Bartneriaeth yn bwriadu rhoi adborth i bobl ifanc ynghylch sut y mae’r
safbwyntiau a fynegwyd ganddynt wedi arwain at neu yn arwain at newidiadau yn y
ddarpariaeth ar eu cyfer;

• y rheolau sylfaenol a luniwyd gan y Bartneriaeth ar gyfer rheoli’r disgwyliadau y bydd
y broses hon yn eu codi ymhlith pobl ifanc, gan na fydd modd gwireddu pob un
ohonynt.

Fe all na fydd pob Partneriaeth yn medru darparu’r holl fanylion sy’n ofynnol o dan y paragraff
hwn a pharagraff 25 uchod yn y strategaeth ddrafft gyntaf.  Os felly, disgwyliwn y byddant yn
gweithio ym misoedd cyntaf y Bartneriaeth tuag at ddarparu datganiadau mwy cynhwysfawr yn
yr adolygiad blynyddol cyntaf.

27. Er y bydd yr holl bartneriaid yn y Partneriaethau Pobl Ifanc yn rhannu’r cyfrifoldeb am
gynorthwyo pobl ifanc a sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu diwallu, mae angen bod yn glir
hefyd am gyfraniad arbenigol pob asiantaeth i’r strategaeth, ac mae’n bwysig bod y cyfraniad
hwn yn cael ei adlewyrchu yng nghynllun busnes/strategol y partner-sefydliad ei hun.  Bydd
angen diffinio swyddogaethau a chyfrifoldebau yn ofalus a’u nodi’n glir yn y strategaeth.

28. Bydd angen i’r strategaeth ar gyfer pob Partneriaeth Pobl Ifanc roi sylw canolog i
ystyriaethau cyfle cyfartal, yn enwedig mewn perthynas â phobl ifanc o leiafrifoedd ethnig,
gyda chefndiroedd crefyddol a diwylliannol gwahanol, gydag anghenion arbennig, a phobl ifanc
hoyw a lesbiaidd, rhieni ifanc, ceiswyr lloches ifanc, teithwyr ifanc, pobl ifanc ddigartref a
grwpiau tebyg eraill. Bydd angen i’r cynllun strategol egluro sut y bydd y Partneriaid yn mynd ati
i adnabod pobl ifanc sy’n agored i niwed neu a all gael problemau yn y dyfodol.  Bydd angen
iddo egluro ble a sut y gallant gael cymorth, a sut y gellir sicrhau bod gwybodaeth am gymorth
o’r fath ar gael yn rhwydd iddynt. 

29. Bydd angen i’r strategaeth gydnabod bod anghenion pobl ifanc yn amrywio: bydd
amgylchiadau rhai ohonynt yn golygu eu bod angen cymorth cyson, ac amgylchiadau eraill yn
golygu na fyddant angen cymorth ar fwy nag un neu ddau o achlysuron dros nifer o
flynyddoedd.  Mae angen i’r cynllun strategol ddangos sut y mae’r Bartneriaeth yn cynnig
darparu gwahanol fathau a lefelau o gymorth mewn ymateb i’r anghenion gwahanol hyn.  
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Blaenoriaethu

30. Mewn sawl Partneriaeth leol, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn disgwyl y bydd yr
archwiliad yn dangos bod angen gwneud llawer iawn o waith i gydymffurfio’n llawn â’r
Cyfarwyddiadau a’r Canllawiau.  Nid ydym yn disgwyl iddynt fynd i’r afael yn ddiymdroi â phob
un o’r meysydd y gwelwyd bod angen eu datblygu.  Serch hynny, yr ydym yn disgwyl gweld y
Partneriaethau wedi’u sefydlu ac yn gweithio’n effeithiol.  Bydd angen i ni hefyd fod yn fodlon
bod y Partneriaethau yn defnyddio tystiolaeth o’r archwiliadau i glustnodi blaenoriaethau ac yn
pennu cyfnodau amser iddynt eu hunain ar gyfer bwrw ymlaen â’r gwaith. 

31. Byddwn felly yn gofyn i bob Partneriaeth nodi yn ei chynllun strategol nifer bach o
feysydd gweithgaredd allweddol y mae wedi cytuno i ganolbwyntio arnynt yn ystod y flwyddyn
gyntaf.  Disgwyliwn na fydd mwy na chwech o’r rhain, gan gynnwys y tri maes allweddol, a
ddisgrifir ym mharagraff 33 isod, y bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn eu monitro.  Bob
blwyddyn ar ôl hynny, bydd disgwyl i’r Bartneriaeth adolygu’r meysydd hynny y mae’n eu
hystyried yn flaenoriaeth ar gyfer gweithredu.  Fe all y bydd rhai blaenoriaethau yn newid ar ôl
yr adolygiad blynyddol.

Meysydd blaenoriaeth cenedlaethol 

32. Mae cryn dipyn o wybodaeth eisoes wedi’i chasglu ar lefel genedlaethol, megis
llwyddiant plant sy’n gadael gofal, nifer y merched yn eu harddegau sy’n feichiog, a
chyrchfannau pobl ifanc 16 oed.  Disgwylir i’r Bartneriaeth dalu sylw i hyn ac i wybodaeth debyg
wrth gynnal ei harchwiliad a chytuno ar ei blaenoriaethau ar gyfer gweithredu.

33. Erbyn mis Mawrth 2004, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn awyddus i fonitro
llwyddiannau pob Partneriaeth yn y meysydd canlynol:

• pa gamau y mae’r Bartneriaeth wedi’u cymryd i gynnwys pobl ifanc wrth lunio
penderfyniadau (gweler paragraffau 20-24 uchod)

• math, a hyd a lled, y gweithgareddau hyfforddi ar y cyd a gynhaliwyd i gwrdd â’r
anghenion penodol a glustnodwyd gan y Bartneriaeth (gweler paragraff 17 uchod)

• pa gamau a gymerwyd gan y Bartneriaeth i lenwi’r bylchau a glustnodwyd yn y
ddarpariaeth, gan gynnwys gweithgareddau ar ôl oriau ysgol yn ei ardal (gweler
paragraffau 14-16 uchod)

34. Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cadw golwg ar y wybodaeth fydd ei hangen
arnom gan y Partneriaethau.  Yn ystod Gwanwyn 2002, byddwn yn gweithio gyda’r Partneriathau
Plant a Phobl Ifanc i gasglu data sylfaenol ar gyfer meincnodi.  Bydd hwn yn ddarlun o’r sefyllfa
bresennol ledled Cymru mewn nifer o feysydd megis y rhai a ddisgrifir yn Atodiad 6.  Yna bydd
peth o’r wybodaeth hon yn cael ei defnyddio fel llinell sylfaen er mwyn medru mesur cynnydd
pob Partneriaeth leol yn y dyfodol. 
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35. Yn Atodiad 7, mae templed sy’n dangos y meysydd allweddol y mae’n rhaid i
strategaethau’r bartneriaeth eu cwmpasu.

36. Dylai’r holl bartneriaid gadarnhau’n ffurfiol eu cytundeb â chynnwys y strategaeth;  os oes
peth anghytuno, dylid cofnodi hynny’n glir.

37. Dylid cyflwyno’r cynllun strategol drafft i’r Cynulliad Cenedlaethol wrth iddo ddatblygu.
Yn dilyn hynny bydd trafodaeth gyda’r Bartneriaeth a rhoddir adborth iddo.  Dylid cyflwyno’r
cynllun strategol drafft cyntaf fydd yn cwmpasu’r cyfnod o 5 mlynedd a hanner o fis Medi 2002
– fis Mawrth 2008 erbyn diwedd mis Gorfennaf 2002. Fel paratoad, bydd Cynulliad
Cenedlaethol Cymru yn disgwyl i Bartneriaethau Pobl Ifanc ddarparu erbyn diwedd Mawrth
2002 adroddiad cynnydd yn sôn am ddatblygiadau lleol yn y meysydd canlynol:

• cynnydd a wneir wrth gynnal yr archwiliad cyntaf o ddarpariaeth, angen ac adnoddau,
a chanfod y negeseuon cyntaf ar gyfer y bartneriaeth; 

• gwerthoedd a gweledigaeth gychwynnol y bartneriaeth ar gyfer sicrhau bod pob
person ifanc yn yr ardal yn cael mynediad i'r hawl gyffredinol erbyn 2008; 

• manylion am gynllun gweithredu cychwynnol/tymor-hirach y bartneriaeth i
gynhyrchu drafft bras o’u cynllun strategol 5 mlynedd cyntaf gan gynnwys tri maes
blaenoriaeth lleol allweddol ar gyfer gweithredu; 

• disgrifiad o’r cynigion a ddatblygwyd gan y Bartneriaeth i bobl ifanc gael cymryd rhan
yn y gweithgareddau uchod;  

• y camau a gymerwyd neu a gynlluniwyd i baratoi’r cynllun cyflawni cychwynnol
(dyddiad targed diwedd Mai 2002). 

Dylid cyflwyno'r cynlluniau strategol canlynol i’r Cynulliad Cenedlaethol am eu sylwadau cyn
diwedd Hydref yn y flwyddyn cyn y mis Ebrill y byddant yn dod i rym. 

38. Disgwylir i’r partneriaethau ymgynghori’n eang ar eu strategaethau drafft a chymryd i
ystyriaeth unrhyw safbwyntiau a fynegir.  Rhaid ymgynghori ynghylch strategaethau drafft y
bartneriaeth gyda’r cyrff a restrir yn Adran 125 o’r Ddeddf, ynghyd ag unrhyw gorff arall sy’n
briodol ym marn y partneriaid.  Rhaid talu sylw dyledus i unrhyw sylwadau a wneir.  Ymhlith y
cyrff priodol fe fydd y Comisiynydd Plant, y Cyngor Cydraddoldeb Hiliol lleol, unrhyw grwpiau
lleol sy’n cynrychioli pobl ag anableddau a Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Bydd rhaid i Bartneriaethau
ystyried eu hymrwymiadau o dan Ddeddf Cysylltiadau Hiliol (Diwygio) 2000 er mwyn sicrhau
nad yw hyn yn cael effaith wahaniaethol ar eu swyddogaethau, a monitro a chyhoeddi
canlyniadau sy’n dangos eu bod wedi cwrdd â’u hymrwymiadau o dan y Ddeddf. Bydd hyn yn
golygu gwneud trefniadau i ymgynghori fel y bo’n briodol gydag, er enghraifft, y Cyngor
Cydraddoldeb Hiliol lleol a chynrychiolwyr buddiannau arbennig. Rhaid cyhoeddi, yn lleol,
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gopïau o gynlluniau strategol terfynol, sy’n cymryd i ystyriaeth unrhyw sylwadau a wnaed gan y
rhai yr ymgynghorwyd â nhw a’r Cynulliad, a rhaid rhoi copïau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru
a sefydliadau Nawdd y Loteri.  Dylid cyhoeddi’r cynllun strategol cyntaf ( a all fod ar ffurf drafft)
erbyn diwedd Hydref 2002. Bydd rhaid i Bartneriaethau ystyried cyhoeddi mewn nifer o
fformatau a chyfryngau, gan gynnwys fideo, tâp, print bras ac amrywiaeth o ieithoedd fel y bo’n
briodol ar gyfer anghenion y gymuned leol. 

Y Cynllun Cyflawni Blynyddol

39. Rhaid i Bartneriaethau Pobl Ifanc lleol baratoi cynllun cyflawni blynyddol ar gyfer y
bartneriaeth a fydd yn disgrifio’r hyn y maent yn bwriadu ei wneud bob blwyddyn a dyrannu’r
prif gyfrifoldebau.  Gall y cynllun gynnwys cyfeiriad at weithgareddau a grybwyllir mewn
cynlluniau eraill.  Yn y lle cyntaf bydd y cynllun cyflawni yn cael ei gyflwyno i Gynulliad
Cenedlaethol Cymru am ei sylwadau.  Rhaid cyflwyno’r drafft cyntaf o’r cynllun cyflawni, a fydd
yn cwmpasu’r 18 mis rhwng mis Medi 2002 a Mawrth 2004, erbyn diwedd mis Mai 2002.
Rhagwelir y bydd y gofyniad hwn yn cael ei ddileu maes o law. Pe bai hyn yn digwydd, byddai’n
parhau i fod yn ofynnol i bartneriaethau lleol gynnal eu cynllun nhw, ond byddai’r Cynulliad yn
gofyn am fynediad iddo fel eithriad yn unig. Yn hytrach na hynny, byddai’r Cynulliad yn dymuno
cael gwybod am, a rhoi ei sylwadau ar, dargedau a dangosyddion blynyddol a osodir gan bob
Partneriaeth Pobl Ifanc.

40. Bydd angen i’r cynllun cyflawni gynnwys rhai "llwyddiannau sydyn" o safbwynt pobl ifanc
– maent yn debygol o gael eu dadrithio gyda’r broses o gymryd rhan oni allant weld canlyniadau
amlwg yn y tymor byr.  Gallai canlyniadau da gynnwys awgrymu dulliau fel y gallai’r partneriaid
weithio gyda’r bobl ifanc i’w helpu i gyrraedd eu hamcanion o fewn cyfnod cytûn o amser, neu
fynd yn ôl at y bobl ifanc gydag eglurhad manwl pam na ellid gwireddu eu dyheadau y tro hwn.  

41. Rhaid i gynllun cyflawni y Bartneriaeth ddangos yn glir sut y bydd y camau y maent yn eu
cymryd tuag at wireddu nodau ac amcanion y Bartneriaeth yn cael eu monitro a’u cloriannu.  Yn
ogystal â’r blaenoriaethau lleol, dylai’r cynllun gynnwys cynigion y Bartneriaeth ar gyfer mesur
sut y maent yn dod ymlaen o ran cyflawni’r blaenoriaethau cenedlaethol (gweler paragraff 33).
Rhaid iddo gadw’r ddysgl yn wastad rhwng dangosyddion perfformiad meintiol ac ansoddol a
rhaid iddo hefyd gynnwys targedau "CAMPUS" (Cyraeddadwy, Amseredig, Mesuradwy, Penodol,
Uchelgeisiol, Synhwyrol).  Fe all y bydd rhai o’r rhain yn adlewyrchu targedau Gwerth Gorau
a/neu Cytundebau Polisi yr awdurdod lleol.  Rhaid rhoi cyfle i amrywiaeth eang o bobl ifanc
ymwneud â’r gwaith o fesur pa mor effeithiol yw’r cynllun cyflawni.

42. Yn Atodiad 7, ceir templed sy’n disgrifio’r meysydd sydd i’w cwmpasu yn y cynllun
cyflawni.
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Adnoddau ar gyfer y strategaeth a’r cynllun cyflawni

43. Bydd angen i’r Bartneriaeth ystyried sut y gall wneud y gorau o’i gallu i weithio ar y cyd i
gael cyllid o amrywiaeth mor eang â phosibl o ffynonellau.  Er enghraifft, fe all y bydd gan rai
o’r partneriaid o’r sector statudol arbenigedd mewn paratoi cynigion, ac fe all y partneriaid yn y
sector gwirfoddol efallai roi arweiniad ar wneud cais am gyllid o ffynonellau na fyddent fel arall
ar gael i’r sector statudol.  Rydym yn awyddus i’r partneriaid gydweithio’n ymarferol er cael y
budd gorau posibl a chanlyniadau gwerth chweil. 

44. Disgwyliwn y bydd y nodau a’r amcanion y cytunwyd arnynt gan Bartneriaeth Pobl Ifanc
lleol,  fel y’u disgrifir yn eu strategaeth, yn cael eu defnyddio fel sail ar gyfer ceisiadau am gyllid
a wneir gan unrhyw rai o’r partneriaid, neu unrhyw gyrff eraill sy’n dymuno gweithio gyda phobl
ifanc yn yr ardal honno.   Rydym yn rhagweld y bydd y cyrff hynny sy’n gyfrifol am ddyrannu
cyllid,  wrth ystyried ceisiadau am gyllid, yn ystyried, fel maen prawf allweddol, i ba raddau y
bydd y cynnig yn cyfrannu at amcanion strategol y Bartneriaeth Pobl Ifanc yn yr ardal dan sylw.

45. Ar sail arbenigedd y partneriaid, a rolau a chyfrifoldebau penodedig pob un, bydd angen
i’r Partneriaethau gytuno ar ba gyrff (ac efallai pa staff o fewn y corff) fydd yn cymryd yr awenau
o ran cyflwyno agweddau unigol o’r cynllun cyflawni blynyddol neu sicrhau eu bod yn cael eu
cyflwyno.  Mewn rhai achosion fe all y bydd angen llunio Cytundebau Lefel Gwasanaeth i
gefnogi hyn.  Bydd angen i’r Bartneriaeth bennu costau bras i wahanol elfennau o’r cynllun, a
disgrifio sut y telir y rheini ac o ble y daw’r arian.  Hefyd, bydd angen trefnu bod hynt y gwaith
yn cael ei fonitro’n rheolaidd. 

Mesur cynnydd

46. Wrth benderfynu ar eu dangosyddion perfformiad, nid ar y dangosyddion rhifyddol,
rhwydd i’w mesur, yn unig y dylai’r partneriaethau ganolbwyntio.  Gall canlyniadau fel gwell
hunan barch, a mwy o bobl ifanc yn gweithredu fel dinasyddion, fod yn ddangosyddion
allweddol o lwyddiant.  Dylai’r canlyniadau fod yn ymwneud â phobl ifanc. Yn lleol, bydd angen
rhoi ystyriaeth ofalus i ddulliau o gasglu’r wybodaeth hon, er enghraifft grwpiau ffocws,
arolygon agweddau neu ddigwyddiadau rhyngweithiol i gasglu adborth.  Gall llwyddo i gynnwys
pobl ifanc yn y gwaith gael ei ystyried yn gam mawr ymlaen.  Dylid cynnwys disgrifiadau o’r
cyfryw ddatblygiadau fel dangosyddion, yn enwedig os ceir tystiolaeth bod agweddau pobl
ifanc wedi newid o ganlyniad. Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gweithio gyda
phartneriaethau i gynhyrchu mwy o arweiniad maes o law.
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Adroddiadau cynnydd blynyddol

47. Ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf (Mawrth 2004) a phob blwyddyn ar ôl hynny, rhaid paratoi
adroddiad am hynt y Bartneriaeth (uchafswm o 4 ochr A4, 12-pwynt, ar ffurf i’w bennu gan
Gynulliad Cenedlaethol Cymru) ar gyfer yr holl bartneriaid a’r Cynulliad.  Rhaid i’r adroddiad
blynyddol ddangos yn glir pa gynnydd a wnaed yn y meysydd blaenoriaeth lleol a
chenedlaethol, ynghyd â’r blaenoriaethau a adolygwyd ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Dylai
hefyd roi manylion am ffyrdd o ddatrys y problemau y rhoddwyd cynnig arnynt ond heb
lwyddiant; mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dymuno annog arbrofi a bydd yn edrych ar
fentrau aflwyddiannus fel cyfleoedd dysgu y gall partneriaethau eraill ddysgu gwersi ohonynt.
Rhaid i’r adroddiad blynyddol nodi hefyd pa gamau a gymerwyd gan y bartneriaeth i roi adborth
i bobl ifanc am ei gweithgareddau.

Canllawiau pellach

48. O dro i dro, bydd y Cynulliad Cenedlaethol mewn cydweithrediad ag eraill yn cyhoeddi
canllawiau ychwanegol ar bynciau perthnasol, a bydd disgwyl i’r Partneriaethau Pobl Ifanc roi
sylw i’r rhain. Yn ddiweddar datblygwyd arweiniad ar y cyd ar rannu gwybodaeth o fewn
Partneriaethau Pobl Ifanc a chadw mewn cysylltiad gyda phobl ifanc ac mae’r rhain wedi eu
cynnwys er gwybodaeth yn Atodiadau 11 ac 12 y Canllawiau hyn. 

Y Gwasanaeth Ieuenctid a diffiniadau

49. Yn y Cyfarwyddiadau amlinellwyd sylfaen statudol ar gyfer y Gwasanaeth Ieuenctid yng
Nghymru am y tro cyntaf. Cysylltir diffiniadau perthnasol, ynghyd â’r Datganiad Cwricwlwm
Gwaith Ieuenctid i Gymru yn Atodiad 8. 

Materion Hyfforddi

50. Hefyd, bydd angen i’r Partneriaethau ystyried a oes staff a gwirfoddolwyr ar gael yn y
sefydliadau partner sydd â’r sgiliau a’r profiad priodol i droi’r cynllun cyflawni yn wirionedd, yn
enwedig y rhannau hynny ohono sy’n golygu gweithio’n agos gyda phobl ifanc.  Gall hyn fod â
goblygiadau ar gyfer recriwtio a datblygu staff a gall arwain at alw am ddarpariaeth nad yw ar
gael ar hyn o bryd yn lleol nac yng Nghymru yn gyffredinol.  Bydd Cynulliad Cenedlaethol
Cymru yn gweithio gyda’r Partneriaethau i sicrhau bod darpariaeth briodol yn cael ei gwneud
trwy gyfrwng y Cyngor Cenedlaethol - ELWa - a’r CCAH lleol i gwrdd â’r cyfryw alw os caiff ei
nodi.

51. Mae’r angen am strategaeth hyfforddi genedlaethol ar gyfer pob un sy’n gweithio gyda
phobl ifanc eisoes wedi’i ganfod.  Yn Atodiad 9 rhestrir rhai o’r materion y byddai’n werth eu
hystyried ymhellach.
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Rhannu arfer da

52. Mae nifer o achosion o arfer da ar draws Cymru a thu hwnt mewn gwahanol agweddau o
waith gyda phobl ifanc.  Mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn awyddus i hyrwyddo agwedd
gadarnhaol tuag at rannu arferion da a’u lledaenu yn fwy cyffredinol.  Ceir rhai enghreifftiau yn
Atodiad 10 o’r Canllawiau hyn. Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gwneud defnydd o’r
rhyngrwyd a fforymau rhanbarthol i hwyluso’r cyfathrebu rhwng y Partneriaethau Pobl Ifanc
lleol.  Bydd mwy o ganllawiau ynghylch hyn yn dilyn maes o law.
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ATODIAD A

CYFARWYDDIADAU GWASANAETHAU CYMORTH IEUENCTID
(CYMRU) 2002

Wedi’u gwneud 18 Gorffennaf 2002

Yn dod i rym 1 Medi 2002

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gwneud y Cyfarwyddiadau canlynol drwy arfer y pwerau
a roddwyd gan adran 123 o Ddeddf Dysgu a Medrau 2000(a):-

Enw, cychwyn a chymhwyso

1. (1) Enw'r Cyfarwyddiadau hyn yw Cyfarwyddiadau Gwasanaethau Cymorth
Ieuenctid (Cymru) 2002 a deuant i rym ar 1 Medi 2002.

(2) Mae'r Cyfarwyddiadau hyn yn gymwys mewn perthynas ag awdurdodau lleol
yng Nghymru yn unig. 

Dehongli

2. Yn y cyfarwyddiadau hyn ystyr “y Cynulliad Cenedlaethol" (‘the National Assembly') yw
Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyfarwyddiadau

3. (1) Mae'r Cynulliad Cenedlaethol drwy hyn yn cyfarwyddo pob awdurdod lleol yng
Nghymru, mewn perthynas â’u hardal, i -

(a) ddarparu gwasanaethau cymorth ieuenctid,

(b) sicrhau bod gwasanaethau cymorth ieuenctid yn cael eu darparu, neu

(c) gymryd rhan mewn darparu gwasanaethau cymorth ieuenctid, gan roi sylw i
ganllawiau a gyhoeddir gan y Cynulliad Cenedlaethol.

(2) Rhaid i awdurdod lleol fynnu bod unrhyw berson y maent yn gwneud trefniadau
â hwy mewn perthynas â darparu o dan baragraff 3 (b) neu (c) uchod yn rhoi sylw i
ganllawiau a gyhoeddir gan y Cynulliad Cenedlaethol.

Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Dyddiad: 18 Gorffennaf 2002

(a) c21.
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Bwriedir i’r tabl hwn fod yn ddarlun dangosol o’r berthynas rhwng y gofynion cynllunio gwahanol sydd yn
dod o fewn cwmpas y fframwaith a gall newid
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ATODIAD 2

AELODAETH Y BARTNERIAETH POBL IFANC

1. Bydd yr holl gyrff sydd yn ymwneud â chynllunio neu gyflenwi gwasanaethau i bobl ifanc
mewn ardal leol yn bartneriaid. Bydd angen i’r Brif Bartneriaeth Pobl Ifanc ystyried y modd gorau
o allu ategu a chael ei ategu gan weithgareddau’r bartneriaeth leol ehangach. 

2. Er mwyn hwyluso cynllunio a datblygiad strategol effeithiol, bydd angen i’r brif
bartneriaeth gynnwys y canlynol (neu uwch gynrychiolydd enwebedig sydd â’r gallu i gymryd
golwg strategol ac awdurdod llawn i gymryd penderfyniadau gweithredol ar eu rhan): 

Yr Awdurdod Lleol

• Y Prif Weithredwr neu Gyfarwyddwr Strategol gyda chyfrifoldeb dros Bobl Ifanc (gellid
adolygu hyn ar ddiwedd y 12 mis cyntaf)

• Tri o’r rheolwyr corfforaethol sy’n gyfrifol am y swyddogaethau canlynol: Y
Gwasanaeth Ieuenctid, Addysg, Y Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai (gallai nifer o’r
swyddogaethau hyn gael eu cynnwys o fewn un swydd mewn rhai awdurdodau.)

• Un Aelod Etholedig

Sector statudol arall

• Prif Weithredwr/Rheolwr Cyffredinol y Grŵp neu’r Bwrdd Iechyd Lleol 

• Pennaeth yr Heddlu yn yr ardal

• Uwch-gynrychiolydd o ELWa

• Uwch-gynrychiolydd o Gyrfa Cymru

• y Rheolwr y Tîm Troseddwyr Ifanc lleol

Y sector gwirfoddol/annibynnol

• Cyfarwyddwr y Cyngor Gwirfoddol Lleol (LVC) neu uwch swyddog a enwebir

• Cynrychiolydd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol i Ieuenctid Cymru (CWVYS)

• Tri chynrychiolydd o’r sefydliadau gwirfoddol ac annibynnol hynny sy’n gwneud gwaith
pwysig gyda phobl ifanc ar draws neu o fewn ardal yr awdurdod lleol
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Eraill

Un neu ragor o gynrychiolwyr o bob un o’r grwpiau canlynol:

• cyflogwyr lleol

• penaethiaid ysgolion uwchradd lleol

• darparwyr addysg bellach a darparwyr hyfforddiant lleol

3. Ar yr amod y ceir cydbwysedd yn y niferoedd rhwng yr awdurdod lleol, cynrychiolwyr
eraill y sector statudol a chynrychiolwyr y sector gwirfoddol/annibynnol, gall y Bartneriaeth
hefyd gynnwys y canlynol neu eu cynrychiolwyr enwebedig:

• darparwyr addysg uwch

• rheolwyr corfforaethol yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am Addysg Gymunedol,
Gwasanaethau Hamdden, Diogelwch Cymunedol, Datblygu Economaidd, Datblygu
Cymunedol, Trafnidiaeth (gall swydd un swyddog gyfuno nifer o’r dyletswyddau hyn
mewn rhai awdurdodau, neu mae’n bosibl i’r cyfrifoldeb gael ei ymgorffori yn
swyddogaethau y rheolwyr corfforaethol a restrwyd eisoes ym mharagraff 2 uchod)

• uwch gynrychiolydd iechyd lleol sydd orau am gyflwyno’r ystod lawn o faterion
gwasanaeth iechyd i bobl ifanc, ac yn enwedig iechyd rhywiol, camddefnyddio
sylweddau, a materion iechyd meddwl/emosiynol 

• Pennaeth y Gwasanaeth Prawf lleol

• uwch-reolwr Canolfan Byd Gwaith 

• Ffederasiwn lleol y Cymdeithasau Tai

• sefydliadau eraill y mae Prif Weithredwr yr Awdurdod Lleol o’r farn bod eu haelodaeth
yn addas ar ôl ymgynghori fel sy’n ofynnol o dan adran 125 o’r Ddeddf.

4. Mae angen i’r Bartneriaeth fod yn hylaw o ran maint tra’n cynnwys ar yr un pryd
amrywiaeth eang o sefydliadau a chadw cydbwysedd yn y niferoedd o’r gwahanol sectorau.
Amgylchiadau lleol fydd yn penderfynu pa rai o’r sefydliadau a restrir ym mharagraff 2 uchod a
gaiff eu gwahodd i ymuno â’r cynrychiolwyr a restrir ym mharagraff 1.

5. Mae paragraff 2 uchod yn cyfeirio at gynrychiolwyr o’r sector gwirfoddol ar y
Bartneriaeth.  Y sector gwirfoddol ddylai fod yn gyfrifol am benderfynu pwy sy’n eu cynrychioli.
Bydd angen i’r sefydliadau gwirfoddol sy’n darparu gwasanaethau a chymorth i bobl ifanc ym
mhob ardal awdurdod lleol drefnu eu hunain er mwyn cael cynrychiolaeth briodol ar y
Bartneriaeth Pobl Ifanc, ac i ddatblygu systemau cyfathrebu dwyffordd effeithiol gyda’u
cynrychiolwyr.  Gallai’r Cyngor Gwirfoddol lleol hwyluso hyn trwy sicrhau bod pob sefydliad
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ieuenctid o fewn y sector gwirfoddol, gan gynnwys y rhai mewn gwisg unffurf, sefydliadau
arbenigol, annibynnol, a sefydliadau chwaraeon, yn rhan o’r broses cyn belled â phosibl.

6. Mae Paragraff 2 uchod yn cyfeirio at gynrychiolwyr o blith cyflogwyr lleol ar y
Bartneriaeth.  Dylai cynrychiolydd y cyflogwyr fod yn gyfrifol am gynnig sylwadau ar yr
anghenion o ran sgiliau (sgiliau trosglwyddadwy cyffredinol a sgiliau penodol ar gyfer swyddi)
yn ogystal ag ar gyfer darparu addysg a hyfforddiant yn seiliedig ar waith.

7. Nid yw Paragraff 2 uchod yn nodi ei bod yn hanfodol i un neu fwy o bobl ifanc fod yn
aelodau o’r Bartneriaeth Pobl Ifanc. Bydd rhaid i bob Partneriaeth Pobl Ifanc benderfynu, yn
dibynnu ar amgylchiadau lleol, a ddylai gael pobl ifanc i gymryd rhan yn uniongyrchol yn y
Bartneriaeth neu i’w hannog i gymryd rhan mewn ffyrdd eraill. Pa lwybr bynnag a ddewisir, mae’n
bwysig nad dim ond 'gwneud er mwyn gwneud' fydd yn digwydd  o ran cyfraniad y bobl ifanc a
bod yr egwyddorion a nodir ym mharagraffau 20 i 24 o’r Canllawiau hyn yn cael eu dilyn. 
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ATODIAD 3

AMSERLEN

Gweithgaredd Cyfeiriad yn y Canllawiau Amserlen

penodi cydlynydd erbyn diwedd 
Partneriaeth Pobl Ifanc neu Chwefror 02
ddyrannu cyfrifoldeb 

archwilio’r ddarpariaeth, yr paragraffau 12 – 19 (llythyr gan canfyddiadau 
anghenion a’r adnoddau y Cynulliad i’r Prif Weithredwyr cychwynnol erbyn
presennol dyddiedig 14.08.01 yn berthnasol) Ionawr -Chwefror 02;

bydd y broses yn 
parhau

datblygu’r agweddau cyntaf ar  paragraffau 5, 25-37 erbyn diwedd 
strategaeth dreiglol 5 mlynedd Mawrth 02
ddrafft sy’n weithredol o 
Medi 02 – Mawrth 08, gan 
gynnwys dadansoddiad o 
archwiliad, gwerthoedd a 
gweledigaeth, nodau lleol 
cyffredinol, blaenoriaethau lleol 
allweddol ac amserlen fras; 
cyflwyno i’r Cynulliad

ymgynghori ar yr paragraff 37 Mawrth – Gorffennaf
adroddiad drafft a’i ddatblygu 02

datblygu’r cynllun cyflawni paragraffau 39-42 erbyn diwedd Mai 02
cyntaf (yn cwmpasu Medi 02-
Mawrth 04) a’i gyflwyno i’r 
Cynulliad

strategaeth gychwynnol yn cael paragraff 38 erbyn diwedd 
ei chyhoeddi ac yn dod i rym; Hydref 02
datblygu’r cynllun gweithredu 
ymhellach a’i ddosbarthu

monitro cynnydd yn erbyn y paragraffau 41, 46 parhaus
strategaeth a’r cynllun cyflawni

ystyried safbwyntiau pobl ifanc paragraffau 20-24 parhaus
ym mhob un o’u gweithgareddau
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ATODIAD 4

ENGHREIFFTIAU O’R MATH O DDARPARIAETH Y GELLID EI
CHYNNWYS MEWN ARCHWILIAD

NODER  Nid yw’r rhestr hon yn gyflawn o bell ffordd.
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estyn allan

cyngor ar gyffuriau/alcohol

canolfannau cynghori a chymorth ar
gyffuriau/alcohol

darparu cymorth ar gyfer iechyd
meddwl 

clinigau pobl ifanc

canolfannau galw heibio

canolfannau cynghori ar iechyd rhywiol

gwybodaeth, asesiadau a chyngor
gyrfaoedd

clwb ieuenctid

profiadau awyr-agored

cyngor yn yr ysgol

seibr-gaffi 

timau chwaraeon

gweithgareddau celfyddydol/cerddorol

llochesi nos, hosteli a mathau eraill o
lety argyfwng sy’n addas i bobl ifanc

tai â chefnogaeth a ddarperir i bobl
ifanc

tai cymdeithasol a ddarperir i bobl
ifanc

cynlluniau bond/blaendal (ar gyfer tai
preifat/ar rent)

darparu chwaraeon, hamdden, y
celfyddydau a cherddoriaeth yn lleol

gwaith ieuenctid annibynnol

cyfleoedd preswyl

cyfleoedd rhyngwladol

cynlluniau mentora

addysg

hyfforddiant ee. prentisiaeth fodern,
hyfforddiant cenedlaethol

darpariaeth ôl-16

gwasanaeth gwybodaeth i bobl ifanc

gweithgareddau cyswllt Addysg Busnes

Porth Ieuenctid

cyrff treftadaeth a diwylliannol

gweithgareddau partneriaeth a
sefydlwyd gan yr heddlu ee Crime of
Your Life, "SPLASH", Blue Light Discos

fforwm ieuenctid

cynghorau ysgolion

gweithgareddau ar ôl oriau ysgol



* am fanylion gweler enghreifftiau o arfer da, Atodiad 10
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Gwobrau Dug Caeredin a rhaglenni
achredu eraill

Canolfan byd gwaith/ y gwasanaeth
cyflogi

Y Sgowtiaid/Geidiaid, Yr Urdd, Clybiau
Ffermwyr Ieuainc a sefydliadau eraill
sy’n gweithio gyda phobl ifanc

Cynlluniau cymorth i rieni ifanc

The Gap*

The Big Act*

darparu cwricwlwm amgen 

darpariaeth i gefnogi entrepreneuriaid
ifanc

gweithgareddau allgyrsiol

Menter Mynediad Ieuenctid

rhaglenni a ddarperir trwy
Ymddiriedolaeth y Tywysog, Weston
Spirit, INCLUDE ayb

grwpiau bywyd gwyllt, cenedlaethol a
lleol, grwpiau amgylcheddol, a grwpiau
cadwraeth 



ATODIAD 5

RHAN O’R FFRAMWAITH PLANT A PHOBL IFANC - CANLLAWIAU
CYNLLUNIO

Cynnwys Plant a Phobl Ifanc

3.11 Mae cynnwys defnyddwyr gwasanaeth yn y gwaith o gynllunio ac adolygu darpariaeth
gwasanaethau, sef yn yr achos hwn, plant a phobl ifanc, eu teuluoedd a’u gofalwyr, yn arfer sydd
wedi hen ennill ei blwyf. Y bwriad yw sicrhau bod y gwasanaethau yn cael eu cyflenwi’n
effeithiol. Mae’n rhaid i anghenion plant a phobl ifanc fod yn ganolog i’r Fframwaith yn hytrach
na’i fod yn cael ei reoli gan anghenion patrwm presennol y gwasanaeth.  Felly, mae’n hanfodol
sicrhau y gall yr holl ddefnyddwyr gwasanaeth leisio’u barn a dylanwadu ar y ffordd mae’r
Fframwaith yn cael ei gynhyrchu a’i adolygu. Bydd gan y fforwm lleol sy’n cynrychioli plant a
phobl ifanc ran ganolog yn y broses hon. Bydd gan gynghorau ysgolion, sy’n destun proses
ymgynghori a datblygu ar wahân o dan gynigion a gynhwysir yn "y Wlad sy’n Dysgu", ran i'w
chwarae wrth iddynt gael eu sefydlu mewn mwy o ardaloedd. 

3.12 Dylai ystod eang o gynrychiolwyr o fuddiannau plant a phobl ifanc gael y cyfle i gyfrannu.
Bydd y rhain yn cynnwys pobl ifanc o gymunedau ethnig du a lleiafrifol, teithwyr, pobl ifanc
hoyw a lesbiaidd, pobl ifanc ddigartref, rhai  sy’n derbyn gofal, troseddwyr, gofalwyr, rhai sydd
wedi cael eu heithrio o’r ysgol a’r rhai ag anableddau. 

3.13 Bydd angen amrywiaeth o ffyrdd creadigol gan ddefnyddio ystod o ddulliau a phrosesau
a bydd angen ymdrech benodol i gael safbwyntiau plant sydd wedi’u heithrio a’r rhai hynny na
fyddai fel arall yn cael eu clywed.  Bydd profiad cyrff perthnasol o'r sector gwirfoddol yn
werthfawr wrth geisio sicrhau bod y rheiny sydd ag anghenion arbennig, gan gynnwys, er
enghraifft, y rheiny sydd â nam synhwyraidd ac anawsterau cyfathrebu eraill a phlant sy'n
derbyn gofal, yn cael eu cynnwys. 

3.14 Mewn cydweithrediad â Llais Ifanc/Young Voice, bydd y Cynulliad yn anfon allan
wybodaeth ar egwyddorion ac ymarfer cyfranogiad, gan gynnwys cyfeiriadau at wybodaeth a
ffynonellau arfer da. Mae trafodaethau ar y gweill gyda sefydliadau perthnasol i sefydlu Uned
Ddatblygu a fydd yn gallu darparu cyngor a gwybodaeth, gan gynnwys cyngor a gwybodaeth
ynghylch darparu hyfforddiant perthnasol i bawb sy’n cymryd rhan, cynrychiolwyr sefydliadau,
aelodau’r awdurdod ac i blant a phobl ifanc. Dylai’r cyfranogiad hwn fod yn ystyrlon a dylai
ddigwydd o ddechrau’r broses gynllunio yn hytrach na gofyn i ddefnyddwyr y gwasanaeth
wneud sylwadau ar gynigion a baratowyd eisoes.
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3.15 Mae Ymestyn Hawliau yn cyfeirio at y mater hwn, gan nodi’r angen i awdurdodau
"ddatblygu arbenigedd mewn siarad yn effeithiol gyda phobl ifanc."  Os nad yw pobl ifanc, cyn
hyn, wedi cael eu hannog i leisio'u barn am y ddarpariaeth sydd ar eu cyfer, mae’n debygol y
byddai angen gwneud gwaith paratoi i ddatblygu eu gallu i gyfranogi’n effeithiol.  Bydd hyn yn
cymryd amser a bydd angen ei hyrwyddo gan staff sydd â phrofiad addas. 

3.16 Dylai plant, pobl ifanc a’u teuluoedd sydd wedi cymryd rhan ym mhroses gynllunio y
Fframwaith lleol dderbyn tystiolaeth bendant bod pobl yn gwrando ar eu safbwyntiau a bod eu
barn yn cael effaith wirioneddol ar ddatblygiad y gwasanaeth.  Am y rheswm hwn rhaid i bob
adroddiad blynyddol Fframwaith restru mewn atodiad yr atebion a roddir i faterion a godir gan
blant, pobl ifanc a theuluoedd a/neu resymau dros fethu ateb. 
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ATODIAD 6

GWYBODAETH GYCHWYNNOL BOSIBL AR GYFER DATBLYGU
BLAENORIAETHAU CENEDLAETHOL YN Y DYFODOL

D.S. Drafft cychwynnol yw hwn Gwneir gwaith pellach gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru
ynghyd â chynrychiolwyr o Bartneriaethau Pobl Ifanc yn ystod 2002.
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Maes

1. Pa mor hawdd yw hi i Bobl
Ifanc yn ardal y Bartneriaeth
gael y wybodaeth y maent ei
hangen, pan fyddant ei
hangen, mewn ffordd hawdd
i’w deall, ac o ffynhonnell y
maent yn gyfforddus â hi?

2. Pa rwystrau sy’n bodoli a
olyga nad yw pobl ifanc yn
manteisio ar eu hawliau
cyffredinol? 

3. Yn ardal y Bartneriaeth pa
ffyrdd sydd o ymgynghori â
phobl ifanc, eu cynnwys,
derbyn eu safbwyntiau a rhoi
adborth iddynt? 

4. Pa mor atebol yw’r prif
wasanaethau i safbwyntiau
pobl ifanc?

5. Pa mor effeithiol y mae’r
Bartneriaeth yn siarad gyda
chroestoriad eang o bobl
ifanc?

Dull o gasglu

Gofyn i bobl ifanc trwy
arolwg agweddau neu grŵp
ffocws; sefyllfa gychwynnol
yn gyntaf, yna flwyddyn ar ôl
blwyddyn.

Fel yr uchod

Fel yr uchod

Fel yr uchod; gofyn i
ddarparwyr gwasanaeth
hefyd, edrych ar unrhyw
wahaniaeth yn y safbwyntiau
a fynegir

Fel 4 uchod

Asiantaeth

Partneriaethau’n defnyddio
templed a baratoir mewn
partneriaeth â Chynulliad
Cenedlaethol Cymru 

Fel yr uchod

Fel yr uchod

Fel yr uchod

Fel yr uchod



* gallai cyfleoedd yn y cyd-destun hwn gynnwys prosiectau wedi eu harwain gan bobl ifanc
eraill, gwirfoddoli, aelodaeth o sefydliad ieuenctid neu glwb neu dîm chwaraeon.
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Maes

6. Pa % o bobl ifanc rhwng
11-25 oed yn ardal y
Bartneriaeth (wrth edrych
fesul blwyddyn) sydd mewn
addysg, hyfforddiant neu
waith?

7. Faint o gyfleoedd* sydd yn
ardal y Bartneriaeth i bobl
ifanc gymryd rhan ym
mywyd eu cymuned a/neu i
fod yn ddinasyddion
gweithredol?  Faint o
amrywiaeth sydd, pa mor
hygyrch ydynt a faint o
gyhoeddusrwydd sydd
iddynt?

Dull o gasglu

Partneriaid

Partneriaeth

Asiantaeth

Fel yr uchod

Fel yr uchod



ATODIAD 7

TEMPLEDI

TEMPLED 1

Partneriaeth Pobl Ifanc: Cynllun Strategol

Cynnwys

(i’w ddatblygu gan gyfeirio at baragraffau 25-38 o’r Canllawiau)

1. Aelodau’r bartneriaeth (enwau a sefydliadau).

2. Disgrifiad byr o sut y bydd y Bartneriaeth yn gweithredu gan gynnwys swyddogaethau a
chyfrifoldebau pob un o’r partneriaid a chyfraniad arbenigol pob asiantaeth i’r broses o
ddatblygu a gweithredu’r strategaeth.

3. Disgrifiad o gysylltiadau’r Bartneriaeth a’i system o gyfathrebu dwyffordd gyda’r holl
bartneriaethau lleol perthnasol a chyda’r bartneriaeth leol ehangach o sefydliadau sy’n
ymwneud â chynllunio a chyflenwi gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc neu rai ddefnyddir
ganddynt.  

4. Y dadansoddiad lleol o’r weledigaeth o gefnogaeth i bobl ifanc 11-25 oed, yn seiliedig ar
eu hawl gyffredinol, yng nghyd-destun y Fframwaith Plant a Phobl Ifanc.  Dylai hyn bennu yr hyn
y mae’r Bartneriaeth Pobl Ifanc yn ceisio’i gyflawni yn y 5 mlynedd a hanner o fis Medi 2002, ac
egluro argymhellion y Bartneriaeth i wella ansawdd ac ymestyn cyrhaeddiad gwasanaethau i
bobl ifanc. 

5. Y materion allweddol sydd wedi deillio o’r archwiliad lleol o’r ddarpariaeth, yr angen a’r
adnoddau presennol, a dadansoddiad o’r ystod o ddarpariaeth sydd ei hangen i sicrhau
gwasanaeth parhaus effeithiol i bobl ifanc.

6. Nifer hylaw o flaenoriaethau allweddol y bwriada’r Bartneriaeth weithredu arnynt dros y
cyfnod o 5 mlynedd, gan gynnwys cynigion i fynd i’r afael â’r blaenoriaethau cenedlaethol
allweddol ar gyfer y cynllun cyflawni a bennir gan y Cynulliad (gweler paragraff 33) ynghyd â
nifer hylaw o flaenoriaethau lleol.
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7. Datganiad o fwriad y Bartneriaeth o ran datblygu gwasanaethau sydd wedi eu targedu yn
benodol at bobl ifanc.

8. Datganiad o fwriadau’r Bartneriaeth o ran datblygu’r gwasanaethau prif ffrwd (cyffredinol)
i’w gwneud yn fwy hygyrch ac atebol i bob person ifanc.

9. Datganiad o fwriadau’r Bartneriaeth o ran y mesurau y bydd y Partneriaid yn eu cymryd i
adnabod pobl ifanc sy’n agored i broblemau neu’n profi problemau.  Bydd angen bod yn glir
ynghylch ble a sut y gallant dderbyn cymorth, a sut y gallant dderbyn gwybodaeth yn rhwydd
ynghylch cymorth o’r fath.

10. Datganiad ar sut y bydd y Bartneriaeth yn gwneud materion cyfleoedd cyfartal yn
ganolog, yn arbennig mewn perthynas â phobl ifanc o leiafrifoedd ethnig a phobl ifanc o
grwpiau anodd eu cyrraedd megis y rhai hynny a nodir ym mharagraffau 23 a 28 o’r Canllawiau.

11. Disgrifiad o’r prosesau y mae’r Bartneriaeth yn bwriadu eu defnyddio i gael safbwyntiau
pobl ifanc, gan gynnwys safbwyntiau pobl ifanc sy’n agored i niwed ac wedi eu dadrithrio a’r rhai
hynny sydd â phroblemau, ynglŷn â’u hanghenion a’r ddarpariaeth bresennol a’r ddarpariaeth
sydd ei hangen.

12. Y dulliau y bydd y Bartneriaeth yn eu defnyddio wrth ystyried, a gweithredu ar y
safbwyntiau a fynegir gan bobl ifanc.

13. Y prosesau y bwriada’r Bartneriaeth eu defnyddio er mwyn rhoi adborth i bobl ifanc ar sut
y mae’r safbwyntiau a gyflwynwyd ganddynt wedi arwain at newidiadau, neu yn mynd i arwain
at newidiadau, yn y ddarpariaeth ar eu cyfer. 

14. Y rheolau sylfaenol y mae’r Bartneriaeth wedi eu datblygu i gynnwys sut y byddant yn
rheoli y disgwyliadau y bydd y broses hon yn eu codi ymysg pobl ifanc, gan nad yw’n debygol y
gellir cwrdd â phob un ohonynt.

15. Eglurhad o’r modd y bwriada’r Bartneriaeth ddarparu cymorth o wahanol fathau a lefelau
i ymateb i wahanol anghenion, i gydnabod y ffaith y bydd rhai pobl ifanc yn debygol o fod angen
cymorth parhaus, ond na fydd eraill angen cymorth ar fwy nag un neu ddau o achlysuron dros
nifer o flynyddoedd.

16. Maes o law, bydd angen i’r cynllun strategol gynnwys datganiad am y protocolau y mae’r
Bartneriaeth wedi cytuno arnynt ar gyfer rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau ac ar gyfer
cyfeirio. Cynhwysir canllawiau ar gyfer partneriaethau lleol gan Grŵp Gorchwyl a Gorffen
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  yn Atodiad 11 i’r Canllawiau hyn.
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17. Mewn amser, bydd hefyd angen i’r cynllun strategol gynnwys datganiad ynghylch
argymhellion y Bartneriaeth ar gyfer cadw cysylltiad â phobl ifanc.  Cynhwysir canllawiau ar
gyfer partneriaethau lleol gan Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cynulliad Cenedlaethol Cymru  yn
Atodiad 12 i’r Canllawiau hyn. 

18. Maes o law bydd angen i’r cynllun strategol gynnwys datganiad ynghylch y meini prawf y
bydd y Bartneriaeth yn eu defnyddio i asesu darpariaeth gan sefydliadau gwirfoddol bach. Mae’r
Cynulliad yn gweithio gyda Grŵp Gorchwyl a Gorffen i gynhyrchu canllawiau ar y modd gorau
i wneud hyn. 

19. Dylid defnyddio’r mesurau y mae’r Bartneriaeth yn eu hargymell, yn fewnol yn ogystal ag
yn allanol, i werthuso ei chynnydd tuag at gyflawni ei blaenoriaethau.

20. Datganiad o’r camau y bydd y Bartneriaeth yn eu cymryd i ddiweddaru ei strategaeth a'i
chynllun strategol yng ngoleuni amgylchiadau sy'n newid yn barhaus. 
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TEMPLED 2

Partneriaeth Pobl Ifanc: Y Cynllun Cyflawni Blynyddol

1. Dylai’r cynllun hwn amlinellu beth fydd pob un o’r partneriaid, gan gynnwys y rhai hynny
yn y bartneriaeth leol ehangach, yn ei wneud yn ystod y cyfnod 12 mis i gyflenwi gwasanaethau
i bobl ifanc er mwyn hyrwyddo gweledigaeth, nodau ac amcanion y Bartneriaeth Pobl Ifanc. I
gychwyn rhagwelir y ceir y wybodaeth hon o gynlluniau gweithredol/gweithredu manylach
sefydliadau partner unigol a phartneriaethau lleol eraill. 

Cynnwys

(i’w ddatblygu trwy gyfeirio at baragraffau 39-42 o’r Canllawiau)

2. Gwybodaeth gyd-destunol o ran y garfan o bobl ifanc rhwng 11-25 yn yr ardal, yn unol â’r
hyn a ddisgrifiwyd yn Atodiad A o’r Canllawiau ar Fframweithiau Plant a Phobl Ifanc.

3. Gweithgareddau arfaethedig ar gyfer y 12 mis nesaf (noder, fodd bynnag, fod y cynllun
cyflawni cyntaf yn ymestyn am gyfnod o 18 mis o Medi 2002) gan gynnwys y wybodaeth
ganlynol o leiaf:

• camau i’w cymryd gan y sefydliadau partner yn unigol a chyda’i gilydd, ynghyd â
fframwaith amser dangosol a manylion y sawl sydd wedi cael y prif gyfrifoldebau;

• y cysylltiad rhwng y gweithgareddau hyn ac amcanion strategaeth dreiglol 5 mlynedd
y Bartneriaeth gan gynnwys y 3 maes o flaenoriaeth penodol a nodwyd gan Gynulliad
Cenedlaethol Cymru am y flwyddyn gyntaf (cyfeirir at hyn ym mharagraffau 32 a 33 o’r
Canllawiau);

• pa mor aml y cynhelir y cyfarfodydd partneriaeth a sut y cânt eu rheoli

• adnoddau i’w dyrannu ar gyfer y gweithgareddau o ran pobl, cyllid ac ati (gan gynnwys
manylion am geisiadau i ffynonellau cyllido allanol).

4. Trefniadau ar gyfer monitro cynnydd, gan gynnwys cydbwysedd rhwng mesurau ansoddol
a meintiol, a thargedau sy’n gyraeddadwy, amserol, mesuradwy, penodol, a synhwyrol).

5. Eglurhad o sut y mae’r Bartneriaeth yn bwriadu cynnal yr adolygiad blynyddol o’i
strategaeth dreiglol 5 mlynedd.

• NODER: Gellir gosod y wybodaeth ar ffurf tabl os dymuna’r Bartneriaeth hynny.
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ATODIAD 8

GWAITH IEUENCTID

Diffiniadau

1. Mae rhan gyntaf yr atodiad hwn yn egluro Adran 7 o’r Gofynion neu’n ymhelaethu arnynt.

2. Cred Cynulliad Cenedlaethol Cymru bod y Datganiad yn adlewyrchiad cywir o ysbryd a
swyddogaeth gwaith ieuenctid a’i fod yn rhoi disgrifiad priodol o ddulliau darparu er mwyn
cyflawni gwaith ieuenctid yn gyson trwy Gymru.

3. Defnyddir y term ‘sector gwirfoddol’ i ddiffinio amrywiaeth eang o ddarparwyr gwaith
ieuenctid.  Gall y darparwyr hyn dderbyn arian o amrywiol ffynonellau a gallant fod yn
canolbwyntio ar agwedd benodol o waith gyda phobl ifanc, gwaith y mae gweithwyr
gwirfoddol neu gyflogedig yn ei wneud.  Fe fydd ganddynt, fodd bynnag, elfen gyffredin o ran
eu bod yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 11-25 oed mewn ffordd sy’n adlewyrchu
egwyddorion ac ethos ‘y Datganiad Cwricwlwm ar Waith Ieuenctid yng Nghymru’. 

4. Yng nghyd-destun darparu gwaith ieuenctid mae, ‘addysg anffurfiol’ yn cyfeirio at broses
o ddysgu sy’n golygu bod pobl ifanc yn wirfoddol yn defnyddio gwasanaethau sy’n caniatáu
iddynt gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o brofiadau a gweithgareddau sy’n hybu eu
datblygiad personol a chymdeithasol.  Gall y dysgu fod wedi ei achredu neu heb ei achredu.

5. Mae ‘Ymestyn Hawliau’ o blaid hybu cyfleoedd cyfartal er mwyn sicrhau y gall pob
person ifanc gymryd mantais o bopeth sy’n cael ei gynnig.  Mae hyn yn cynnwys dewis o iaith,
lle y bo hynny’n ymarferol ac yn seiliedig ar y galw lleol.  Dylai Gwasanaethau Ieuenctid felly
ystyried anghenion pob person ifanc.

Gwasanaethau gwybodaeth i bobl ifanc

6. Er mwyn gwneud y trawsnewidiad i fywyd oedolyn yn un llwyddiannus mae ar bobl ifanc
angen gwybodaeth o safon ar yr amser cywir.  Mae pobl ifanc yn gwneud dewisiadau yn gyson
– fel cwsmeriaid am wasanaethau neu fel aelodau o gymdeithas.  Mae’r dewisiadau hyn yn
seiliedig ar eu dadansoddiad o’r wybodaeth sydd ar gael iddynt.  Os nad oes llawer o
wybodaeth ar gael iddynt yna mae’r dewis yn gyfyngedig ac yn awtonomaidd.  Pan fo
gwybodaeth o safon a chymorth wrth wneud penderfyniad ar gael iddynt, yna bydd y
dewisiadau hyn yn mynd yn gamau deallus tuag at aeddfedu a dod yn ddinasyddion
gweithredol o fewn eu cymunedau.
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7. Gellir darparu gwasanaethau gwybodaeth i bobl ifanc mewn amrywiaeth o ddulliau, o
adnoddau materol a rhithwir (megis taflenni neu wefannau), i fannau lle y gall pobl ifanc gael
gwybodaeth, cyngor a gwasanaethau cynghori fyddai’n cael eu cynnig trwy bwyntiau
gwybodaeth lle y gellir sicrhau safon.

8. Ceir amlinelliad o agendâu y polisi cenedlaethol presennol ar gyfer dysgu, iechyd a
chyflogaeth yn ‘Gwellcymru.com’. 

9. Mae’r term ‘grymuso’ yn disgrifio proses ryngweithiol sy’n cynnwys pobl ifanc a’r
Gwasanaeth Ieuenctid (fel y'i diffinnir uchod) sy’n helpu i baratoi pobl ifanc i ddod yn gyfranwyr
a phartneriaid effeithiol wrth wneud penderfyniadau.  Yn yr ystyr hwn mae ‘grymuso’ yn
awgrymu bod pobl ifanc wedi magu sgiliau a hyder ategol i wneud cyfraniad dylanwadol i
agenda gwaith ieuenctid a dadleuon ehangach.  Mae’n awgrymu i’r un graddau bod strwythurau
a systemau’n cael eu datblygu, eu trefnu a’u cefnogi gan bartneriaid i hwyluso ymgynghori ac i
ystyried safbwyntiau pobl ifanc.

Datganiad Cwricwlwm ar Waith Ieuenctid yng Nghymru

10. Ysgrifennwyd a chymeradwywyd y Datganiad Cwricwlwm ar Waith Ieuenctid yng
Nghymru ym 1992 i gychwyn. Adolygwyd ac ailysgrifennwyd y datganiad canlynol yn 2001. Yn y
dyfodol bydd yn cael ei adolygu bob tair blynedd.

11. Roedd y gweithgor adolygu yn cynnwys yr aelodau canlynol: 

• Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS)

• Cynrychiolwyr o Grŵp y Prif Swyddogion 

• Cyngor Cynghori – Asiantaeth Ieuenctid Cymru 

• Grŵp Safonau Addysg a Hyfforddiant (ETS)

• Yr Asiantaethau Hyfforddi Gwaith Ieuenctid a Chymunedol 

• Young Voice/Llais Ifanc

• Rheolwr Polisi Cwricwlwm – Asiantaeth Ieuenctid Cymru (yn gweithredu fel
ysgrifenyddiaeth i’r broses adolygu).

12. Mae Asiantaeth Ieuenctid Cymru, Grŵp y Prif Swyddogion a CWVYS, sef y prif grwpiau
sy’n gyfrifol am gyflawni Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, wedi cadarnhau Datganiad
Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid Cymru.  
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13. Gwahoddwyd grwpiau eraill i gadarnhau’r datganiad a chedwir cofnod o’u hymrwymiad
a’u bwriad yn Asiantaeth Ieuenctid Cymru.  

14. Ymgynghorwyd yn eang, a chyflwynwyd sylwadau gan unigolion, grwpiau a sefydliadau i’r
gweithgor adolygu i’w hystyried. Gwnaethpwyd hyn nid yn unig â’r cyrff hynny a restrwyd uchod
ond trwy Pigion (llenyddiaeth Gwybodaeth Plant a anfonwyd allan i 1300 o weithwyr ieuenctid
ar draws Cymru). 

15. Hefyd gwahododd gwefan Asiantaeth Ieuenctid Cymru sylwadau gan y rhai hynny na
ddaethpwyd i gysylltiad uniongyrchol â hwy drwy’r post neu drwy’r broses ymgynghori leol. 

16 Gofynnwyd i Estyn ac i Dîm Polisi Ieuenctid Cynulliad Cenedlaethol Cymru am eu
sylwadau hefyd. 

DATGANIAD CWRICWLWM AR WAITH IEUENCTID YNG NGHYMRU 
CHWEFROR 2002

Bwriad y datganiad hwn yw:

• sefydlu prif fwriadau gwaith ieuenctid yng Nghymru

• hysbysu pobl o’r tu allan i’r gwasanaeth o’r bwriadau hyn

• darparu dealltwriaeth gyffredin o’r bwriadau hyn

• darparu fframwaith ar gyfer datblygu arfer a phenderfynu ar flaenoriaethau

• creu ffordd o fesur cynnydd tuag at gyflawni’r bwriadau hyn

NI fwriedir i’r Datganiad hwn:

• arwain at un cwricwlwm, penodedig ac anhyblyg a fyddai’n llesteirio amrywiaeth neu’n
cyfyngu ar ddyfeisgarwch.

BWRIAD GWAITH IEUENCTID YNG NGHYMRU

Bwriad gwaith ieuenctid yng Nghymru yw:

• hyrwyddo a rhoi anogaeth weithredol i gyfleoedd cyfartal i bob person ifanc er mwyn
eu galluogi i gyflawni eu potensial fel unigolion sydd â gallu ac fel aelodau o grwpiau
a chymunedau.

• cefnogi pobl ifanc yn weithredol trwy newidiadau sylweddol yn eu bywydau a'u
cynorthwyo i ddeall eu hawliau a’u cyfrifoldebau yn y trawsnewidiad i fywyd oedolyn.
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• annog pobl ifanc i ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth, ymagweddau a gwerthoedd
sy’n eu galluogi i ddefnyddio eu sgiliau, eu hadnoddau a’u hamser yn bwrpasol. 

Mae gwaith ieuenctid felly trwy ei berthynas wirfoddol gyda phobl ifanc yn cynnig cyfleoedd
cynhwysol i ddysgu sy’n:

• ADDYSGOL – yn galluogi pobl ifanc i fagu’r sgiliau, y wybodaeth a’r ymagweddau sydd
eu hangen i ganfod, dadlau dros a mynd ar ôl eu hawliau a’u cyfrifoldebau fel unigolion
ac fel aelodau o grwpiau a chymunedau, yn lleol, yn genedlaethol, ac yn rhyngwladol.

• CYFRANOGOL – lle mae pobl ifanc yn cael eu hannog i rannu cyfrifoldeb a dod yn
bartneriaid cyfartal, yn sylfaenol i’r prosesau dysgu a’r strwythurau o wneud
penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau hwy ac ar fywydau ac amgylchiadau pobl
eraill.

• GRYMUSO – annog a grymuso pobl ifanc i ddeall eu hawliau a’u cyfrifoldebau ac i
weithredu ar y materion personol, cymdeithasol a gwleidyddol sy’n effeithio ar eu
bywydau hwy eu hunain, bywydau pobl eraill; fel dinasyddion cyfrifol o'r cymunedau y
maent yn rhan ohonynt..

• MYNEGOL – yn annog a galluogi pobl ifanc i fynegi eu hemosiynau a’u huchelgeisiau,
trwy gyfleoedd creadigol, chwaraeon a heriol sy’n codi ymwybyddiaeth o:-

• Hunaniaeth ddiwylliannol

• Dwyieithrwydd a gwerth eu hiaith eu hunain

• Treftadaeth

• Parch at amrywiaeth 

• Dinasyddiaeth a pharch at eraill

Dylid cynllunio’r cyfleoedd uchod i hybu cydraddoldeb i bawb.

Dylent:

• herio gormes ac anghydraddoldeb 

• hybu derbyn y gwahaniaethau sy’n deillio o hil, hunaniaeth rywiol, rhyw, anabledd,
oedran, crefydd, a dosbarth

• cydnabod pwysigrwydd yr iaith Gymraeg a’i threftadaeth, ieithoedd eraill, a’r amrywiol
ddiwylliannau yng Nghymru.
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CYFLAWNI GWAITH IEUENCTID YNG NGHYMRU

Cyflawnir gwaith ieuenctid yng Nghymru trwy berthynas wirfoddol rhwng pobl ifanc a
gweithwyr ieuenctid sy’n gweithio o fewn eu sefydliadau eu hunain ac mewn partneriaeth ag
eraill i ddarparu a/neu hwyluso:

• rhaglenni addysgol anffurfiol a strwythuredig sy’n herio’r sefydliadau a’r bobl ifanc eu
hunain i wella eu datblygiad personol, cymdeithasol a gwleidyddol.

• mannau a chysylltiadau lle y gall pobl ifanc fwynhau eu hunain, teimlo’n ddiogel,
derbyn cefnogaeth a gwerthfawrogiad, dysgu i fod â mwy o reolaeth dros eu bywydau,
ac i adnabod a gwrthod y dylanwadau niweidiol a allai effeithio arnynt.

• mynediad i wybodaeth, cyngor, arweiniad, a gwasanaeth cynghori perthnasol sy’n
cynnwys deall eu hawliau a’u cyfrifoldebau.

Caiff cyflawni gwaith ieuenctid yng Nghymru ei gynorthwyo gan waith ymchwil priodol i
faterion a thueddiadau sy’n cael effaith benodol ar fywydau pobl ifanc.  Mae’n bwysig
cydweithredu gydag asiantaethau a gwasanaethau addas fel y gellir defnyddio eu harbenigedd i
wella’r ffordd o nodi anghenion, diddordebau a hawliau pobl ifanc.

BLAENORIAETHAU

• mae’r gwasanaeth ieuenctid yn agored i bobl ifanc rhwng 11-25 oed, ond rhydd
flaenoriaeth i’r cyfnod o dyfu’n oedolyn yn y grŵp oedran 13-19.

• gellir penderfynu ar y grwpiau a’r materion sy’n cael blaenoriaeth ar sail genedlaethol,
leol neu sefydliadol a dylid seilio’r penderfyniad ar yr egwyddorion o sicrhau mynediad
a chyfleoedd cyfartal. 

DARPARIAETH

• penderfynir ar y math, y dull a’r amrywiaeth o ddarpariaeth gwaith ieuenctid ar lefel
genedlaethol, leol a/neu sefydliadol.

• dylid ystyried y galw wrth sefydlu’r ddarpariaeth briodol.

Mae anghenion unigolion yn hanfodol i’r broses hon nid yn unig i gael canlyniadau o ran polisi
cymdeithasol ond hefyd i dargedu eu huchelgeisiau a’u dyheadau eu hunain. 

Gallai’r dulliau cyflawni a ddefnyddir gynnwys y canlynol:

• gwaith yn y ganolfan

• canolfannau ar gyfer arbenigedd o fewn y cwricwlwm
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• gwaith ar wahân

• gwybodaeth, cyngor, arweiniad a gwasanaethau cynghori

• darpariaeth symudol 

• gwaith estyn allan

• gwaith prosiect

• gwaith preswyl

• darpariaeth wedi’i thargedu at grwpiau penodol

• gwaith un i un

• gweithio mewn partneriaeth

• mecanweithiau ar gyfer ymgynghori â phobl ifanc

• darparu cyfleoedd i wirfoddoli

MESUR CYNNYDD AC ASESU CANLYNIADAU

• Dylai’r Datganiad Cwricwlwm ar Waith Ieuenctid yng Nghymru ddarparu’r sylfaen ar
gyfer sefydlu meini prawf y cytunir arnynt fel y gellir archwilio’r Gwasanaeth Ieuenctid,
yn fewnol a/neu yn allanol, er mwyn nodi canlyniadau penodol Gwaith Ieuenctid.

• Dylid penderfynu ar feini prawf o’r fath ar bob lefel o fewn cyd-destun y ddarpariaeth.

• Dyletswydd pob darparwr gwaith ieuenctid yw sefydlu dulliau o fonitro a gwerthuso
cynnydd. Dylai Darparwyr/Sefydliadau y Gwasanaeth Ieuenctid dynodi a rhannu arfer
da, tra ar yr un pryd fynd i’r afael â meysydd sy’n peri pryder a chynnig cymorth a
hyfforddiant priodol pan fo angen.

• wrth asesu deilliannau dylai darparwyr fod wedi sefydlu systemau i gynllunio,
gwerthuso a monitro pob rhan o'r gwaith ieuenctid a gyflwynwyd a bod y buddiannau
cadarnhaol i bobl ifanc yn cael eu nodi’n glir. 

• Dylai darparwyr gymryd i ystyriaeth (hefyd) ganllawiau Llywodraeth Cynulliad
Cenedlaethol Cymru a fframwaith Estyn ar gyfer arolygu gwasanaethau ar gyfer pobl
ifanc. 

• Bydd y broses barhaus o werthuso a chynllunio gweithredu yn hybu gwelliannau,yn
golygu y gellir dynodi arfer da o fewn gwaith ieuenctid, ac yn cyfrannu tuag at
benderfynu ar ddyfodol strategaethau gwaith ieuenctid.
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ATODIAD 9

MATERION HYFFORDDI AR GYFER PAWB SY’N GWEITHIO GYDA
PHOBL IFANC

1. Dylai pob un sy’n gweithio gyda phobl ifanc fel unigolyn neu grwpiau feddu ar yr agwedd,
y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau cywir. Rhaid i bartneriaethau lleol sicrhau bod eu staff
a’u gwirfoddolwyr yn gweithredu y tu fewn i systemau sy’n hyrwyddo hyn ac yn diogelu pobl
ifanc.

2. Mae’n hollbwysig bod pob un sy’n gweithio gyda phobl ifanc, gan gynnwys ‘mentrau un
person’ lleol a phobl ifanc hŷn yn derbyn hyfforddiant ym maes diogelu plant a materion
iechyd a diogelwch. Mae meini prawf asesu ar gyfer sefydliadau sector gwirfoddol a
ddatblygwyd gan grŵp gorchwyl a gorffen wedi eu cynnwys yn Atodiad 13.

3. Bydd y Partneriaethau Pobl Ifanc lleol yn gyfrifol am ddiffinio’r ‘hyfforddiant a’r
cymwysterau addas’ ar gyfer y rhai hynny sy’n gweithio gyda phobl ifanc pa un a ydynt yn
weithwyr rhan-amser, yn weithwyr llawn-amser, yn weithwyr sy’n cael eu talu neu’n weithwyr
di-dâl. Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn disgwyl bod yr asiantaethau a’r sefydliadau hynny
sy’n cyflogi staff llawn-amser neu ran-amser yn sicrhau bod eu staff yn derbyn lefel briodol o
hyfforddiant er mwyn cydymffurfio ag anghenion gwasanaeth lleol ac ennill lefel sylfaenol o
sgiliau a chymwysterau. Lle bo’n gymwys, dylid annog pob aelod o staff i geisio lefelau
hyfforddiant a chymwysterau uwch ac ymgymryd â datblygiad personol parhaus.

4. Bydd angen i asiantaethau a sefydliadau sy’n defnyddio gwirfoddolwyr osod meincnodau
addas ar gyfer hyfforddi a chefnogi eu gwirfoddolwyr, er mwyn diogelu ansawdd y mewnbwn i
fywydau pobl ifanc.     

5. Mae angen gwella’r sgiliau sy’n arwain at ymyrryd yn effeithiol ym mywydau  pobl ifanc ac
angen cydnabod yr heriau, y gofynion a’r risgiau sydd ynghlwm wrth weithio gyda rhai grwpiau
o bobl ifanc – mae hyn yn galw am staff hyfforddedig proffesiynol a gefnogir, a gwirfoddolwyr
hyfforddedig a gefnogir i’w helpu.

6. Mae’r cyfrifoldeb dros feithrin sgiliau yn ganolog i gylch gwaith nifer o asiantaethau ac
mae’n bosibl y gall greu problemau wrth i asiantaethau warchod eu hardaloedd eu hunain, a
dyblygu gwaith ac fe allai arwain at ansicrwydd ynghylch ffiniau’r rôl. Dyma fater pwysig, ac ni
ellir ei ddatrys ond drwy broses leol ddi-fwlch sy’n dechrau gyda’r person ifanc. Nid oes llawer
o ots pwy sy’n cyflawni’r gwaith dim ond bod rhywun yn ymateb yn effeithiol i’r person ifanc ar
yr amser cywir. Dyma’r pwyntiau pwysig:
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• rhaid peidio â gorlwytho pobl ifanc (sawl mentor yn mynd ar ôl yr un person);

• rhaid peidio â dyblygu’u profiadau (chwarae’r un gemau ymddiried dro ar ôl tro);

• rhaid peidio â chyfleu negeseuon sy’n gwrthddweud ei gilydd.

7. I raddau, gall y gwahaniaethau yn yr ymagweddau hyn gael eu goresgyn drwy egluro’r
rôlau a’r cyfrifoldebau o fewn strategaeth y Bartneriaeth. Serch hynny, bydd angen rhoi mwy o
bwys yn yr hyfforddiant proffesiynol a roddir i bawb sy’n gweithio gyda phobl ifanc ar helpu’r
person ifanc i ymateb a chyfathrebu’n effeithiol mewn gwahanol sefyllfaoedd. 

8. Mae nifer o’r rhai hynny sy’n gweithio’n broffesiynol gyda phobl ifanc heb dderbyn unrhyw
hyfforddiant penodol ar gyfer gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill i gwrdd ag
anghenion unigol neu ar gyfer gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc. Dylid, ar y cyd, ysgwyddo'r
ddyletswydd broffesiynol o egluro’r dewisiadau sydd ar gael i bobl ifanc, a goblygiadau’r
gwahanol ddewisiadau yng nghyd-destun eu helpu i ganfod beth fyddai o fudd iddynt yn y
tymor hir. Un ystyriaeth allweddol ar gyfer staff o’r asiantaethau partner ac ysgolion yw sut i
ddysgu a datblygu’r sgiliau perthnasol ar gyfer gweithio’n effeithiol gyda phobl ifanc. Mae hwn
yn rhan o agenda hyfforddiant proffesiynol ehangach y DU ( a drafodwyd yn adroddiad ‘Pontio’r
Bwlch/Bridging the Gap’ Uned Allgáu Cymdeithasol y Llywodraeth a’r ddogfen strategol
Connexions). Serch hynny, mae yna botensial i ddylanwadu ar weithwyr ledled Cymru drwy
hyfforddiant mewn swydd i athrawon, gweithwyr cymdeithasol, ymgynghorwyr gyrfaoedd,
gweithwyr ieuenctid ac eraill; Cynulliad Cenedlaethol Cymru fydd yn cychwyn ar y gwaith
priodol. 

Gweithwyr Ieuenctid

9. Gwelwyd rhai datblygiadau cadarnhaol ac arwyddocaol sy’n unigryw i Gymru mewn
perthynas â hyfforddi gweithwyr ieuenctid, gan gynnwys gwaith diweddar o dan arweiniad
Asiantaeth Ieuenctid Cymru i greu llwybrau cydlynol at ennill statws cymwysedig ar ôl gwneud
gwaith rhan-amser neu waith gwirfoddol (sydd i nifer o bobl ifanc yn datblygu o gael mwynhad
a budd o'r ddarpariaeth ar gyfer pobl ifanc, a hynny'n arwain yn ei dro at hyfforddiant a gyrfa) a
chreu Coleg Staff. Rhai cwestiynau allweddol sydd angen ystyriaeth bellach yw:

• pa mor addas yw’r hyfforddiant proffesiynol ar gyfer gwaith ieuenctid ar ei ffurf
bresennol er mwyn rhoi’r sgiliau perthnasol i weithwyr wireddu gweledigaeth "Ymestyn
Hawliau" yn yr 21ain ganrif.

• sut i fynd ati i ddefnyddio adnoddau a chreu carfan o weithwyr ieuenctid medrus,
profiadol sydd â sylfaen addas o sgiliau megis  gwaith grŵp a chynghori, er mwyn
medru dilyn gyrfa a pharhau i ddatblygu fel ymarferwyr proffesiynol dros y
blynyddoedd

• ar gyfer yr ymarferwyr hynny sy’n dymuno symud i waith rheoli, sut i gael gafael ar
hyfforddiant arbenigol, megis rheoli staff, gwirfoddolwyr a chyfleusterau.
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ATODIAD 10

ENGHREIFFTIAU O ARFER DA

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn awyddus i hyrwyddo amgylchedd lle mae pob
asiantaeth yng Nghymru sy’n gweithio gyda phobl ifanc yn cael eu hannog i rannu arferion da
ac i elwa o brofiadau pobl eraill. Isod, gwelir rhai enghreifftiau yr ydym yn ymwybodol ohonynt.
Heb os, mae yna nifer o enghreifftiau eraill y gellid bod wedi eu cynnwys. Anfonwch atom, os
gwelwch yn dda, unrhyw enghreifftiau o arferion da y gallwn efallai eu cyhoeddi ar y rhyngrwyd.
Dylai’r enghreifftiau fod yn fyr (uchafswm o 2 ochr A4), wedi eu hysgrifennu mewn Cymraeg neu
Saesneg clir, ac fe ddylent gynnwys tystiolaeth oddi wrth bobl ifanc yn nodi pa mor effeithiol
fu’r gwaith.

1. ARCHWILIO’R DDARPARIAETH A’R ANGEN

i) ARCHWILIAD SIR GAERFYRDDIN

Er mwyn paratoi ar gyfer yr arolwg cychwynnol, rhannwyd y sir yn ardaloedd hylaw. Seiliwyd y
rhain ar ardaloedd hen Gynghorau Bwrdeistref y Dosbarth a phenodwyd cyd-gysylltydd ar gyfer
pob ardal. Rhoddwyd cyfarwyddyd iddynt gynnal archwiliad, a threfnu grŵp strategol lleol er
mwyn datblygu gwasanaethau a strategaethau lleol wedi’r archwiliad. Wrth fynd ati i
benderfynu ar gyfeiriad a methodoleg yr archwiliad, canfuwyd rhai materion lletchwith yn
gynnar iawn. Ymysg y materion hyn roedd y cwestiwn beth yn union a olygir wrth "wasanaethau
i bobl ifanc" - er enghraifft, a oedd y diffiniad i gynnwys clybiau chwaraeon. Byddai hyn yn
golygu cysylltu â phob clwb chwaraeon yn y sir a chael gwybodaeth ynghylch y gwahanol
dimau oedd ganddynt (roedd gwybodaeth leol yn dangos bod gan rai clybiau gymaint ag 11 tîm
iau). Hefyd a oedd grwpiau crefft ymladd ac yn y blaen i’w hystyried, a oedd ysgolion yn
gymwys i’w hystyried fel darpariaeth ar gyfer pobl ifanc, yn enwedig y gweithgareddau a
chlybiau ar ôl ysgol? (Cyn belled ag roedd y clybiau chwaraeon o dan sylw, fe fu’n bosibl i ni
gydweithio â’r Swyddogion Datblygu Chwaraeon a gyflogwyd gan yr awdurdodau lleol i roi
cymorth gyda’r gwaith hwn). 

Rhaid hefyd oedd rhoi ystyriaeth fanwl i’r cwestiwn o sut i gyrraedd croestoriad o bobl ifanc,
gan gynnwys y rhai hynny nad ydynt yn gysylltiedig ag unrhyw ddarpariaeth a’r rhai hynny sydd
ag anghenion arbennig. Er mwyn cyflawni’r amcan hwn, aethpwyd i’r afael â phrosiectau
arbennig, gan gynnwys gweithwyr allgymorth a gweithwyr annibynnol, er mwyn ceisio denu’r
bobl ifanc at y grwpiau strategol arbennig a alwyd at ei gilydd. (Pan fydd hyn yn digwydd, mae’n
ddefnyddiol iawn cael yr un hwyluswyr ynghlwm wrth y gwaith er mwyn sicrhau cysondeb yn
y dull o weithredu).  
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Er mwyn gosod yr archwiliad yn ei gyd-destun, penderfynwyd ymchwilio a chasglu gwybodaeth
ar yr amgylchiadau demograffig a chymdeithasol yn yr ardaloedd ar yr un pryd. Roedd hyn yn
gymorth wrth osod y canlyniadau mapio terfynol mewn fframwaith cydlynol a rhoi ymdeimlad
ychwanegol o fwriad.

Roedd datblygu’r holiadur yn broses hanfodol; roedd yn hollbwysig sicrhau nad oedd y
cwestiynau’n arweiniol a’u bod yn hawdd i’w deall, eu bod yn cynnwys yr holl wybodaeth oedd
ei hangen, ond heb fod yn rhy hir. Roedd hefyd yn holl bwysig i gymryd i ystyriaeth y ffurfiau
‘cywir’ o ymchwilio er mwyn llunio ymateb sy’n ystadegol hyfyw. Gyda phrofiad, mae’n amlwg
y dylai’r datblygiad fod wedi ei gysylltu wrth system o ddadansoddi electronig, oherwydd roedd
rhaid dosbarthu a dadansoddi’r wybodaeth gyda llaw – proses hirfaith iawn. Byddai wedi bod
yn fuddiol denu’r adran TGCh neu gorff tebyg i fewn i’r camau cynllunio cychwynnol.

Ar ôl cwblhau’r broses, cafwyd rhai problemau annisgwyl gyda’r adroddiadau drafft yn nhermau
pwy oedd awdur y gwaith a sut i’w ddosbarthu ac yn y blaen, hynny yw, roedd nifer o grwpiau
eisiau cael gafael ar y canlyniadau ac roedd pryderon ynghylch priodoldeb ac amseriad hyn.
Byddai wedi bod yn ddefnyddiol datblygu canllawiau ynghylch pwrpas a pherchnogaeth yr
adroddiad cyn ystyried ei gyhoeddi’n fwy eang.

Rhai pwyntiau dysgu a ddeilliodd o’r ymarfer:

• yn ddelfrydol, dylai’r dulliau gynnwys amrywiaeth o gwestiynau llafar/cwestiynau
drwy’r post wedi eu cefnogi gan weithdai neu grwpiau ffocws. Fel arall gall nifer yr
ymatebion fod yn isel. Gallai rhai cwestiynau ysgrifenedig gael eu camddehongli ac fe
all pobl adael mannau gwag neu roi ymatebion aneglur.

• rhaid bod yn eglur ynghylch yr union wybodaeth yr ydych ei hangen neu fe fydd y
wybodaeth a dderbynnir yn cael ei chyfaddawdu a bydd y patrwm yn anghywir.
Gofynnwch am gyngor/defnyddiwch arbenigwyr wrth ddatblygu holiaduron er mwyn
osgoi gofyn cwestiynau arweiniol.

• nodwch bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau bob amser.

• defnyddiwch rwydweithiau/ysgolion/clybiau ieuenctid a phrosiectau sydd eisoes yn
bodoli. Mae’n anodd iawn cael unigolion i gymryd rhan oni bai eu bod yn rhan o grŵp
neu yn bobl o dan anfantais – rhaid gweithio gydag ‘arbenigwyr’ gan gynnwys
gweithwyr ar y strydoedd er mwyn adnabod a thrafod ar lefel unigol os oes angen.

• er mwyn cwblhau’r dasg bydd angen llawer o waith caled – byddai’n gymorth cael
rhywun profiadol sy’n medru casglu’r wybodaeth yn gywir ac yn ddefnyddiol – byddai
hefyd yn gymorth petaech yn medru cysylltu’r wybodaeth wrth ffyrdd electronig o
ddadansoddi.

• goresgyn difaterwch pobl ifanc – gwneud y prosiect yn hwyl ac yn hygyrch.
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• rhoi cyfle i bobl roi atebion trylwyr ac i fedru datblygu’u hatebion er mwyn sicrhau eich
bod yn derbyn atebion swmpus sy’n taflu golwg ar anghenion neu broblemau yn
hytrach na derbyn rhestrau o ddymuniadau yn unig.

• amseriad – dylech osgoi gwyliau ac adeg arholiadau, oni bai fod gennych raglen
benodol o weithgareddau haf, er os byddwch yn ei hategu at sesiynau gweithgareddau,
gellir ei dehongli fel tasg ychwanegol, a bydd yn waith anodd i bobl ifanc a gweithwyr
gwblhau tasg gwbl amherthnasol ar ddiwedd diwrnod hir. 

• sicrhewch eich bod yn derbyn safbwyntiau a chanfyddiadau amryw o wahanol
garfanau megis pobl ifanc, oedolion, trigolion a darparwyr gwasanaethau.

• angen amlinellu’r ddarpariaeth bresennol er mwyn medru mesur datblygiadau yn erbyn
y data sylfaenol.

• os byddwch yn penodi ymgynghorwyr sicrhewch fod eu hagwedd yn gywir a bod pobl
ifanc yn eu hystyried yn gredadwy.

• rhowch wybod i’r bobl ifanc at ba ddibenion y defnyddir y wybodaeth.

• mae gwybodaeth yn newid mor gyflym, felly bydd angen i chi ei defnyddio cyn gynted
â phosibl.

• sicrhewch fod yr ardal a’r ystod oed yn ddigon eang. 

• rhowch ystyriaeth i anghenion yr iaith Gymraeg

• sicrhewch fod pob un o’r bobl allweddol yn cymryd rhan neu mae’n bosibl na fydd y
prosiect yn gredadwy – os bydd angen, ffoniwch ac ati er mwyn sicrhau eich bod yn
cael ymatebion.

Cyswllt: Harold Jones. Ffôn : 01994 231866
ebost: WHJones@carmarthenshire.gov.uk

ii) AROLWG O BOBL IFANC PEN-Y-BONT AR OGWR (MODEL
CYMUNEDAU SY’N GOFALU)

Fel rhan o Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Pen-y-bont ar Ogwr,  gwahoddwyd Cymunedau sy’n
Gofalu i fod yn bartner i ddarparu gwasanaethau ar gyfer pobl y Fwrdeistref Sirol.

Mae Cymunedau sy’n Gofalu:

• yn rhaglen dymor hir ar gyfer creu cymunedau diogel lle mae plant a phobl ifanc yn
cael eu gwerthfawrogi, eu parchu, a’u hannog i wireddu’u potensial;

• yn sefydlu partneriaeth waith rhwng y bobl leol, asiantaethau a sefydliadau i hybu
datblygiad personol a chymdeithasol iachus ymysg pobl ifanc, tra’n lleihau’r risg o
wahanol ymddygiadau sy’n achosi problem;
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• yn defnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf am y ffactorau mwyaf tebygol o annog hunan-
effeithiolrwydd, llwyddiant ac ymrwymiad cymdeithasol ymysg pobl ifanc;

• yn arwain at gynlluniau gweithredu lleol sydd â’r amcanion canlynol:-

• Cefnogi a chryfhau teuluoedd;

• Hybu llwyddiant ac ymrwymiad i ysgolion;

• Annog ymddygiad rhywiol cyfrifol;

• Sicrhau cymuned ddiogel sy’n fwy cydlynus.

Dengys gwaith ymchwil fod yna ffactorau risg dylanwadol ym mywydau plant sy’n cynyddu’r
posibilrwydd y byddant yn datblygu problemau iechyd a phroblemau ymddygiad wrth iddynt
dyfu’n hŷn. Wrth ddefnyddio’r dull cam wrth gam o weithredu, mae Cymunedau sy’n Gofalu yn
ei gwneud hi’n bosibl i fapio’r ffactorau hynny ym mywydau plant lleol sydd yn ei gwneud hi’n
fwy – neu’n llai - tebygol y byddant yn profi: methiant yn yr ysgol; beichiogrwydd tra yn yr ysgol
a chlefydau a drosglwyddir yn rhywiol neu yn cael eu tynnu i mewn i fyd cyffuriau, trais a
throseddu.

Mae Cymunedau sy’n Gofalu yn elusen gofrestredig sydd â rheolwr rhaglenni wedi ei leoli yng
Nghymru. Lluniodd holiadur un tudalen ar bymtheg o hyd a chynhaliwyd arolwg yn cynnwys yr
holl ysgolion uwchradd. Mae’r arolwg ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg ac fe’i sganiwyd yn
electronig i fewn i system SPSS sy’n caniatau dadansoddiad manwl a chroes dablu.

Y rheswm dros gynnal yr arolwg ydoedd darganfod yr hyn roedd pobl ifanc yn ei feddwl am eu
hysgolion, eu teuluoedd, eu cartrefi, eu cymdogion ac i geisio darganfod yr hyn roeddynt yn ei
wneud yn eu hamser hamdden. Mae hefyd yn mesur lefelau troseddau ieuenctid a
chamddefnyddio cyffuriau ac yn caniatáu cymhariaeth rhwng ardaloedd lleol, cyfartaledd
bwrdeistrefol a chyfartaleddau cenedlaethol er mwyn gosod yr ymatebion yn eu cyd-destun.

Ymwelwyd â Phenaethiaid a chytunodd y rheiny i gefnogi’r fenter. Enwebwyd  aelod o’r staff i
arwain  a rhoddwyd  canllawiau a chyfarwyddiadau i’r athrawon eraill fel bod dull unffurf o
weithredu yn cael ei fabwysiadu.

Cyflwynwyd yr arolwg i’r disgyblion drwy’r gwersi Addysg Bersonol a Chymdeithasol ac
aethpwyd i’r afael â materion cyfrinachedd. Cafodd y broses ei monitro a nodwyd y disgyblion
hynny nad oedd yn yr ysgol a threfnwyd ymweliadau dilynol er mwyn sicrhau bod pob disgybl
yn ymateb i’r holiaduron. Defnyddiwyd yr Uned Cyfeirio Disgyblion hefyd ac roedd cyfanswm y
lefelau cwblhau ymhell dros 90%.

Roedd yr adborth a dderbyniwyd gan y disgyblion yn awgrymu eu bod yn awyddus i gwblhau’r
ymarfer ac yn hapus bod y ffactorau risg yn eu bywydau yn cael eu hadnabod.
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Anfonwyd yr holiaduron a gwblhawyd i gael eu dadansoddi a bu’r wybodaeth a gasglwyd yn sail
i’r adroddiadau archwilio risg. Daeth matrics o broblemau gydag ymddygiadau ieuenctid a risgiau
ynghlwm wrth hynny i’r amlwg ac roeddynt yn cwmpasu un deg saith o ffactorau risg: 

Teulu

1. Disgyblaeth ac arolygiaeth wael gan rieni

2. Gwrthdaro o fewn y teulu

3. Problem ymddygiad yn hanes y teulu

4. Agweddau ac ymddygiad rhieni yn esgusodi ymddygiad gwael

5. Incwm isel a thai gwael

Ysgol

6. Cyrhaeddiad isel yn cychwyn yn yr ysgol gynradd

7. Ymddygiad ymosodol, gan gynnwys bwlian

8. Diffyg ymrwymiad, gan gynnwys triwantiaeth

9. Diffyg trefn yn yr ysgol

Cymuned

10. Y gymdogaeth o dan anfantais

11. Diffyg trefn ac esgeulustod yn y gymuned 

12. Pa mor hawdd yw hi i gael gafael ar gyffuriau

13. Nifer o bobl yn symud a diffyg ymlyniad i gymdogaeth

Unigolion, ffrindiau a chyfoedion

14. Dieithrio a diffyg ymrwymiad cymdeithasol

15. Agweddau sy’n esgusodi ymddygiad gwael

16. Cysylltiad ag ymddygiad gwael o oed ifanc iawn

17. Ffrindiau yn gysylltiedig ag ymddygiad gwael.

Yn ogystal daeth pedwar categori ymddygiad i’r amlwg hefyd: camddefnyddio cyffuriau,
troseddau gan yr ifanc, beichiogrwydd ymysg merched oed ysgol, a methiant yn yr ysgol. Roedd
yr adroddiad hefyd yn mesur y ffactorau cadarnhaol neu’r ffactorau diogelwch a oedd yn
tueddu i atal pobl ifanc rhag mynd i drafferth.

Mae adroddiadau cynhwysfawr yr ysgolion unigol ar gael erbyn hyn ac maent yn  amlinellu’r
meysydd sy’n peri pryder i bobl ifanc. Mae pedwar adroddiad manwl ar y  risg sy’n perthyn i'r
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pedair ardal raglen ddaearyddol a dargedwyd gan Brosiectau Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc
bellach yn ddogfennau gweithiol ar gyfer byrddau cymunedol. 

Mae adroddiadau gweithredol wedi cael eu paratoi sy’n blaenoriaethu pedwar/pum maes sydd
angen sylw. Mae cynlluniau gweithredu manwl ar hyn o bryd yn cael eu creu gan aelodau lleol
o’r gymuned o dan gyfarwyddyd menter Cymunedau sy’n Gofalu.

Cyswllt (Pen-y-Bont ar Ogwr):Jen Ryall : ffôn 01656 642731;
ebost : phillnj@bridgend.gov.uk
Cyswllt (Cymunedau sy’n Gofalu): Ann Fairnington: ffôn 01792 476076 est 2020; 
ebost: ctccymru@cs.com

2. YMGYNGHORI Â PHOBL IFANC:

i) FFORWM IEUENCTID ABERTAWE

Sefydlwyd Fforwm Ieuenctid Abertawe 3 blynedd yn ôl er mwyn rhoi cyfle i bobl ifanc leisio’u
barn ger bron Cyngor Dinas a Sir Abertawe. Rhoddodd y Gynhadledd Ieuenctid gyntaf yn 1998
hygrededd i’r Fforwm a hefyd i ymrwymiad swyddogion ac Aelodau Cyngor Dinas a Sir
Abertawe. Gosododd y Gynhadledd agenda’r Fforwm ar gyfer y flwyddyn ganlynol a
datblygodd dwy Gynhadledd ddilynol y themâu i’w trafod, gan gynnwys:

• ymestyn y cynllun cerdyn profi oedran ‘Validate’ 

• siop wybodaeth un-cam i bobl ifanc

• cynllun ‘lucky dip’ sy’n rhoi gostyngiad ar bris gwersi nofio.

• Siarter Plant a Phobl Ifanc

• mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau

• iechyd rhywiol

• trafnidiaeth gyhoeddus sy’n cwrdd ag anghenion pobl ifanc

Gweithredodd y Fforwm am ddwy flynedd drwy gyfuniad o waith hwyluso proffesiynol gan
sefydliad cydweithredol addysgol wedi ei leoli yn Abertawe ac ymrwymiad swyddogion y
Cyngor ar y Tîm Gweithredu Ieuenctid Corfforaethol. Erbyn hyn mae Cyngor Dinas a Sir
Abertawe wedi penodi Swyddog Datblygu Ieuenctid Corfforaethol llawn amser er mwyn
cefnogi datblygiad y Fforwm. Hefyd darparwyd hyfforddiant ar dechnegau hwyluso i nifer o
swyddogion. Bu hyn yn werthfawr iawn gan alluogi gweithwyr nad oeddynt fel arfer yn gweithio
gyda phobl ifanc i gymryd rhan weithredol.

Eleni, mae’r Fforwm wedi penderfynu ail-strwythuro’i hunan, a sefydlu fframwaith sy’n gweithio
iddyn nhw. Roedd pobl ifanc yn pryderu ynghylch cynnwys ystod ehangach o bobl ifanc a rhoi
canlyniadau'r ymgynghori ar waith. Gall pobl ifanc erbyn hyn gymryd rhan mewn nifer o
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wahanol ffyrdd, ac ymrwymo ar wahanol lefelau - yn dibynnu ar eu hamgylchiadau a’u
diddordebau. O fewn y fframwaith newydd, bydd Tîm Llywio yn sicrhau bod y blaenoriaethau
a osodir yng ngyfarfodydd rheolaidd y Fforwm gyfan, sy’n agored i holl bobl ifanc ardal
Abertawe, yn cael eu gweithredu drwy system o grwpiau gorchwyl sefydlog a grwpiau gorchwyl
a gorffen. Mae’r grwpiau gorchwyl sefydlog yn delio â’r materion tymor hir, megis sicrhau bod
delfrydau’r Siarter Ieuenctid yn rhan o arferion y sawl sy’n darparu gwasanaethau i bobl ifanc.
Gall y grwpiau gorchwyl a gorffen weithredu’n gynt ar faterion tymor byr, megis cynllunio’r siop
wybodaeth un-cam yng nghanol y ddinas. Mae pob grŵp yn gosod ei agenda a’i gynllun
gweithredu ei hunan ac yn annog y grwpiau ieuenctid a’r bobl ifanc yn yr ardal i gyfrannu. Mae’r
grwpiau hyn hefyd yn dod o hyd i ffyrdd o ariannu, adnoddau a chefnogaeth sy’n benodol i’w
hanghenion.

Mae aelodau o’r Fforwm wedi gwneud cyflwyniadau i Bwyllgorau’r Cyngor, i’r Cyfarwyddwyr ac
yng nghyfarfodydd y Tîm Gweithredu Ieuenctid Corfforaethol, ac maent hefyd wedi cynnal
seminarau ar gyfer swyddogion ac Aelodau’r Cyngor. Bu pobl ifanc ynghlwm wrth y gwaith o
gyfweld ar gyfer y penodiadau i swyddi sy’n darparu gwasanaethau i bobl ifanc, megis y
Swyddog Datblygu Ieuenctid Corfforaethol. Mae’r cyfle hwn i gymryd rhan yng ngwaith y
Cyngor wedi dangos i’r bobl ifanc eu bod yn cael eu hystyried o ddifri. Yn ddiweddar,
cynrychiolwyd y Fforwm Ieuenctid gan ddau berson ifanc mewn cynhadledd LGA yn Harrogate
ac fe gyflwynwyd y cyngor canlynol ganddynt ar yr hyn sydd wedi gweithio’n dda:

• y broses ymgynghori

• cael diwrnodau heb wersi

• darparu bwyd bob amser 

• cynnal cyfarfodydd y tu allan i’r ysgol 

• sicrhau nad oes athrawon wedi eu cynnwys 

• lleoliadau anffurfiol 

• cynadleddau 

• defnyddio gwahanol ffyrdd o gyflawni  

• sicrhau bod y gwaith yn hwyl.

Mae Fforwm Ieuenctid Abertawe yn annog unrhyw berson ifanc i ymaelodi ond mae hefyd yn
gwerthfawrogi unrhyw fewnbwn gan rai nad ydynt yn aelodau sy'n caniatáu i bobl ifanc deimlo’n
rhydd i gyfrannu ar eu telerau hwy eu hunain ac o ganlyniad yn ehangu’r gynrychiolaeth.

Un peth a oedd yn hanfodol i’r broses oedd sicrhau bod ymddiriedaeth rhwng y bobl ifanc a’r
Cyngor yn gynnar iawn, ac mae hyn wedi galluogi’r bobl ifanc sy’n rhan o'r gwaith i weld ffrwyth
eu llafur. Er efallai nad yw hyn yn digwydd yn ddigon sydyn – mae symud o’r broses ymgynghori
i’r broses weithredu yn un o'r prif themâu eleni. Drwy’r bartneriaeth parhaus gyda Dinas a Sir
Abertawe mae’r bobl ifanc yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r gwasanaethau a ddarperir ar eu
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cyfer. Bydd penodi gweithiwr llawn amser i Fforwm Ieuenctid Abertawe yn cryfhau’r rôl sydd
gan bobl ifanc wrth wneud penderfyniadau yn Abertawe.

Cyswllt : Leisa Forest ffôn : 01792 450845
ebost: leisa.forest@swansea.gov.uk  

ii) CYNGOR IEUENCTID CASTELL-NEDD PORT TALBOT

Yn aml iawn, ychydig o wybodaeth sydd gan bobl ifanc am wleidyddiaeth ac nid oes ganddynt
lawer o ddiddordeb ynddo. Serch hynny, dengys gwaith y Cyngor Ieuenctid hyd yn hyn fod pobl
ifanc yn pryderu am faterion sy’n effeithio ar eu bywydau a’u cymunedau.

Cymerodd y Cyngor Ieuenctid hyn i ystyriaeth wrth ddatblygu’i brosesau ymgynghori. Yn ystod
Hydref 2000 trefnwyd  cyfres o sioeau teithiol gan y Cyngor Ieuenctid mewn pedwar lleoliad
yn y fwrdeistref sirol. Dewisiwyd lleoliadau a fyddai’n hawdd i bobl ifanc eu cyrchu a rhai nad
oedd iddynt unrhyw arwyddocâd negyddol. Defnyddiwyd coleg, canolfan gelfyddydau,
Cymdeithas Gristnogol Merched Ifanc (YWCA) a seibr-gaffi. Roedd pobl ifanc yn gysylltiedig â
chynllunio’r gweithgareddau hyd yn oed, a hwy benderfynodd pa fath o awyrgylch roeddynt am
ei greu. Roedd pobl ifanc wrth y drysau, a gellid clywed y gerddoriaeth o’r tu allan. Yn sicr roedd
yr awyrgylch yn llawn hwyl.

Ar gyfartaledd, 30 oedd yn bresennol ym mhob digwyddiad, rhif delfrydol ar gyfer 3 grŵp.
Dechreuodd y sioe gydag eglurhad byr o’r Cyngor Ieuenctid a sut y gallai gynrychioli pryderon
pobl ifanc. Defnyddiwyd dulliau torri’r garw i annog y bobl ifanc i oresgyn unrhyw swildod. 

Roedd artistiaid wrth law i gynnal gweithdai o wahanol fathau gan gynnwys defnyddio
cerddoriaeth (cerddoriaeth ‘rap’ a ‘techno’), samplo digidol, gwneud fideo a gludwaith. Roedd y
dulliau a ddefnyddiwyd yn y sioe yn gorfodi’r bobl ifanc i feddwl am faterion a oedd yn bwysig
iddynt yn eu hardal. Tynnwyd fideo o’r gweithgareddau a’r lleoliadau i’w defnyddio yn y dyfodol.

Themâu’r gweithdai oedd:

• Eich hawliau a’ch cyfrifoldebau, drwy ddrama a chwarae rôl

• Chi a’ch cymuned, drwy ludwaith ar focsys cardfwrdd; a

• Newid eich cymuned, drwy gyfrwng cerddoriaeth.

Ymarfer i godi ymwybyddiaeth ymysg pobl ifanc sydd fel arfer yn anodd i’w cyrraedd oedd y
sioeau. Roedd rhai a fynychodd y sioeau wedi cadw cysylltiad â'r cyngor ieuenctid, tra roedd
eraill heb wneud hynny. Un canlyniad a welwyd yn syth oedd bod pobl ifanc yn cael eu hannog
i edrych arnynt eu hunain fel rhan o gymuned gyda’r holl gryfderau a’r gwendidau sy’n bodoli ym
mhob cymuned.
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Parhawyd  i adeiladu ar y math hwn o waith ac fe’i ddefnyddiwyd nifer o weithiau ers hynny, sef
ar ein Diwrnod Democratiaeth (Mawrth 2001) a hefyd mewn digwyddiad preswyl (Tachwedd
2000). Soniwyd am y dull mewn erthygl yn ‘Voices’, Cyfnodolyn Cyngor Ieuenctid Prydain, fel
dull arloesol o drafod materion gyda grwpiau o bobl ifanc a oedd fel arfer yn ddi-hid ynghylch
y broses wleidyddol. O ganlyniad i’r erthygl cysylltwyd â ni gan Fforwm Ieuenctid yr Alban.
Rydym, ers hynny, wedi ymweld â’r Alban ac wedi croesawu grŵp o’r Alban; Barc Margam ym mis
Awst 2001.

Yr hyn a ddangosodd y gwaith i ni yw y dylai digwyddiadau megis y gweithdai, grwpiau
gweithredu ieuenctid, grwpiau’n seiliedig ar y gymuned a sioeau teithiol, sy’n cael eu cynllunio
a’u rhedeg yn y pen draw gan y bobl ifanc, fod yn sail ar gyfer cynnwys pobl ifanc yn gyffredinol
yn y broses wleidyddol.

Cyswllt : Maggi Dawson  ffôn : 01639 898581
Ebost : m.h.dawson@neath-porttalbot.gov.uk

3. PROSIECTAU PARTNERIAETH YN CYNNWYS AIL-ENNYN DIDDORDEB
PLANT SYDD WEDI’U DADRITHIO MEWN YSGOLION

i) CYNLLUN PARTNERIAETH RHWNG GWAITH IEUENCTID AC
YSGOLION

Rhaglen arbrofol iawn oedd hon. Roedd yn cynnwys cynlluniau ym mhob awdurdod lleol a
oedd yn cael eu gweithredu a'u rheoli gan y gwasanaeth ieuenctid mewn partneriaeth â’r sector
gwirfoddol a gwasanaethau statudol eraill. Yn un o’r ardaloedd, roedd y cynllun yn cael ei
weithredu’n gyfan gwbl gan gorff  o’r sector gwirfoddol. Mae gan y systemau, sydd fel arfer yn
gysylltiedig â gwaith ieuenctid ac addysg anffurfiol, y modd i alluogi pobl ifanc i gael llwyddiant
a chymryd rhan mewn cwricwlwm sy’n wahanol iawn i fframwaith y Cwricwlwm Cenedlaethol.
Roedd y fenter yn adeiladu ar waith arloesol a oedd yn cynnig cydnabyddiaeth i bobl ifanc am
yr hyn roeddent wedi gyflawni ac yn cynnig profiad fel cyfranogwyr yng ngweithgareddau’r
gwasanaeth ieuenctid. Derbyniodd nifer o bobl ifanc gydnabyddiaeth am eu llwyddiannau y tu
allan i’r strwythur addysgol ffurfiol.

Roedd pob prosiect yn gweithredu drwy ddefnyddio gwahanol ddulliau o weithredu ond roedd
yr egwyddorion craidd, sef cyfranogi, awdurdodi ac addysgu yn cael eu gweithredu ym mhob
un. Roedd nifer o’r gweithwyr yn gweithredu ar safle’r ysgol. Roedd y gweithwyr ieuenctid
ynghlwm wrth y gwaith grŵp ffurfiol a/neu weithgareddau anffurfiol megis sesiynau galw
heibio ar gyfer y bobl ifanc oedd eisiau cefnogaeth. Ar adegau roedd yr ystod o weithgareddau
a chyfleoedd a gynigiwyd a’r dulliau ac agweddau  a ddefnyddiwyd yn cael eu cyfyngu gan
awyrgylch yr ysgol.

Roedd un o’r prosiectau allan o’r wyth cyntaf yn gweithredu drwy ddefnyddio cyfuniad o
ddulliau ac agweddau sydd yn cefnogi dysgu o fewn awyrgylch ysgol ond hefyd cynigiwyd
cyfleoedd i bobl ifanc yn y gymuned leol.
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Gweithredwyd y prosiect yng Ngwynedd fel partneriaeth rhwng y gwasanaeth ieuenctid a thair
ysgol uwchradd ym Meirionnydd. Ffurfiodd y prosiect  berthnasau un-i-un gyda phobl ifanc ac
fe’u cefnogwyd i ddatblygu proffil personol i bob un a datblygu pecyn addysgu wedi’i addasu ar
sail anghenion yr unigolyn. Cydnabyddwyd rôl y rhieni o fewn y broses hon hefyd a ffurfiwyd
cysylltiadau i’w hysbysu am amcanion y prosiect a sut y gallent fod o gymorth.

Roedd y gefnogaeth i’r bobl ifanc yn cynnwys cynyddu’r lefel o gyrhaeddiad mewn rhifedd,
llythrennedd a TGCh. Aethpwyd i’r afael â hyn ar yr un adeg â cheisio gwella’u cymhelliant drwy
gynyddu hunan-barch a hyder.

Trwy'r prosiect gwelwyd y gallai fod angen cymorth i ddatblygu sgiliau ar y bobl ifanc yn eu
cymunedau ac fe sefydlodd y gweithiwr prosiect gysylltiadau gyda chanolfannau ieuenctid a
grwpiau ieuenctid gwirfoddol perthnasol. 

Mae’r rhaglen bartneriaeth rhwng gwaith ieuenctid ac ysgolion wedi dangos yr hyn y gall
ysgolion a gweithwyr ieuenctid ei gyflawni er mwyn cefnogi pobl ifanc sydd wedi’u dadrithio â
byd addysg neu mewn perygl o wneud hynny. Mae dwy brif her yn wynebu’r rhai hynny sydd yn
gysylltiedig â byd addysg. Y cyntaf yw gwneud yr arferion da sydd yn bodoli yn y prosiectau yn
rhan o i fywyd a gwaith pob ysgol. Yr ail yw archwilio a datblygu gwaith ieuenctid ymhellach ac
archwilio meysydd o’r gwaith lle byddai cynyddu’r cydweithredu yn addas.

Mae rôl bresennol y rhaglen bartneriaeth gwaith ieuenctid ac ysgolion a'i rôl yn y dyfodol yn
bwysig iawn yn nhermau’r syniadau o feddwl yn ddi-fwlch a geir yn ‘Ymestyn Hawliau’.

Mewn prosiect tebyg yn Awstralia, esboniodd ysgolion paham ei bod yn bwysig iddynt fod yn
rhan o’r gymuned a’r ethos sydd yn rhoi lle blaenllaw i les pobl ifanc.

"The greatest weakness of our school was the fence around it. We can’t have a culture
that’s apart from the community we’re in.  We thought we’d lose kids by connecting them
with the community and letting them go into programs outside the school. Instead we’ve
gained kids"

Cyswllt : Barry Doughty Ffôn : 029 2085 5700
Ebost : barry.doughty@wya.org.uk

Negeseuon Cadarnhaol o Adroddiad Estyn ar Ansawdd a Safonau yn
Rhaglen Partneriaeth Gwaith Ieuenctid ac Ysgolion: gweithio tuag at
Wasanaeth Cymorth newydd i  Ieuenctid 

Ar y cyfan mae prosiectau partneriaeth  ysgolion a gwaith ieuenctid wedi gwneud cyfraniad
cadarnhaol iawn at leihau niferoedd y disgyblion sydd wedi eu gwahardd o’r ysgol dros dro
neu’n barhaol. Maen nhw hefyd wedi profi’n llwyddiannus wrth ail-ennyn diddordeb pobl ifanc
mewn addysg. ac mewn gwella presenoldeb, ymddygiad a chyrhaeddiad. 
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O ganlyniad i gymryd rhan mewn prosiectau, mae llawer o bobl ifanc yn gwella eu hyder a’u
hunan-barch. Maent yn datblygu agweddau mwy cadarnhaol a synnwyr o gyfrifoldeb. 

Ffactor pwysig yn llwyddiant prosiectau yw ansawdd y berthynas rhwng y prosiect a’r ysgol.
Mae prosiectau yn fwy effeithiol pan fo athroniaeth gyffredin rhyngddynt a phan ddeuant yn
rhan gynhenid o fywyd a gwaith yr ysgol. Mae pobl ifanc yn gwneud y cynnydd mwyaf pan fo’r
gwaith a wneir mewn prosiectau ac yng ngwersi'r ysgol yn cael ei gynllunio ar y cyd er mwyn
sicrhau parhad.

Mae pobl ifanc sy’n cymryd rhan yn ennill hyder a chymhelliant mewn sesiynau grŵp bach
effeithiol, a thrwy fentora a chynghori a chefnogi un-i-un. Mae deilliannau cadarnhaol hefyd i’r
rhai hynny nad ydynt wedi eu targedu i gael cymorth. Mae’r bobl ifanc hynny wedi clywed am
y prosiectau ac wedi ymchwilio o’u gwirfodd i’r posiblrwydd o gymryd rhan. 

Un ffactor allweddol pwysig ar gyfer llwyddiant yw bod rhieni a gwarcheidwaid yn cymryd rhan
yn y penderfyniadau ar addysg eu mab neu eu merch. Mae cysylltiadau da â theuluoedd mewn
llawer o’r prosiectau. Yn y rhan fwyaf o achosion mae prosiectau wedi cael effaith gadarnhaol
iawn ar weithio rhyng-asiantaethol, gan arwain yn aml at gyfleoedd dysgu estynedig i bobl ifanc
y tu allan i oriau ysgol ac yn ystod gwyliau’r ysgol. 

Mae ymwybyddiaeth gynyddol o’r angen i: 

• ymyrryd yn gynt i atal pobl ifanc rhag colli gafael; 

• rhoi mwy o help wrth ddatblygu sgiliau allweddol pobl ifanc; 

• gwella’r dulliau o olrhain cynnydd pobl ifanc, a 

• sicrhau datblygiad a hyfforddiant staff, a fydd yn gwella dealltwriaeth a pharch y naill
i’r llall rhwng ysgolion ac asiantaethau gwaith ieuenctid.

Y ddwy sialens fawr yw: 

• ymgorffori’r arfer gorau sy’n bodoli o fewn y prosiectau ym mywyd a gwaith yr holl
ysgolion, a 

• archwilio a datblygu arfer gwaith ieuenctid ymhellach ac ymchwilio i feysydd gwaith
ble byddai’n briodol cael mwy o gydweithio. 

ii) Y PROSIECT GAP, ABERTAWE

Pecyn addysgiadol rhyngweithiol a deinamig yw’r Gap wedi ei gynllunio a’i ddarparu gan Eglwys
Cornerstone. Darparwr gwasanaeth yw Cornerstone sy’n cynnig y Gap wedi ei deilwra'n
benodol ar gyfer anghenion ysgolion. Y grŵp targed yw disgyblion sydd wedi dadrithio ym
mlwyddyn 11; serch hynny, yn ddiweddar mae’r Gap wedi ymestyn y rhaglen i gynnwys
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anghenion blwyddyn 6. Erbyn hyn mae’r Gap yn cychwyn ar ei 4edd flwyddyn o weithredu hyd
yn hyn a bu’n gweithio gyda 6 o ysgolion Abertawe. Cynigia ystod eang o gyrsiau tymor-hir a
thymor-byr.

Bwriad y cynllun yw llenwi’r bwlch a deimlir gan nifer cynyddol o bobl ifanc sydd rhwng yr ysgol
a gwaith/addysg bellach trwy ddarparu rhywbeth pwrpasol a pherthnasol na chynigir yn yr
ysgol i’r grŵp targed hwn.  Cynigia’r prosiect agwedd gyfunol at ddysgu (a) gwersi creadigol a
rhyngweithiol sy’n denu myfyrwyr at ddysgu a darganfod yr hyn sy’n addas a pherthnasol i’w
byd. (b) dimensiwn awyr agored "outward-bound" sy’n rhoi i’r myfyrwyr brofiadau newydd sy’n
herio, magu hyder a darparu cyfle i gael llwyddiant sylweddol.

Ym mha ffordd y bydd y cyfranogwyr yn elwa?

Mae pob un o’r cyrsiau tymor hir yn darparu achrediad. Mae’r Gap yn ganolfan hyfforddiant
gydnabyddedig gyda’r Rhwydwaith Coleg Agored. Mae’r pynciau sy’n cael eu dysgu ar hyn o bryd
yn cynnwys Cyfathrebu, Defnyddio Arian, Perthnasau, Pobl ac Iechyd, Sgiliau Teleffôn, Profiad
Gwaith,  Cyfeirannu, Rhyngrwyd, Amser, Sgiliau Ymddygiad Cadarn, Cyfrifiaduron, Gwaith Tîm,
Therapi Harddwch, Ymwybyddiaeth o Gymuned, Cyfweliadau Swydd, Sgiliau Ysgrifennu. Mae
pob pwnc yn parhau am gyfnod dysgu damcaniaethol o 30 awr. Er mwyn ateb gofynion meini
prawf y Rhwydwaith Coleg Agored mae’r prosiect wedi datblygu deunydd gwaith cwrs er mwyn
annog ac ail-ysgogi. Mae’r Gap hefyd yn cynnig Gwobr Efydd Dug Caeredin.

Mae’r tîm sydd tu ôl i Gap yn rhedeg y prosiect o’u hadeilad eu hunain, sef Eglwys Cornerstone
ym Mhenylan. Mae ysgolion yn dynodi grŵp o ddisgyblion sydd angen darpariaeth cwricwlwm
amgenach, mae’r enwebeion yn mynd drwy broses o ddewis a dethol, cyfweliadau a sesiynau
blasu'r prosiect cyn cael eu derbyn i’r Gap.

Canlyniadau 

Cesglir data meintiol ac ansoddol er mwyn asesu effeithiolrwydd y Gap. Mae pob un o’r
canlyniadau wedi bod yn gadarnhaol hyd yn hyn, mae disgyblion wedi ennill cymwysterau, wedi
gwella’u hyder a’u sgiliau cymdeithasol, ac fe aeth canran dda ymlaen i weithio neu i goleg. Er
enghraifft, yn y flwyddyn 2000/01 derbyniodd 15 merch y cyfle i wneud 16 o Unedau’r
Rhwydwaith Coleg Agored: cyflawnodd 80% 13/16 neu fwy, gan gynnwys 40% a gyflawnodd
16/16  o unedau. Roedd yr effaith ar bresenoldeb yn amlwg. Mae’r gwelliant sylweddol hwn yn
ddigon o dystiolaeth bod modd cynnau fflam addysg unwaith yn rhagor ymysg pobl ifanc sydd
wedi eu dadrithio os yw’r dewis amgenach sydd ar gael yn berthnasol ac yn ddeniadol.

% lefelau presenoldeb 8 myfyriwr nodweddiadol:
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Penawdau Allweddol i Lwyddiant

• Annog lefel uchel o bresenoldeb drwy gyflawni cyrsiau byrion; gwella cymhelliant
drwy wobrwyo’n gyflym

• Y disgyblion i fod yn gyfrifol am eu haddysg eu hunain.  

• Y grŵp cyfan i ddilyn yr un rhaglen a ddewiswyd gan staff y Gap, deinameg y tîm yn
ennyn cyflawniad 

• Gweithio gyda grwpiau un rhyw yn unig. Y grŵp cyfan felly naill yn ferched i gyd neu
yn fechgyn i gyd. Fel hyn gellir cwrdd ag anghenion penodol y grwpiau targed.

• Addysgu er mwyn atal beichiogrwydd heb ei gynllunio.

• Annog ac ail-ysgogi i ymgyrraedd at addysg bellach neu gyflogaeth.

• Darparu sgiliau bywyd craidd er mwyn paratoi myfyrwyr ar gyer bywyd y tu hwnt i’r
ysgol.

• Herio myfyrwyr i gyflawni gweithgareddau awyr-agored "outward-bound" sydd y tu
allan i’w profiadau presennol.

• Annog myfyrwyr i gymryd rhan yn y broses addysgu fel eu bod  yn darganfod ystyr
cyflawni rhywbeth ac o ganlyniad yn codi dyheadau a hunan-barch.

• Cynnwys y Rhieni. Cynnal cyflwyniadau ac achlysuron ar gyfer annog a gwobrwyo yn
ystod bob tymor.

• Staffio: creu naws disgybledig ond eto i gyd yn werthfawrogol drwy gyflogi staff
ymrwymedig a medrus sy’n deall pobl ifanc.

• Cyfathrebu: sgiliau trefnu a hyblygrwydd yr ysgolion hynny sy’n bartneriaid.

• Pwrpasol: sicrhau bod pwynt a phwrpas i’r holl ddysgu a bod amser yn cael ei barchu.

• Cynnwys: cwricwlwm sy’n gwbl berthnasol ac sy’n berthnasol i fywydau myfyrwyr ar
y pryd ac ar ôl 16 oed.

• Arddull y dysgu: strwythur y gwersi wedi ei greu mewn modd sy'n addas ar gyfer
meddyliau pobl ifanc yn eu harddegau. Mae hyn yn gwneud y gorau o’r cyfleoedd
dysgu.

• Achredu: mae’n hollbwysig bod canlyniad yr amser dysgu yn rhywbeth credadwy sy’n
galluogi myfyrwyr i gael eu cyflogi neu i ddilyn cyrsiau addysg bellach yn y dyfodol.

• Lleoliad: rhaid i’r lleoliad fod yng nghanol y gymuned. Dylid ceisio sicrhau nad yw’r
prosiect yn cael ei ystyried fel ysgol a bod myfyrwyr a’u rhieni yn cael teimlad o
gychwyn o’r newydd neu ail gyfle..

• Perthyn: mae’r teimlad o berthyn mewn grŵp gyda’i gilydd wedi bod yn ffactor
allweddol i’r bobl ifanc. Mewn gwirionedd mae’n gwneud i bwysau gan gyfoedion
weithio drosto’i hun mewn ffordd gadarnhaol iawn. Mae cefnogaeth a chystadleuaeth
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fel ei gilydd yn hybu'r ymdeimlad o ysgogiad ac ymrwymiad tymor hir. Athroniaeth y
prosiect yw nad safbwynt addysgiadol yn unig sydd ei angen wrth weithio gyda phobl
ifanc. Wrth ddelio â phlant sydd wedi eu dadrithio mae’n hollbwysig darparu ar gyfer
yr hyn sydd ar goll ( e.e y teimlad o berthyn, hunan-barch, ymdeimlad o gymuned,
pryder dros yr unigolyn) er mwyn sicrhau bod dysgu’n bosibl. Mae’r Gap yn ceisio creu
awyrgylch lle gellir cychwyn dysgu unwaith yn rhagor.

Cyswllt : Sarah Richards : Ffôn 01792 516031
ebost: sarah.richards@business.ntl.com

iii) PORTH IEUENCTID YN GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH AG YSGOL
UWCHRADD Y FFLINT

Cydnabyddwyd gan Gyrfa Cymru bwysigrwydd gweithio gyda phobl ifanc yng Nghyfnod
Allweddol 4 er mwyn helpu’r unigolyn i newid ar gyfer gweithio, derbyn hyfforddiant neu
addysg neu unrhyw gyfleoedd eraill sy’n addas i’w hanghenion ac i’r farchnad lafur.
Gwnaethpwyd hyn yn bosibl drwy ddefnyddio arian Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac arian
Ewropeaidd.

Yn yr astudiaeth achos hwn, aethom i bartneriaeth gyda Menter Mynediad Ieuenctid Sir y Fflint
er mwyn cyflawni pecyn Porth Ieuenctid/Cyfarwyddyd Gyrfaoedd/Profiad Galwedigaethol
dros gyfnod o ddeg wythnos i bobl ifanc yng Nghyfnod Allweddol 4,

Roedd Ysgol Uwchradd y Fflint yn awyddus iawn a chofrestrwyd hwy fel rhan o'r prosiect ym
mis Mawrth 2001.

Mynychodd un deg pedwar o bobl ifanc, pob un ag angen penodol, yn amrywio o feithrin hyder
i sut i reoli ymddygiad ymosodol, sut i fynychu wythnos lawn amser gan Borth Ieuenctid mewn
Canolfan Hamdden leol.

Roedd y rhaglen yn cynnwys: cysyniadau a gweithgareddau i helpu gyda meithrin hyder, gwella
hunan-barch, pryd a gwedd, ymddygiad yn y gwaith, datrys problemau, arddulliau dysgu a iaith
y corff. Gwnaethpwyd defnydd o gwisiau/posau a oedd yn ymwneud â’r gwaith. Trafodwyd rhai
materion oedd yn achosi cryn bryder i bobl ifanc gan gynnwys bwlian ac ymddygiad ymosodol.
Archwiliwyd a thrafodwyd ystod eang o ddewisiadau o ran gyrfa a hyfforddiant bellach – o dan
arweiniad Ymgynghorydd Gyrfaoedd. Cymerodd pobl ifanc ran mewn gêm Iechyd a Diogelwch
a brynwyd yn y Ganolfan Fenter Leol. Mae arferion da wedi cynnwys rhwydweithio gyda
sefydliadau eraill sy’n medru darparu cefnogaeth ychwanegol i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 4
a chyda Ymgynghorwyr Personol sy’n defnyddio’u sgiliau, hyfforddiant ac adnoddau i addasu i
anghenion yr unigolyn a’r grŵp.  
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Daeth y siaradwyr gwadd a fu yno yn ystod yr wythnos o:

• Gwrs Paratoi ar gyfer y Fyddin

• Pêl-droed yn y Gymuned

• Gwasanaethau Gwirfoddol Sir y Fflint

Enillodd pob un o’r disgyblion a fynychodd Dystysgrif Cymorth Cyntaf Sylfaenol.

Sesiwn Adborth gyda’r Pennaeth Blwyddyn:-

Yn syth ar ddiwedd y cwrs cafwyd sgwrs fer dros y ffôn a dilynwyd hynny gan gyfarfod rhyw
bythefnos i dair wythnos wedyn. Rhoddwyd copïau o’r gwerthusiad o’r cwrs i’r Pennaeth
Blwyddyn a roddwyd a derbyniwyd adborth cadarnhaol iawn.  

Un dangosydd da oedd bod pob un ohonynt wedi cwblhau’r rhaglen Porth Ieuenctid,  er bod
gan bob un o’r disgyblion hyn record  bresenoldeb wael yn yr ysgol. Roedd un o’r merched a fu’n
bresennol wedi siarad yn ddi-baid gyda dau athro ynghylch yr hyn roedd wedi ei wneud a’i
gyflawni ar y rhaglen Porth Ieuenctid. Hi oedd un o’r disgyblion cyntaf i gael ei henwebu i’r
rhaglen gan ei bod mor swil, ac am nad oedd yn cymryd rhan mewn unrhyw beth yn yr ysgol. 

Roedd y Pennaeth Blwyddyn a’r athrawon eraill yn poeni amdani gan nad oedd hi byth yn siarad
yn y dosbarth.  Ar ddiwedd y sgwrs am hanesion y gweithgareddau roedd yr athrawon wedi troi
at ei gilydd a dweud "Ai hon yw’r un ferch!". Mae’r cynnydd wedi ei barhau ac erbyn hyn mae’r
ferch ifanc yn cymryd rhan yn y dosbarth ac yn gwirfoddoli atebion.

Byddwn yn cysylltu â phob disgybl a fynychodd Porth Ieuenctid ac yn eu gwahodd i gymryd
rhan mewn gweithgareddau pellach gan gynnwys Ceisio Gwaith a chefnogaeth mentora
parhaus.

Gwersi a ddysgwyd

Roedd y rhaglenni yn llwyddiant i’r bobl ifanc oherwydd bod y partneriaid, sef, yr ysgolion,
Menter Mynediad Ieuenctid a Gyrfa Cymru wedi ymrwymo i gydweithio’n agos gyda’i gilydd er
mwyn trafod gyda’r bobl ifanc. Roedd yn adeiladu ar berthnasau a oedd eisoes yn gweithio’n
dda.

Roedd pobl ifanc yn medru edrych ar hyn fel darpariaeth llyfn.

Cyswllt: Suzanne Metcalfe Ffôn: 01978 266802;
ebost : info@careersplus.co.uk 
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iv) CYNLLUN PEILOT XL PLUS, CAERDYDD: BETH SY’N GWEITHIO?
ADOLYGIAD LLENYDDOL

Cefndir

Cynllun peilot yw XL Plus sydd wedi integreiddio nifer o ddulliau o weithredu sefydledig i
ddarparu ystod eang o weithgareddau i bobl ifanc sydd ar yr ymylon, wedi’u dadrithio a/neu
dan anfantais. Fe’i cefnogir gan bartneriaeth yn cynnwys Cynulliad Cenedlaethol Cymru,
Ymddiriedolaeth y Tywysog (Cymru), Cyngor Sir Caerdydd, busnesau lleol, sefydliadau
cymunedol a’r heddlu ac ar hyn o bryd mae’n cael ei dreialu mewn tair ysgol uwchradd yng
Nghaerdydd – sef Ysgol Uwchradd Fitzalan, Ysgol Uwchradd Glan Elai, ac Ysgol Uwchradd Glyn
Derw. Cytunodd y partneriaid y byddai gwerthusiad manwl o'r cynllun peilot yn gymorth i
unrhyw ystyriaeth yn y dyfodol i ymestyn y cynllun yn ehangach ledled Cymru. 

Yn dilyn proses gystadleuol iawn comisiynwyd York Consulting Ltd gan Grŵp Llywio XL Plus i
fynd i’r afael â gwerthusiad ffurfiannol o gynllun peilot XL Plus. 

Un elfen o’r gwerthusiad yw adolygiad o lenyddiaeth i helpu sicrhau bod XL Plus "wedi’i
hysbysu’n fanwl ynghylch y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sydd yn gweithio a ddim yn
gweithio mewn mentrau tebyg yn y DU ac yn rhyngwladol".

Gofynnodd y Grŵp Llywio hefyd fod y ddogfen "Beth sy’n Gweithio" yn cael ei llunio mewn
modd a fyddai’n amlygu:

• mentrau sydd ag amcanion tebyg i XL Plus ac sy’n gweithio orau gyda grwpiau tebyg o
bobl ifanc;

• mesurau meintiol ac ansoddol o brosiectau llwyddiannus;

• ‘cynhwysion’ allweddol y prosiectau mwyaf llwyddiannus;

• sut y gweithredwyd a rheolwyd y prosiectau mwyaf llwyddiannus;

• y ffactorau a arweiniodd at brosiectau llai llwyddiannus;

• y dulliau ymchwilio a ddefnyddiwyd i werthuso mentrau tebyg.

Mae yna brinder tystiolaeth gadarn i fwydo’r ddadl ar fuddiannau, neu’r gwrthwyneb, rhaglenni
cwricwlwm amgenach sy’n ceisio mynd i’r afael ag anghenion y bobl ifanc hynny lle nad yw’r
cwricwlwm prif ffrwd yn gwbl addas ar eu cyfer. Bydd y dystiolaeth a ddaw yn sgil y
gwerthusiad o XL Plus felly yn ychwanegu at y sylfaen wybodaeth hon ac yn darparu tystiolaeth
feddal a chaled ar gynnydd unigol  a chyffredinol o ganlyniad i sefydlu’r fenter hon yng
Nghymru.

Mae’r adolygiad yn cynnwys tystiolaeth oddi wrth fentrau sydd ag un neu fwy o’r amcanion
canlynol:
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• cynyddu lefelau cyflawniad ac ysgogiad disgyblion;

• lleihau lefelau eithrio o’r ysgol;

• datblygu sgiliau allweddol megis gweithio mewn tîm, cyfathrebu ac arweinyddiaeth;

• gwella ymwybyddiaeth o’r gymuned a dinasyddiaeth;

• darparu gweithgareddau allgyrsiol yn ystod gwyliau ysgol a phenwythnosau ar gyfer y
plant hynny na fyddent fel arall yn gallu mynychu gweithgareddau o'r fath.

Methodoleg

Aethpwyd ati i ymchwilio drwy:

• adolygu cyhoeddiadau ymchwil a dogfennau gweithiol:  

• adolygu gwefannau e.e. safleoedd y llywodraeth; awdurdodau lleol; asiantaethau
gwirfoddol; ysgolion; y Comisiwn Ewropeaidd (Europa);

• adolygu erthyglau papur newydd a chylchgronau e.e. Atodiad Addysg y Times;
cylchgrawn New Start; Newscheck;

• adlewyrchu ar brofiadau staff York Consulting sydd wedi gweithio gyda’r grwpiau
targed yma.

Cyswllt :(Gwerthuso): Jane Owens, Ffôn: 0113 222 3545
ebost: jane.owens@yorkconsulting.co.uk
(Prosiect):Karron Williams Ffôn : 029 2043 7000 
ebost: karronwi@princes-trust.org.uk

4. DARPARIAETH DDYFEISGAR I BOBL IFANC

i) "THE BIG ACT" - PROSIECT THEATR GELFYDDYDOL, RHAEADR

Nod y prosiect yw gweithio gyda grŵp o bobl ifanc rhwng 13 – 25 oed, o wahanol sefydliadau
ieuenctid a’u cynnwys mewn amrywiol gynyrchiadau o Gelfyddyd Perfformio sy’n adlewyrchu
materion sy’n wynebu pobl ifanc ac yn cynrychioli eu iaith a’u llais hwy.

Ein hamcanion yw:

• Cyflwyno prosiect cyfranogol gan ddefnyddio ystod llawn o sgiliau theatr/
celfyddydol.

• Rhoi’r cyfle i bobl ifanc weithio gyda gweithwyr proffesiynol amrywiol, hynny yw
cyfarwyddwyr, technegwyr, cerddorion ac ati.

67



• Cynnwys pobl ifanc mewn amrywiaeth o weithdai hyfforddi yn cwmpasu’r sgiliau sydd
eu hangen ar gyfer cynhyrchiad celfyddydol, yn benodol: Ysgrifennu Sgriptiau, Drama
Destunol, Sgiliau Syrcas, Gwaith Masgiau, Dawns, Cerddoriaeth, Cynllunio Set a
Gwisgoedd, Goleuo a Sain, Canu, Gwaith Fideo.

• Cynnig y cyfle i bobl ifanc fod yn rhan o berfformiad/au celfyddydol ac i weithio tuag
at waith/perfformiad mwy ym mis Tachwedd 2001 

• Sicrhau bod addysg gan gyfoedion yn ddull allweddol o gyflwyno’r gwaith fel bod pobl
ifanc yn hyrwyddo’r Prosiect.

• Achredu profiadau pobl ifanc o ddysgu trwy gyfrwng Hyfforddiant Ieuenctid Powys
neu Gynllun Cofnod Llwyddiannau Powys, fel y bo’n briodol.  Bydd Staff y Gwasanaeth
Ieuenctid yn arolygu hyn mewn cydweithrediad gyda phob Arweinydd Prosiect. 

• Datblygu ymhellach gysylltiadau gyda grwpiau Perfformio/Theatr eraill yn yr ardal fel
bod gan bobl ifanc sy’n dangos dawn arbennig neu lwybr datblygiad amlwg.

• Ystyried materion cyfle cyfartal wrth gynllunio pob gweithdy/prosiect/perfformiad er
mwyn peidio â gwahaniaethu yn erbyn unrhyw berson ifanc oherwydd Rhyw, Hil,
Gallu/Anabledd, Crefydd neu Rywioldeb.

• Sicrhau safon ym mhob agwedd o’r prosiect.

Ein rhesymeg oedd, bod cynhyrchu darn o theatr/celf cydweithredol yn meithrin a chryfhau
grŵp o bobl.  Mae’n help i ddatblygu hyder a hunan-barch, mae’n hyrwyddo cydweithredu
cymdeithasol, mae’n ffordd ymarferol o ymwneud â bywyd a’i broblemau, ac mae’n fframwaith
i edrych ar syniadau, a theimladau, i chwalu mythau a rhagdybiaethau, a herio agweddau, a, gall
fod yn hwyl.

Dechreuwyd ar y Prosiect ym mis Mawrth 2000 fel partneriaeth rhwng Cyngor Sir Powys, y
Gwasanaeth Ieuenctid a CARAD (Celfyddydau Cymunedol Rhaeadr a’r Cylch).  Wedi’r
recriwtio cychwynnol gan Weithwyr Allgymorth mewn safleoedd bysiau, ar fysiau ysgol, mewn
clybiau ieuenctid, mewn ysgolion ac unrhyw fan arall y gellid dod o hyd i bobl ifanc; cynhaliwyd
gweithdai agored yn stiwdio’r theatr gyda chyfanswm o 55 o bobl ifanc rhwng 12 a 21 yn
mynychu.  Roedd y gweithdai yn cynnwys symud, dawns, cerddoriaeth a gwaith byrfyfyr, ac yn
ystod y broses mynegodd y bobl ifanc syniadau ar themâu, pynciau, storïau a chynnwys y
cynhyrchiad.  Ffurfiwyd grŵp gweithredu o bobl ifanc a rhyngddynt â'i gilydd penderfynasant ar
enw i'r grŵp, sef "The Big Act".  Wedi cynnal 10 o weithdai cafwyd toriad, yna cynhaliwyd ysgol
haf am dridiau pryd y bu’r bobl ifanc yn gwneud gwaith byrfyfyr, fideo ac yn ysgrifennu cynnwys
sgript.  Cafwyd y cynhyrchiad mawr cyntaf, Manon’s Feast ym mis Tachwedd 2000 gydag o leiaf
30 o bobl ifanc yn perfformio a llawer mwy yn rhan o’r cynhyrchiad cyfan.  Ers hynny mae’r bobl
ifanc wedi bod yn Adrodd Storïau, Canu, Dawnsio a gwneud gwaith Fideo, ac wedi perfformio
amrywiaeth anhygoel o gynyrchiadau theatr stryd o feic un olwyn i’r "ddihangfa fawr" yng
Ngharnifal Rhaeadr, ac ysgrifennu a chynhyrchu sioe Radio 30 munud yn seiliedig ar faterion yr
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ifanc a ddarlledwyd ar Radio Carad.  Ar hyn o bryd, mae gwaith ar fin dechrau ar gynhyrchiad
mawr ar gyfer mis Tachwedd dan yr enw "Four by Four".

Mae’r bobl ifanc wedi dysgu amrywiaeth o sgiliau newydd gan gynnwys gweithgareddau’n
ymwneud â pherfformio megis Dawns, Symud, Cerddoriaeth, Actio ag ati.  Maent hefyd wedi
magu sgiliau technegol megis Ffilmio Fideo, Ffotograffeg, Recordio Digidol, Defnyddio
Cyfrifiaduron ar gyfer cynhyrchu cerddoriaeth, gwaith Cyhoeddi Pen-Desg, technegau
Cyhoeddusrwydd a Marchnata gan gynnwys Ysgrifennu Datganiadau i’r Wasg.  Fodd bynnag,
maent hefyd wedi datblygu llawer yn bersonol wrth ddysgu am waith tîm, a phwysigrwydd
ymrwymiad i brosiect a’u cyfrifoldeb iddynt eu hunain ac i aelodau eraill o’r grŵp.  Mae eu
hagweddau at gynhwysiant wedi eu herio ac maent wedi darganfod sut y gall rhwystrau a greir
gan gymdeithas a chymunedau tuag at anabledd, cefndir cymdeithasol ayb gael eu chwalu
mewn sefyllfa grŵp.  Maent wedi magu hyder a hunan-barch newydd.

O ddechrau’r prosiect mae’r bobl ifanc wedi bod yn gyfranogwyr allweddol yn y broses o
wneud penderfyniadau.  Sefydlwyd grŵp gweithredu pobl ifanc ac maent wedi ysgwyddo’r
cyfrifoldeb o greu a chytuno ar enw i’r grŵp, cynllunio gweithdai a dewis hwyluswyr gweithdai
gan ystyried y gost, y sgiliau angenrheidiol a gallu artistig.  Maent hefyd yn gweithio ar
gyhoeddusrwydd a marchnata’r sioe, penderfynu ar boster, cynnwys a chynllunio’r rhaglen (a’u
gwneud), trefnu i werthu tocynnau ac ati.  Swyddogaeth allweddol y grŵp hwn fu cytuno ar god
ymddygiad priodol a chynorthwyo’r tîm cyfarwyddwr/staff i gynnal ymddygiad a ffocws eu
cyfoedion a thrwy hynny, hybu presenoldeb rheolaidd. Maent hefyd yn ymddwyn fel sianelau
ar gyfer problemau a phryderon aelodau eraill o’r grŵp gan sicrhau y clywir llais pawb.

Mae’r Prosiect wedi ceisio gweithio trwy nifer o faterion sy’n effeithio ar fywydau pobl ifanc (a
godwyd gan bobl ifanc trwy’r gweithdai).  Er mai myth Geltaidd oedd cefndir 'Manon’s Feast', y
cynhyrchiad cyntaf, roedd yn cynnwys materion fel: Beichiogrwydd yn yr Arddegau, Gwrthdaro
yn y Gymuned, Cydberthynas, Cymryd Cyffuriau, Rhyfel, Iechyd a Phrofedigaeth.  Cafodd pob
un o’r materion hyn eu trafod a’u dadansoddi gyda’r bobl ifanc, a chafodd agweddau eu herio
trwy’r gweithdai.  Fodd bynnag, mae pobl ifanc hefyd wedi gorfod gwneud penderfyniadau ar
themâu o’r fath o fewn y sgript, yn seiliedig ar y cyd-destun o gymuned wledig fechan.  Er
enghraifft beth sy’n bosibl ei gynnwys yn y sioe heb beri tramgwydd, beth a ddylid ei gynnwys
i herio safbwynt cymuned a beth sy’n hanfodol i adlewyrchu safbwynt pobl ifanc.  O ganlyniad
roedd y ddrama ei hun yn rhoi awdurdod i bobl ifanc.

Daw yr arian ar gyfer y prosiect o amrywiol ffynonellau: Cyngor y Celfyddydau ac
Ymddiriedolaeth Laura Ashley (trwy Carad); Gwasanaeth Ieuenctid Powys, Datblygu Cwricwlwm
Sir Faesyfed; Grant Rhaeadr 2000, Incwm a Enillwyd, Ffioedd Aelodaeth Pobl Ifanc a
Derbyniadau o’r Cynhyrchiad.  Cyfanswm cyllid 2001 oedd £5,680. Er bod y ddau sefydliad yn
buddsoddi’n helaeth o'u staff a’u hadnoddau eu hunain, maent yn credu ei fod yn werth yr arian.
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Elfennau mwyaf llwyddiannus y prosiect hyd yma fu:

• Denu canran uchel o ieuenctid, gyda chroestoriad a gwasgariad daearyddol eang.

• Natur gynhwysol y prosiect sydd wedi golygu bod pobl ifanc sydd wedi'u dadrithio,
rhai gyda phroblemau dysgu, bechgyn a merched, yn gweithio gyda’i gilydd.

• Yr ystod o sgiliau newydd mesuradwy a ddatblygwyd.

• Mae wedi arwain at gynnwys pobl ifanc mewn prosiectau celfyddydol eraill.

Yr elfennau lleiaf llwyddiannus fu:

• Gosod targedau rhy uchel ar gyfer y cyfnod o amser

• Mae gwella sgiliau pobl ifanc i’r lefel dechnegol sydd ei angen ar gyfer rheolwr llwyfan,
technegydd goleuo, peiriannydd sain, ac ati, yn bosibl ond cymer fwy o amser na
chyfnod cychwynnol y prosiect.

At y dyfodol, nodau’r prosiect yw sefydlu’r grŵp fel corff annibynnol ac ychwanegu at
swyddogaeth pobl ifanc wrth benderfynu ar gyfeiriad a ffocws a pharhau i ddysgu sgiliau
newydd trwy arallgyfeirio, er enghraifft i waith cynhyrchu fideo.

Cyswllt: Chris Jones
e-bost : chris.jones@powys.gov.uk ; Rhif Ffôn : 01597 810792 

ii) RHAGLEN DDRAMA DDATBLYGIADOL – DARPARIAETH Y PORTH
IEUENCTID

Cyfeiriwyd Anhysbys at Raglen Ddrama Ddatblygiadol bedair wythnos ar ddeg Gyrfa Cymru ym
mis Hydref 2000.  Dywedodd yr ysgol ei fod yn tan-gyflawni’n ddifrifol a bod ei ymddygiad
anghymdeithasol yn achosi ychydig o bryder. Meddent:

‘Mae gan Anhysbys allu academaidd da ond mae’n dewis ei "guddio"!  Gall fod yn ddylanwad
aflonyddgar pan fydd gyda’i grŵp o ffrindiau.  Mae hefyd yn dueddol i chwarae triwant, sy’n

cael ei waethygu gan absenoldeb a esgusodir’’

Fodd bynnag, tra bu Anhysbys ar y cwrs ni welwyd yr un o’r pryderon hyn. I’r gwrthwyneb, roedd
ei bresenoldeb a’i brydlondeb yn ddi-fai a dangosodd ei allu lwyddo.  Roedd Anhysbys yn wych
ym mhob gweithdy gan dderbyn clod ym mhob un o’r sgiliau cyffredin a gwmpaswyd. – 

Roedd y rhain yn cynnwys:

• Gweithio a Pherthnasu ag Eraill

• Rheoli a Datblygu ei Hunan
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• Cyfathrebu

• Rheoli Tasgau

• Datrys Problemau

• Defnyddio Technoleg

• Defnyddio Dylunio a Chreadigrwydd

Defnyddiodd Anhysbys ei amser ei hun i sicrhau ei fod yn dysgu ei linellau ar gyfer un o’r prif
rannau heb siomi yr un o aelodau ei dîm.  Dangosodd hefyd allu i helpu ei gyfoedion llai galluog.
Wedi cwblhau’r rhaglen ym mis Chwefror 2001 llwyddodd, yn unigryw, ond yn haeddiannol, i
ennill Rhagoriaeth gyffredinol gyda dim ond dau aelod arall o’r grŵp.  Gwelodd yr ysgol welliant
yn yr hyn a gyflawnai a gwelliant sylweddol yn ei ymddygiad a’i bresenoldeb. Meddent,

‘‘Disgybl llawer gwell!  Rwyf wrth fy modd gyda chynnydd Anhysbys 
ers iddo ddod yn rhan o’r prosiect drama’.

Dywedodd Anhysbys ei hun ei fod wedi mwynhau’r prosiect yn fawr iawn, wedi magu mwy o
ddiddordeb mewn gwersi, wedi meithrin mwy o sgiliau, wedi cael y diddordeb i ymuno â
chlybiau eraill y tu allan i’r ysgol ac wedi gwella ei lefel o ganolbwyntio.  Dywedodd hefyd
mai’r sgiliau syrcas, perfformio ar y llwyfan a gwylio drama yn y theatr yr oedd ef wedi'u
mwynhau fwyaf.  Awgrymodd y gellid sefydlu gwersyll gwyliau ar ddrama.  Wedi hyn, o
ganlyniad i leoliad Anhysbys penderfynodd ohono’i hun i ymuno â fy nghwmni theatr i, ‘The
Street Wise Theatre Company’, (grŵp oedran 14-25) ac mae wedi dod yn aelod dibynadwy,
gwerthfawr ac aeddfed.

GWERSI A DDYSGWYD

Mae’r astudiaeth hon yn arbennig yn dangos y manteision o ddefnyddio drama i helpu i
ychwanegu at y sgiliau y mae pobl ifanc (ac oedolion) eu hangen e.e. gwneud rhywbeth gydag
eraill, mwy o hunan-barch. 

Cyswllt : David Pearson Rhif Ffôn : 01745 330012
e-bost : David@Careers-gyrfa.org.uk
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ATODIAD 11

RHANNU GWYBODAETH

CYNNWYS

Crynodeb o’r argymhellion

Rhan 1: Cyd-destun ac amodau ar gyfer rhannu gwybodaeth

1. Cefndir

2. Pam fod angen canllawiau?

3. Pam fod rhaid i bob Partneriaeth Pobl Ifanc fynd i’r afael â’r mater hwn?

4. Pam fod angen datblygu cytundeb ffurfiol?

5. Pam fod angen rhannu gwybodaeth?

Rhan 2: Y fframwaith cyfreithiol a’i oblygiadau

6. Deddf Dysgu a Sgiliau 2000

7. Deddf Hawliau Dynol 1998

8. Deddf Gwarchod Data 1998

9. Cytundebau rhannu gwybodaeth

10. Rhannu gwybodaeth o fewn Partneriaethau Pobl Ifanc

11. Gwybodaeth y gofynnir amdani neu a gesglir gan Bartneriaethau Pobl Ifanc

12. Diogelu hawliau pobl ifanc a sicrhau eu cydsyniad

13. Diogelwch
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Rhan 3: Templedi

A - Rhestr wirio ar gyfer arfer da wrth rannu gwybodaeth

B - Elfennau cytundebau rhannu gwybodaeth Partneriaethau Pobl Ifanc

C - Rhestr Wirio Cydsyniad Goleuedig ar gyfer rhannu gwybodaeth

Rhan 4: Atodiadau

A - Deddf Dysgu a Sgiliau 2000

B - Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 – Nodiadau eglurhaol

C - Gweithio gyda’n gilydd i Ddiogelu Plant

D - Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998

E - Deddf Gwarchod Data 1998

F - Adroddiad Pwyllgor Caldicott 1997

G - Ceisiadau Mynediad gan Destun y Data a Gwybodaeth Trydydd Parti

H - Comisiynydd Plant Cymru 

I - Arweiniad i’r Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â Deddf Gwarchod Data 1998

J - Rhestr o Dermau Safonol o Ddeddf Plant 1989

Rhan 5: Diolchiadau 

Rhan 6: Cyfeiriadau
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CRYNODEB O’R ARGYMHELLION

Argymhelliad 1:

Argymhellwn fod pob Partneriaeth yn cynnal archwiliad o systemau gwybodaeth gwahanol
sefydliadau, gan gynnwys unrhyw gytundebau rhannu gwybodaeth sydd eisoes yn bodoli.
Efallai y bydd y rhain yn enghreifftiau o arfer da neu efallai y bydd angen eu hadolygu er mwyn
sicrhau cysondeb drwy’r Bartneriaeth.  Fodd bynnag, bydd gwell dealltwriaeth o’r wybodaeth ar
gael.

Argymhelliad 2:

Argymhellwn fod pob PPI yn pennu sut y bydd yn cynnwys pobl ifanc wrth lunio eu cytundeb
rhannu gwybodaeth.

Argymhelliad 3:

Argymhellwn fod pob Partneriaeth yn cadarnhau’r sail gyfreithiol ar gyfer cyfnewid gwybodaeth
wrth bennu’r cytundebau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion eu trefniadau Partneriaeth
penodol o safbwynt amrywiaeth a lefel y wybodaeth a gyfnewidir.

Argymhelliad 4:

Argymhellwn fod ystyriaeth yn cael ei rhoi i wneud pobl ifanc yn gyfrifol am eu cofnodion eu
hunain lle bynnag y bo modd.

Argymhelliad 5:

Argymhellwn ei bod yn hanfodol fod pob PPI yn gweithio’n agos gyda’r Pwyllgor Diogelu Plant
Rhanbarthol a’r Bartneriaeth Trosedd ac Anhrefn Leol i ddatblygu canllawiau ynglŷn â materion
o’r fath.

Argymhelliad 6:

Argymhellwn fod pob sefydliad partner yn ystyried ei gyfrifoldebau ei hun o safbwynt y
materion hyn ac yn sefydlu protocolau ar gyfer y sefydliad a fydd yn cydblethu â chytundeb y
PPI.  Dylid darparu copïau o’r protocolau hyn i’r Bartneriaeth Pobl Ifanc. 

Argymhelliad 7:

Argymhellwn fod pob PPI yn llunio cytundeb a phrotocolau manwl ar rannu gwybodaeth y bydd
pawb sy’n ymwneud â gwasanaethau cymorth i’r ifanc yn yr ardal yn ymrwymo iddynt. 
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Argymhelliad 8:

Argymhellwn fod PPI yn dilyn y rhestr wirio yn rhan 3 y canllawiau hyn i hwyluso rhannu
gwybodaeth rhwng sefydliadau ac asiantaethau mewn gwahanol ardaloedd. 

Argymhelliad 9:

Argymhellwn fod Partneriaethau’n cyfeirio at y diffiniad o dermau, yn enwedig y diffiniad o ‘risg’,
sydd i’w weld yn Neddf Plant 1989 (Atodiad J) ac yn cytuno ar ddehongliadau cyffredin sy’n
berthnasol i’w gwaith gyda’r PPI. 

Argymhelliad 10:

Argymhellwn fod pob un o bartneriaid y PPI yn dilyn rhestr wirio gyffredin ysgrifenedig i’w
defnyddio gyda phobl ifanc (Templedi Rhan 3C).

Argymhelliad 11:

Argymhellwn fod pob PPI yn ystyried sut orau i hysbysu pobl ifanc o’u hawliau a’u cyfrifoldebau
a sicrhau eu bod yn deall y materion hyn. 

Argymhelliad 12:

Argymhellwn fod datganiad o hawliau pobl ifanc mewn perthynas â gwybodaeth bersonol yn
cael ei gynnwys mewn unrhyw ddatganiad o nodau a gwerthoedd a lunnir gan y PPI. 

Argymhelliad 13:

Argymhellwn fod pob sefydliad partner yn cynnal arolwg o’u gweithdrefnau mewn perthynas â
chyfrinachedd a didwylledd gwybodaeth a sicrhau ei bod ar gael, a’r ffordd y maent yn hysbysu
pobl ifanc o’r gofynion. 

Argymhelliad 14:

Argymhellwn fod pob PPI a sefydliadau unigol yn ystyried goblygiadau’r Ddeddf Gwarchod Data
yn arbennig mewn perthynas ag agweddau o’u gwaith a gynhwysir yn y cynllun PPI. .

Argymhelliad 15:

Argymhellwn fod pob PPI a sefydliadau unigol yn adolygu ac yn adrodd yn ôl yn rheolaidd ar y
ffordd y mae’r arweiniad hwn ar rannu gwybodaeth yn gweithio’n ymarferol. 
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RHAN 1: CYD-DESTUN AC AMODAU RHANNU GWYBODAETH

1.  Cefndir 

1.1 Yn yr adroddiad Ymestyn Hawliau, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2000, nodwyd bod
rhannu gwybodaeth rhwng gweithwyr proffesiynol ynglŷn â chynnydd unigolion yn fater anodd
a sensitif.  Mae Deddf Dysgu a Sgiliau 2000, sy’n darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer rhoi
Ymestyn Hawliau ar waith, yn rhoi pwerau newydd i sefydliadau addysgol i’w galluogi i rannu
gwybodaeth.  Mae darpariaethau’r Ddeddf Gwarchod Data yn berthnasol i rannu gwybodaeth
o’r fath a lluniwyd yr arweiniad hwn i egluro’r materion.  Erys penderfyniadau ynglŷn â rhannu
gwybodaeth bersonol neu ddata cyfansymiol yn gyfrifoldeb i’r sefydliad sydd â'r wybodaeth
hon ynghadw ganddynt.  

1.2 Nodir y cyd-destun ar gyfer delio â’r materion hyn yn y Cyfarwyddiadau a’r Arweiniad ar
gyfer Ymestyn Hawliau, a ddosbarthwyd ar gyfer ymgynghori ym mis Tachwedd 2001.  Yn ôl y
Cyfarwyddiadau hyn, a ddaeth i rym ym Medi 2002, mae’n ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu
Partneriaeth Pobl Ifanc yn cynnwys pob sector sy’n darparu gwasanaethau cymorth ar gyfer
pobl ifanc 11 – 25 oed yn eu hardal.   

1.3 Rhaid i’r Partneriaethau Pobl Ifanc lleol:

• gynnal archwiliad o’r ddarpariaeth a’r angen;

• datblygu strategaeth bum mlynedd;

• llunio cynlluniau cyflawni blynyddol;

• sicrhau y gwneir y defnydd gorau o adnoddau i resymoli darpariaeth, llenwi bylchau a
rhoi cymorth i’r holl bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed yn eu hardal; a

• chynnwys pobl ifanc mewn penderfyniadau am faterion sy’n effeithio arnynt.

2. Pam fod angen canllawiau?

2.1 Mae tensiwn rhwng yr angen i barchu cyfrinachedd y person ifanc a’r angen i weithwyr
proffesiynol rannu gwybodaeth a allai fod o help iddynt ymateb yn briodol a chydymdeimladol
Mae yna hefyd ystod o ofynion cyfreithiol yn ymwneud â chyfrinachedd a rhannu gwybodaeth.
Mae’r canllawiau hyn yn ceisio amlinellu’r materion hyn i helpu Partneriaethau Pobl Ifanc lleol i
ddatblygu cytundebau rhannu gwybodaeth lleol trwy:

• egluro i ba bwrpas y mae angen i Bartneriaethau rannu data personol am bobl ifanc 
11 – 25 oed;
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• cynghori Partneriaethau ynglŷn â’u cyfrifoldebau dan Ddeddf Gwarchod Data  1998
(Atodiad E yn Rhan 4 o’r canllawiau hyn);

• cynghori Partneriaethau ynglŷn â’r defnydd priodol o’r pwerau sy’n eu galluogi i rannu
gwybodaeth a nodir yn Adrannau 126-129 a 138 Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 (Atodiad A
ac Atodiad B); ac

• egluro goblygiadau deddfau eraill sy’n gwneud rhannu gwybodaeth yn ofynnol megis
Deddf Plant 1989 (diogelu plant – Atodiadau C a J) a Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998
(Atodiad D).

3.  Pam fod rhaid i bob Partneriaeth Pobl Ifanc fynd i’r afael â’r mater
hwn?

3.1  Bydd Partneriaethau Pobl Ifanc yn darparu fforwm ar gyfer cydlynu cynllunio a chyflwyno
gwasanaethau  i adeiladu ar arfer da presennol a sicrhau rhwydwaith o ddarpariaeth ym mhob
ardal sy’n cwrdd orau ag anghenion pobl ifanc leol.  Er y bydd agweddau o’r ddarpariaeth yn
gyffredin i bawb, megis gwybodaeth am yrfaoedd ac arweiniad ar ddysgu a dewisiadau gyrfa, ac
elfennau o arfer da yn berthnasol i Gymru gyfan, megis agweddau ar waith ieuenctid, bydd
darpariaeth yn amrywio mewn gwahanol ardaloedd i adlewyrchu amrywiaeth y wlad.  Bydd
cyfle i gyflwyno datblygiadau cyffrous ac arloesol a fydd yn dylanwadu ar ddarpariaeth y
dyfodol yn ogystal â chynnal y prosiectau da sy'n bod eisoes.    

3.2  Bydd y dull cyflwyno a’r cyfuniad o sefydliadau perthnasol yn wahanol ym mhob
Partneriaeth, ac yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn mae’n debyg.  Er y bydd pob partneriaeth
yn pennu pa ddata cyfansymiol y mae angen iddi eu casglu, i ddibenion monitro a gwerthuso,
bydd sefydliadau sy’n aelodau o’r bartneriaeth yn parhau’n gyfrifol am y bobl ifanc sy’n cysylltu
â hwy.  Bydd hyn yn cynnwys derbyn cyfrifoldeb am gasglu, storio a defnyddio gwybodaeth yn
ymwneud â’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn eu gweithgareddau.  Ni ragwelir y bydd
Partneriaethau Pobl Ifanc lleol yn creu lefel o gasglu data a defnyddio a storio cofnodion unigol
sy’n ychwanegol i’r rhai sy’n cael eu cadw ar hyn o bryd gan AALl, y gwasanaethau cymdeithasol,
ysgolion, colegau, cwmnïau Gyrfa Cymru, awdurdodau iechyd, mudiadau’r sector gwirfoddol ac
ati.

3.3  Bydd angen i Bartneriaethau Pobl Ifanc, fodd bynnag, gasglu data cyfansymiol a allai
gynnwys nifer y bobl ifanc sy’n cymryd rhan, am ba hyd y maent yn cymryd rhan, data
cyfansymiol am berfformiad, nifer y cymwysterau a enillwyd, y gwerth a ychwanegwyd trwy
ymyrryd, gostyngiad mewn ystadegau trosedd ac ati, er mwyn dangos effaith y gwasanaethau
gwell ar bobl ifanc dros amser.  Nid yw prosesu data cyfansymiol, sy’n angenrheidiol er mwyn
dangos manteision y gwasanaethau a ddarperir i bobl ifanc, yn cael ei drafod yn Neddf
Gwarchod Data 1998.  Bydd gweithgorau pellach yn edrych ar ddatblygiad dangosyddion
perfformiad priodol a gweithredu a monitro’r Cyfarwyddyd a’r Canllawiau. 
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4. Pam fod angen datblygu cytundeb ffurfiol?

4.1  Bydd pob Partneriaeth Pobl Ifanc yn dod ag ystod o ddarparwyr gwasanaethau sydd ar
gael i bobl ifanc at ei gilydd yn lleol i greu gwasanaeth integredig a threfnus yn darparu
gwybodaeth, cyngor, canllawiau a chyfleoedd i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, lle bynnag a phryd
bynnag y bydd arnynt eu hangen.

4.2 Bydd gan nifer o’r asiantaethau fydd yn chwarae rhan yn y Partneriaethau Pobl Ifanc eisoes
lawer iawn o brofiad o ddelio â gwybodaeth bersonol, a rhannu gwybodaeth gyda sefydliadau
eraill fel rhan o’u gwaith.  Efallai fod ganddynt eisoes gytundebau ffurfiol ac anffurfiol i sicrhau
y perchir ffiniau cyfreithiol a moesol rhannu gwybodaeth.  Nid bwriad y canllawiau hyn yw
mynd y tu hwnt i arferion presennol sefydliadau sy’n cwrdd â gofynion y ddeddfwriaeth, ond
helpu sefydliadau sy’n rhan o’r Bartneriaeth i weithio mewn ffyrdd newydd ac arloesol i roi
cymorth i bobl ifanc, tra’n cydymffurfio o hyd â’r gofynion deddfwriaethol.  

4.3  Bydd datblygu a chofnodi cytundeb neu brotocol ynglŷn â’r ffordd y caiff gwybodaeth ei
rhannu, ei defnyddio a’i storio yn hybu eglurder, cyfreithlondeb a diogelwch, ac yn helpu i greu’r
berthynas waith dda sy’n arwain at ymddiriedaeth a chyfathrebu effeithiol.  Mae cytundebau
anffurfiol yn aml yn werthfawr, ond yn anodd i’w cynnal mewn perthynas aml-asiantaeth ac
wrth i staff newid.  Maent hefyd yn fwy tebygol o gael eu camddeall, a rhaid osgoi hynny yn y
maes gwaith sensitif hwn, yn enwedig gyda phobl ifanc agored i niwed. 

4.4  Mae’n hanfodol sicrhau bod pobl ifanc yn deall pa wybodaeth sy’n cael ei chadw
amdanynt, a sut mae’n cael ei defnyddio a’i rhannu i alluogi gwahanol asiantaethau i’w
cynorthwyo mewn ffordd drefnus.  Bydd cytundebau rhannu gwybodaeth ffurfiol rhwng
asiantaethau, yn ddelfrydol wedi’u llunio gyda chyfraniad pobl ifanc, hefyd yn helpu i hybu
eglurder yn y berthynas rhwng y Bartneriaeth Pobl Ifanc a’r bobl ifanc eu hunain a chysondeb
yn y ffordd y mae gwahanol sefydliadau’n trin gwybodaeth amdanynt. 
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Argymhelliad 1:

Argymhellwn fod pob Partneriaeth yn cynnal archwiliad o systemau gwybodaeth
gwahanol sefydliadau, gan gynnwys unrhyw gytundebau rhannu gwybodaeth sydd
eisoes yn bodoli.  Efallai y bydd y rhain yn enghreifftiau o arfer da neu efallai y bydd
angen eu hadolygu er mwyn sicrhau cysondeb drwy’r Bartneriaeth.  Fodd bynnag,
bydd gwell dealltwriaeth o’r wybodaeth yn bod.



4.5 Gan ddibynnu ar strwythur y Partneriaethau, efallai y bydd manteision o gael cytundebau
ar y cyd ar gyfer yr holl asiantaethau perthnasol, neu gyfres o gytundebau un-i-un.  Efallai y
bydd angen trefniadau ar wahân, cyfyngedig gyda’r asiantaethau na fydd y Bartneriaeth byth
braidd yn cysylltu â hwy.  Efallai y bydd angen gwahanol fathau o gytundebau ar gyfer gwahanol
drefniadau contract.

4.6 Yn ôl Deddf Gwarchod Data 1998 mae’n ofynnol i ddata personol gael ei brosesu’n
gyfreithlon – a bennir trwy gyfeirio at gyfraith gwlad.  Felly, wrth lunio cytundebau rhannu
gwybodaeth, mae angen nodi’r pwerau cyfreithiol y seiliwyd datgelu neu dderbyn data personol
arnynt, ac wrth wneud hynny, sicrhau nad oes unrhyw waharddiadau statudol neu reolau
cyfreithiol cyffredinol (megis y dyletswydd cyfraith gwlad i sicrhau cyfrinachedd) a fyddai’n
gwneud datgelu yn anghyfreithlon. 

4.7 Pa berthynas bynnag a sefydlir, bydd deall amgylchiadau pobl ifanc yn glir yn gwbl
hanfodol.  Mae rhannu gwybodaeth yn anorfod, a bydd pob Partneriaeth yn awyddus i sicrhau
bod ganddi drefniadau i wneud hynny.  

5. Pam fod angen rhannu gwybodaeth?

5.1  Y budd i’r person ifanc dan sylw yw’r egwyddor sydd wrth wraidd cyfnewid gwybodaeth,
er nad yw hynny ynddo’i hun yn gyfiawnhad digonol dros ddatgelu gwybodaeth.  Dyma rai
rhesymau pam y gellid ystyried rhannu gwybodaeth rhwng partneriaid:

• I sicrhau bod pobl ifanc yn gallu cael mynediad i'r gwasanaethau y mae ganddynt hawl
iddynt;

• I sicrhau bod pobl ifanc yn gwneud mwy o ddewisiadau ar sail gwybodaeth;

• I nodi anghenion pobl ifanc a chanfod cyfleoedd sy’n cyd-fynd â’r angen;

• I nodi anghenion pobl ifanc a chanfod cyfleoedd sy’n cyd-fynd â’r angen;
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Argymhelliad 2:

Argymhellwn fod pob PPI yn pennu sut y bydd yn cynnwys pobl ifanc wrth lunio eu
cytundeb rhannu gwybodaeth.

Argymhelliad 3:

Argymhellwn fod pob Partneriaeth yn cadarnhau’r sail gyfreithiol ar gyfer cyfnewid
gwybodaeth wrth bennu’r cytundebau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion eu
trefniadau Partneriaeth penodol o safbwynt amrywiaeth a lefel y wybodaeth a
gyfnewidir.



• I sicrhau parhad a dilyniant y gwasanaethau a ddarperir i unigolyn;

• I helpu pobl ifanc i nodi a dilyn trywydd eu cynnydd (gan gynnwys Ffeil Gynnydd neu
Gynllun Gweithredu);

• I ddarparu gwasanaethau mwy effeithiol ac effeithlon ac osgoi dyblygu gwasanaethau.

5.2 Dyma agweddau eraill posib o’r angen i rannu gwybodaeth:

• I ddiogelu pobl ifanc sy’n agored i niwed;

• I hwyluso ystyried materion iechyd a diogelwch i bobl ifanc sy’n agored i niwed a phobl
sy’n gweithio gyda hwy.

5.3 Mynegodd pobl ifanc rwystredigaeth gyda systemau sy’n golygu bod yn rhaid iddynt
ailadrodd gwybodaeth wrth gysylltu ag amrywiaeth o asiantaethau.  Mae angen cydbwyso hyn
â’u hamharodrwydd i’w gorffennol liwio argraffiadau ohonynt yn y dyfodol a’r cyfle iddynt droi
eu cefnau ar gamgymeriadau’r gorffennol.  Un ffordd o fynd i’r afael â hyn fyddai datblygu
cofnod personol cynhwysfawr, a fyddai’n cael ei gadw gan y person ifanc ei hun, gyda gwahanol
gategorïau o wybodaeth.  Byddai hyn yn rhoi cyfle i’r person ifanc ddewis pa agweddau o’r
cofnod i’w rhannu gydag asiantaeth arbennig.  Efallai y byddai hyn yn datblygu o’r gwaith ar y
Ffeil Gynnydd neu efallai y byddai’n rhaid ei ddatblygu ar wahân.  Mae profiad y GIG o gleifion
yn cadw eu cofnodion eu hunain yn dystiolaeth ddefnyddiol o lwyddiant y dull gweithredu
hwn.  Bydd technoleg cerdyn smart hefyd yn effeithio ar ddatblygiadau’r dyfodol.  Bydd rhaid i
unrhyw ddatblygiadau o’r fath ystyried egwyddorion gwarchod data yn llawn.

5.4 Mae darpariaethau’r Ddeddf Gwarchod Data yn ategu deddfau eraill sydd mewn grym, er
enghraifft, deddfwriaeth diogelu plant, trosedd ac anhrefn a budd-dâl i waith.  Ceir gwybodaeth
bellach ynglŷn â’r deddfau hyn yn Atodiad C ac Atodiad D. 

5.5 Mae’n rhaid wrth byrth er mwyn rhannu gwybodaeth a rhaid iddo ddigwydd mewn
amgylchiadau a reolir o fewn mesurau diogelwch cadarn.  Oni fydd y wybodaeth yn cael ei
phrosesu fel amod pwerau statudol deilliedig, rhaid cyfnewid gwybodaeth gyda chydsyniad
goleuedig yr unigolyn, ar sail bod ‘angen gwybod’.  Mae hyn yn ddibynnol ar fodloni set o
amodau gweinyddol, ac yn cael ei reoli gan swyddog awdurdodi. 

5.6 Bydd partneriaid yn ymwybodol o sefyllfaoedd lle gallai cyfuniad o fân agweddau o
wybodaeth sydd ym meddiant gwahanol asiantaethau, neu unigolion o fewn un sefydliad,
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Argymhelliad 4:

Argymhellwn fod ystyriaeth yn cael ei rhoi i wneud pobl ifanc yn gyfrifol am eu
cofnodion eu hunain lle bynnag y bo modd.



arwain at ddilyn gweithdrefnau diogelu plant.  Bydd angen i’r unigolion a’u sefydliadau farnu’n
ddoeth iawn bob amser yn y sefyllfaoedd anodd hyn.  

RHAN 2:  Y FFRAMWAITH CYFREITHIOL A’I OBLYGIADAU

6. Deddf Dysgu a Sgiliau 2000

6.1 Mae Adrannau 123 – 129 ac Adran 138 o Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000 yn darparu’r
fframwaith ar gyfer bwrw ymlaen â’r weledigaeth ar gyfer gwasanaethau cymorth pobl ifanc yng
Nghymru a ddisgrifiwyd yn Ymestyn Hawliau. Ceir arweiniad i’r adrannau hyn yn Atodiad B.   

6.2 Mae Adran 126 Is-adran (1) yn benodol yn nodi dyletswyddau ysgolion a gynhelir a
sefydliadau a ariennir gan Gyngor Addysg a Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (Cyngor
Cyffredinol - ELWa) i ddarparu gwybodaeth berthnasol.  Fodd bynnag, mae Isadran (2) yn
gwahardd darparu gwybodaeth dan isadran (1)(c) sef gwybodaeth sydd ym meddiant sefydliad
am ddisgybl neu fyfyriwr dros 16 oed sydd wedi rhoi cyfarwyddiadau i’r sefydliad beidio â
rhannu gwybodaeth o’r fath, neu ar gyfer disgyblion neu fyfyrwyr dan 16 oed, os yw rhiant wedi
rhoi cyfarwyddiadau i’r sefydliad beidio â rhannu'r wybodaeth hon. 

6.3 Mae Adran 138 Is-adran (3) yn rhestru’r personau a’r cyrff sydd â’r grym i gyflenwi
gwybodaeth berthnasol am bobl ifanc i awdurdod lleol neu unrhyw berson neu gorff arall sy’n
ymwneud â darparu gwasanaethau ieuenctid a ddisgrifir yn Adran 123 y Ddeddf, ac a nodir yn
Adran 138, gwasanaethau hyfforddi a gyrfaoedd a gyrfaoedd mewn diwydiant, megis
Prentisiaethau Modern.  Dyma’r rhestr:

• awdurdod lleol;

• Awdurdod Iechyd;

• Cyngor Addysg a Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru;

• prif swyddog yr heddlu;

• Bwrdd Profiannaeth;

• tîm troseddu ieuenctid.

6.4 Mae egwyddorion gwarchod data yn berthnasol ym mhob un o’r achosion hyn.
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Argymhelliad 5:

Argymhellwn ei bod yn hanfodol fod pob PPI yn gweithio’n agos gyda’r Pwyllgor
Diogelu Plant Rhanbarthol a’r Bartneriaeth Trosedd ac Anhrefn Leol i ddatblygu
canllawiau ynglŷn â materion o’r fath.



7.  Deddf Hawliau Dynol 1998

7.1  Mae Deddf Hawliau Dynol 1998, a ddaeth i rym yn Hydref 2000, yn ymgorffori darpariaeth
Confensiwn Europeaidd ar Hawliau Dynol yng nghyfraith y DU.  Yn ôl y Ddeddf mae’n
anghyfreithlon i awdurdod cyhoeddus weithredu’n groes i hawliau’r Cytundeb, ac mae’n ofynnol
i bob deddfwriaeth gael ei dehongli a’i gweithredu’n gydnaws â hawliau’r Cytundeb, cyn belled
ag y bo modd.  Er nad yw PPIau yn awdurdodau lleol fel y cyfryw, maent yn is-gyrff i’r awdurdod
lleol a rhaid iddynt weithio o fewn y paramedrau hyn.

7.2  Mae Erthygl 8 o’r Confesiwn yn delio â pharch at fywyd preifat a bywyd teuluol.  Ymysg
pethau eraill, gallai hyn gynnwys mynediad i wybodaeth am berson, casglu a defnyddio
gwybodaeth am unigolyn, a diogelu enw da person.  Dylai gweithwyr proffesiynol fod yn
ymwybodol fod cynnwys trafodaethau anffurfiol am bobl ifanc rhwng cydweithwyr
proffesiynol a’r penderfyniadau a wneir yn sgil hynny yr un mor ddarostyngedig i ddeddfwriaeth
â chyfarfodydd ffurfiol lle bydd cofnodion yn cael eu cadw.  Lle mae hyn yn digwydd, dylai pobl
ifanc fod yn ymwybodol fod y trafodaethau hyn yn digwydd, ac os oes angen, dylid rhoi cyfle
iddynt herio cywirdeb y wybodaeth bersonol a allai fod yn sail i benderfyniadau yn sgil
trafodaethau o’r fath.   

7.3 Mae pob un o’r rhain yn uniongyrchol berthnasol i rannu gwybodaeth rhwng partneriaid
mewn Partneriaethau Pobl Ifanc.  Bydd partneriaethau sy’n cydymffurfio ag egwyddorion y
Ddeddf Gwarchod Data ac yn rhoi sylw dyledus i breifatrwydd pobl ifanc mewn trafodaethau
anffurfiol yn cydymffurfio ag egwyddorion Erthygl 8 y Confesiwn.

8. Deddf Gwarchod Data 1998

8.1 Daeth Deddf Gwarchod Data 1998 i rym ar 1 Mawrth 2000.  Mae’n darparu’r fframwaith
cyfreithiol ar gyfer trin data personol am unigolion.  Yn ôl Egwyddorion y Ddeddf mae’n
ofynnol:

• prosesu data yn ffyddlon ac yn gyfreithlon;

• cael data at bwrpas penodol;

• i ddata fod wedi’i gyfyngu i’r angen - yn ddigonol, yn berthnasol a heb fod yn ormodol;

• i ddata fod yn gywir a chyfredol;

• i ddata fod yn gyfredol - ni ddylid ei gadw fwy nag y mae angen;

• i ddata fod yn unol â hawliau testun y data;

• i ddata fod yn ddiogel, a 

• yn ddarostyngedig i gyfyngiadau ar drosglwyddo.
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8.2 Ceir arweiniad i’r Ddeddf yn Atodiad F i’r ddogfen hon.  Mae’n ymdrin â diffiniadau
hanfodol, ac yn egluro egwyddorion gwarchod data, hawliau testun y data,  eithriadau a
throseddau.  Bellach rhaid hysbysu yn hytrach na chofrestru gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth
(y Comisiynydd Gwarchod Data gynt), a bydd angen i unrhyw endid cyfreithiol sy’n cadw
data personol yn ymwneud â phlant a phobl ifanc, ar ffurf cofnodion cyfrifiaduron,
hysbysu’r Comisiynydd.  Ceir rhifau a chyfeiriadau cyswllt i gael arweiniad a ffurflenni hysbysu
hefyd ym mharagraff 8.3 o Atodiad E.   

8.3 Ni fydd PPI yn cadw cronfa ganolog o ddata am bobl ifanc unigol (fel y bydd
Partneriaethau Connexions yn Lloegr yn ei wneud, er enghraifft), ond byddant yn cadw
manylion y bartneriaeth gan gynnwys manylion cyswllt ac ati, a dylent sicrhau dan hysbysiad yr
Awdurdod Lleol i’r Comisiynydd Gwybodaeth eu bod wedi eu cynnwys.  Un o’r manteision i holl
aelodau’r PPI fydd y cyfle i rannu arfer da mewn perthynas â chadw cofnodion. 

8.4 Dylai sefydliadau partner unigol hefyd wneud yn siŵr eu bod hwy eu hunain a’r PPI yn
cydymffurfio â’r gofynion.  Mae’r rhain yn cynnwys nodi ‘Swyddog Gwarchod Data’ a fydd yn
gyfrifol am benderfynu sut y dylid trin data ac am hysbysu’r Comisiynydd Gwybodaeth ynglŷn
â thrin data. 

8.5 Mae’r Comisiynydd Gwybodaeth yn gorfodi ac yn goruchwylio Deddf Gwarchod Data
1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Awdurdod goruchwylio annibynnol y DU yw'r
Comisiynydd sy’n adrodd yn uniongyrchol i Lywodraeth y DU.  Mae ganddo swyddogaeth
ryngwladol yn ogystal â chenedlaethol.  Yn y DU, mae gan y Comisiynydd amrywiaeth o
ddyletswyddau yn cynnwys hyrwyddo dulliau trin data da a hyrwyddo codau ymarfer ar gyfer
rheolwyr data; hynny yw, unrhyw un sy’n penderfynu sut a pham y caiff data personol
(gwybodaeth am unigolion byw y gellir eu hadnabod) ei brosesu.

9.  Cytundebau rhannu gwybodaeth

9.1 Fel rheol byddai cytundeb rhannu gwybodaeth yn cynnwys:

• llif gwybodaeth; y wybodaeth sydd i’w rhannu, i ba bwrpas y mae’n cael ei defnyddio,
a ffynhonnell y wybodaeth, yr asiantaeth sy’n derbyn ac am ba hyd y’i cedwir.  Gellir
atodi hyn ar ffurf siart;
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Argymhelliad 6:

Argymhellwn fod pob sefydliad partner yn ystyried ei gyfrifoldebau ei hun o
safbwynt y materion hyn ac yn sefydlu protocolau ar gyfer y sefydliad a fydd yn
cydblethu â chytundeb y PPI. Dylid darparu copïau o’r protocolau hyn i’r Bartneriaeth
Pobl Ifanc.



• gweithdrefnau ar gyfer hysbysu’r person ifanc o’i hawliau (ac os yn briodol, hysbysu’r
prif gynhaliwr o hawliau’r person ifanc) ac am sicrhau cydsyniad.  Dylai gweithdrefnau
sicrhau cydsyniad nodi pryd, sut a chan bwy y ceisir cydsyniad.  Bydd angen ystyried
trefniadau ar gyfer cyfieithu i ieithoedd heblaw Cymraeg neu Saesneg yma, yn ogystal
â materion eraill yn ymwneud â mynediad cyfartal;

• cyfleoedd i gael eu rhoi i unigolion i’w galluogi i herio’r wybodaeth a gedwir amdanynt;

• cwynion a chynlluniau gwneud iawn sy’n chwim ac effeithiol;

• trefniadau i sicrhau diogelwch unrhyw wybodaeth a gofnodir, a phwy sydd i fod yn
gyfrifol;

• cyfrifoldeb am gael gwared ar wybodaeth wedi’i storio;

• cytundeb ble mae’r drefn brosesu yn gwbl dryloyw.

9.2 Ceir templed yn nodi’r argymhellion ar gyfer cytundebau rhannu gwybodaeth
Partneriaethau Pobl Ifanc yn Rhan 3 yr arweiniad hwn. 

10. Rhannu gwybodaeth o fewn Partneriaethau Pobl Ifanc 

10.1 Bydd angen i PPI ddatblygu a chytuno ar drefniadau ar gyfer rhannu gwybodaeth yn lleol.
Bydd angen i’r trefniadau hyn gefnogi darparu gwasanaeth llyfn a chynhwysfawr i bobl ifanc a
pherthynas waith agos rhwng asiantaethau sy’n cyflwyno gwasanaethau.  Mae’r Ddeddf Dysgu
a Sgiliau yn darparu pwerau cyffredinol i ganiatáu prosesu a chyfnewid gwybodaeth i ddibenion
darparu gwasanaethau cymorth i’r ifanc.  Nid yw’n gorfodi sefydliadau i rannu gwybodaeth.
Rhaid cyflawni unrhyw rannu gwybodaeth o’r fath yn unol ag egwyddorion gwarchod data.

10.2 Mewn rhai achosion bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu o fewn y Bartneriaeth ond
mewn achosion eraill efallai y bydd angen rhannu gwybodaeth gydag asiantaethau y tu allan i’r
Bartneriaeth.  Bydd y PPI yn dymuno sicrhau bod yr holl asiantaethau perthnasol yn cytuno i’w
hamodau ar gyfer rhannu gwybodaeth.  Gallai amharodrwydd i arwyddo cytundeb godi
amheuon ynghylch addasrwydd yr asiantaeth fel partner yng ngwaith y PPI.

10.3 Amgylchiadau eraill a allai olygu fod angen cytundeb fyddai secondio staff rhwng
asiantaethau, neu fudiadau sector gwirfoddol sy’n darparu gwasanaethau cymorth megis
mentora.  Yn yr amgylchiadau hyn byddai cytundeb yn help i sicrhau bod staff ar secondiad yn
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Argymhelliad 7:

Argymhellwn fod pob PPI yn llunio cytundeb a phrotocolau manwl ar rannu
gwybodaeth y bydd pawb sy’n ymwneud â gwasanaethau cymorth i’r ifanc yn yr
ardal yn ymrwymo iddynt. 



deall pa wybodaeth y gallant ei defnyddio ac ym mha swyddogaeth, a sicrhau bod sefydliadau
eraill sy’n dod i mewn i ddelio â thasgau penodol yn delio’n ddiogel â data personol.

10.4 Mewn rhai achosion bydd angen trosglwyddo gwybodaeth o asiantaeth o fewn un
Bartneriaeth i sefydliad arall sy’n gweithredu o fewn PPI mewn ardal wahanol, wrth i berson
ifanc symud o un ardal i’r llall neu fynd i sefydliad preswyl mewn ardal arall.  Bydd yn haws
trefnu cytundebau rhwng partneriaethau pan fydd cytundebau a ddatblygir yn lleol i rannu
gwybodaeth yn cynnwys yr un elfennau ac egwyddorion â’r rhai a gynhwysir yn y canllawiau
hyn, hyd yn oed os cânt eu mynegi mewn ffordd wahanol.  Bydd rhannu arfer da drwy Gymru
yn help i ddatblygu hyn. 

10.5 Mae dimensiwn Ewropeaidd i’r Ddeddf Gwarchod Data a’r Ddeddf Hawliau Iawnderau
Dynol, a bydd angen i Bartneriaethau Pobl Ifanc sicrhau y caiff hyn ei ystyried wrth drefnu
ymweliadau neu gyfnewidiadau.  Yn ôl 8fed Egwyddor gwarchod data, oni bai fod amgylchiadau
a nodir yn Atodlen 4 Deddf Gwarchod Data 1998 yn berthnasol, ni ddylid trosglwyddo data
personol y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop (15 aelod wladwriaeth yr UE ynghyd â Gwlad yr
Iâ, Liechtenstein a Norwy), oni bai fod y wlad neu’r diriogaeth honno yn diogelu hawliau a
rhyddid y rhai sy’n destun data yn ddigonol mewn perthynas â phrosesu data personol.  Er bod
hyn yn cyfeirio at drosglwyddo (rhannu) data personol mewn gwledydd tramor, mae’r egwyddor
sylfaenol o ofalu fod y wybodaeth yn cael ei diogelu’n ddigonol yn hollbwysig wrth
drosglwyddo pob data personol rhwng rhai sy’n perthyn i Bartneriaeth Pobl Ifanc.

10.6 Pryd bynnag y caiff gwybodaeth ei rhannu - er enghraifft, os oes mwy nag un asiantaeth
yn cyfrannu at asesiad risg - mae perygl o gamddealltwriaeth.  Y diffiniadau yn Neddf Plant 1989
fydd y sail ar gyfer datblygu dealltwriaeth gyffredin o’r termau hyn, i’w cynnwys o bosibl yn y
cytundeb ehangach ar rannu gwybodaeth.  Dylid cytuno ar safon hefyd ynglŷn â’r ffordd y dylid
cofnodi eitemau data cyffredin. 
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Argymhelliad 8:

Argymhellwn fod PPI yn dilyn y rhestr wirio yn rhan 3 yr arweiniad hwn i hwyluso
rhannu gwybodaeth rhwng sefydliadau ac asiantaethau mewn gwahanol ardaloedd.

Argymhelliad  9:

Argymhellwn fod Partneriaethau’n cyfeirio at y diffiniad o dermau, yn enwedig y
diffiniad o ‘risg’, sydd i’w weld yn Neddf Plant 1989 (Atodiad J) ac yn cytuno ar
ddehongliadau cyffredin sy’n berthnasol i’w gwaith gyda’r PPI.



11. Gwybodaeth y gofynnir amdani neu a gesglir gan Bartneriaethau Pobl
Ifanc  

11.1 Wrth ofyn am wybodaeth, dylai partneriaid esbonio i ba bwrpas y maent yn bwriadu
defnyddio’r wybodaeth fel y gall yr asiantaethau sy’n datgelu benderfynu ar ba sail y caniateir
datgelu, a hefyd bod yr hyn a ddatgelir ar y sail fod angen gwybod.  Dylai’r cytundeb rhannu
gwybodaeth fod yn berthnasol i’r holl asiantaethau y gofynnir am wybodaeth ganddynt ar
sail barhaol.  Bydd y partner sy’n gofyn am y wybodaeth yn gallu sicrhau’r asiantaeth sy’n
datgelu ei fod yn ymwybodol o’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer delio â data personol, a’i fod yn
gallu cydymffurfio ag ef (gweler Atodiadau E a G).

11.2 Mae pawb sy’n gweithio gyda phobl ifanc yn debyg o fod yn ymwneud â chasglu
gwybodaeth bersonol ac mewn sawl achos, gwybodaeth sensitif, yn uniongyrchol gan y bobl
ifanc y maent yn eu cynorthwyo.  Rhan o’u swyddogaeth yn y cyd-destun hwnnw fydd egluro
pam i bobl ifanc ac egluro pa wybodaeth fydd yn cael ei chofnodi a sut y bydd yn cael ei
defnyddio.  Fel rhan o’r broses hon, byddai’n arfer da i geisio ac annog pobl ifanc i roi cydsyniad
goleuedig ysgrifenedig i ddarparu gwasanaethau, gan gynnwys darparu gwybodaeth ac yn
arbennig, gwybodaeth sensitif.  Dylent egluro i bobl ifanc fod ganddynt hawl i newid eu
meddyliau ynglŷn â chydsyniad a goblygiadau gwneud hynny.   

11.3 Dylai’r rhai sy’n gweithio gyda phobl ifanc sicrhau bod y person ifanc yn deall:

• beth sy’n cael ei gynnig;

• eu hawl i dynnu eu cydsyniad yn ôl; a

• y cyfnod o amser y mae’r ffurflen gydsynio (y gellir ei thynnu’n ôl unrhyw adeg) yn
berthnasol iddo

cyn gofyn iddynt arwyddo’r ffurflen.  Ceir rhestr wirio yn Rhan 3 y ddogfen hon, ond rhaid
ystyried sgiliau llythrennedd y person ifanc ac unrhyw anghenion penodol eraill megis Braille
neu brint bras, iaith gyntaf, i sicrhau ei fod yn deall yr hyn y mae’n ei arwyddo yn llawn.  Mae’n
bosibl i’r person ifanc gytuno ar lafar, gyda’r person sy'n cael ei gydsyniad yn arwyddo i ddweud
fod cydsyniad goleuedig wedi ei roi.  Y peth pwysig yw bod y person ifanc yn deall beth y
gofynnir iddo gydsynio ag ef. 
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Argymhelliad 10:

Argymhellwn fod pob un o bartneriaid y PPI yn dilyn rhestr wirio gyffredin
ysgrifenedig i’w defnyddio gyda phobl ifanc (Templedi Rhan 3C).



11.4 Wrth ddatblygu eu trefniadau ar gyfer casglu gwybodaeth gan bobl ifanc, dylai partneriaid
gofio na fydd angen cydsyniad y person ifanc mewn rhai amgylchiadau.  Mae amodau prosesu
wedi’u rhestru ym mharagraff 19.1 yn Rhan 3.  Mewn rhai amgylchiadau hefyd mae’n ofynnol
datgelu gwybodaeth bersonol heb gydsyniad, e.e. er mwyn atal neu ddatrys trosedd neu os
bydd yn ofynnol yn ôl y gyfraith.  Mae trefniadau arbennig hefyd yn berthnasol ar gyfer
cyfnewid gwybodaeth gyda’r Gwasanaeth Cyflogi, lle mae’n ofynnol rhannu peth gwybodaeth.

11.5 Dylai gwybodaeth i bobl ifanc egluro mewn manylder beth yw ffiniau cydsynio ac o dan
ba amgylchiadau y bydd gwybodaeth yn cael ei phrosesu a’i datgelu heb gydsyniad. 

11.6 Mae asiantaethau penodol wedi cyflwyno mecanweithiau i sicrhau bod safonau clir ar
gyfer rhannu a sicrhau gwybodaeth yn cael eu diwallu.  Er enghraifft, mae’r GIG wedi cyflwyno
"Gwarcheidwad Caldicott" i’r diben hwn, a mecanweithiau clir ar gyfer nodi pwy sy’n gyfrifol,
trywyddau archwilio ac ati.  Yng Nghymru y nod yw trosglwyddo’r safon hwn i adrannau
gwasanaethau cymdeithasol ac adrannau eraill awdurdodau lleol sydd â strategaethau ar y cyd
â gofal cymdeithasol.  Bydd hyn yn gymorth tuag at ddarparu safon y mae pawb yn ei adnabod,
a dylai leihau rhai o’r pryderon sydd gan weithwyr proffesiynol ynglŷn â rhannu gwybodaeth.
Mae protocolau Caldicott i’w gweld yn Atodiad F.

12. Diogelu hawliau pobl ifanc a sicrhau eu cydsyniad 

12.1 Wrth gasglu gwybodaeth bersonol yn uniongyrchol gan bobl ifanc, bydd angen i
bartneriaid roi’r manylion canlynol iddynt ar adeg casglu’r wybodaeth:

• enw’r rheolwr(wyr) data – enw’r sefydliad a’r pwynt cyswllt;

• sut y gall eu gwybodaeth bersonol gael ei defnyddio a chan bwy (gan gynnwys enw’r
partner a’r sefydliadau eraill y gellir trosglwyddo’r wybodaeth iddynt);

• unrhyw wybodaeth arall sy’n angenrheidiol i sicrhau ei bod yn deg iddynt geisio’r
wybodaeth.

12.2 Os bydd partneriaid yn casglu gwybodaeth bersonol neu’n ei datgelu i asiantaeth arall, gan
gynnwys trydydd parti, efallai y bydd arnynt angen cydsyniad y person ifanc.  Mae paragraffau
11.1 i 11.3 yn nodi amodau prosesu.  Mae Deddf Gwarchod Data 1998 yn berthnasol waeth beth
yw oedran y person ac felly, os yw partneriaid yn casglu gwybodaeth neu’n ei datgelu i
asiantaeth arall (gan gynnwys unrhyw drydydd parti) efallai y bydd arnynt angen cydsyniad y
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Argymhelliad 11:

Argymhellwn fod pob PPI yn ystyried y modd gorau i hysbysu pobl ifanc o’u hawliau
a’u cyfrifoldebau a sicrhau eu bod yn deall y materion hyn.



person ifanc.  Rhaid i’r person ifanc gydsynio o’i wirfodd ar sail gwybodaeth.  Felly, bydd angen
i’r person ifanc a’i riant neu gynhaliwr, os yn berthnasol, wybod:

• y rheswm pam fod angen gwybodaeth bersonol, a sut y caiff ei chofnodi, ei defnyddio
a’i storio;

• eu hawl i gael gweld y wybodaeth;

• eu hawl i wneud cais i beidio â phrosesu’r wybodaeth os yw hynny’n debygol o achosi
niwed a/neu ofid iddynt o ganlyniad i’r niwed;

• pa mor hir y bydd y wybodaeth yn cael ei chadw;

• y broses ar gyfer cyflwyno sylwadau neu gwyno.

12.3 Mewn llawer o achosion, efallai y bydd unigolyn yn rhy ifanc i ddeall ei hawliau dan
Ddeddf Gwarchod Data 1998, neu efallai y bydd anawsterau dysgu yn ei rwystro.  Rhaid i'r
gweithiwr proffesiynol sydd â digon o wybodaeth am yr unigolyn bennu, ar sail yr achos unigol,
allu'r person ifanc i ddianc.  Os penderfynir nad yw’r person ifanc yn alluog i ddeall ei hawliau
dan y Ddeddf, dylai’r rheolwr data (sef y sefydliad y mae'r data personol yn ei feddiant) ddelio
â rhywun sydd â chyfrifoldeb rhiant am y person ifanc neu sy’n gweithredu’n gyfreithiol ar ran
yr unigolyn hwnnw.  

12.4 Mae angen i staff sy’n gweithio ar ran yr holl bartneriaid sy’n darparu gwasanaethau
cymorth i’r ifanc fel rhan o’r PPI lleol fod yn ymwybodol o hawliau’r person ifanc a’r angen i fod
yn gwbl eglur wrth ddelio â'r angen am wybodaeth. Bydd angen iddynt hefyd allu adnabod ac
ymateb yn gywir i geisiadau am atal prosesu, ac i gwynion.  Dylai PPI hefyd sicrhau bod eu
datganiad nodau a gwerthoedd yn disgrifio hawliau pobl ifanc mewn perthynas â gwybodaeth
bersonol. 
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Argymhelliad 12:

Argymhellwn fod datganiad o hawliau pobl ifanc mewn perthynas â gwybodaeth
bersonol yn cael ei gynnwys mewn unrhyw ddatganiad o nodau a gwerthoedd a
lunnir gan y PPI.



13. Diogelwch 

13.1 Bydd angen i sefydliadau partner sicrhau bod egwyddorion hollgynhwysol diogelwch yn
cael eu parchu:

• cyfrinachedd – diogelu pob gwybodaeth bersonol rhag ei datgelu heb awdurdod neu
ymyrryd â hi’n fwriadol;

• gonestrwydd – diogelu cywirdeb a chyflawnder gwybodaeth a meddalwedd
cyfrifiadurol;

• ar gael – sicrhau bod gwybodaeth a gwasanaethau hanfodol ar gael i ddefnyddwyr
pan fydd arnynt eu hangen, i’r graddau y mae hynny’n ymarferol.

13.2 Dylid cadw ffeiliau papur mewn cypyrddau ffeilio diogel a dim ond personél sydd wedi’u
hawdurdodi ddylai gael eu hagor.  Dylid cymryd gofal rhesymol i sicrhau na all pobl heb
awdurdod gael gafael arnynt na’u dwyn pan fyddant yn cael eu defnyddio, eu storio neu eu
cludo o un lle i’r llall.  

13.3 Dim ond personél wedi’u hawdurdodi ddylai allu agor ffeiliau cyfrifiadur gan ddefnyddio
cyfrinair, ac ni ddylai fod modd i ddefnyddwyr heb awdurdod eu gweld.  Ni ddylai’r naill ddull
storio na’r llall olygu ei bod yn anodd cael gafael ar y ffeiliau os bydd person ifanc yn gwneud
cais i’w gweld.

13.4 Bydd angen i bob sefydliad sicrhau bod pwyslais priodol yn cael ei roi ar angen unrhyw
sefydliad sy’n gofyn am wybodaeth, i gael gwybod.
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Argymhelliad 13:

Argymhellwn fod pob sefydliad partner yn cynnal arolwg o’u gweithdrefnau mewn
perthynas â chyfrinachedd a didwylledd gwybodaeth a sicrhau ei bod ar gael, a’r
ffordd y maent yn hysbysu pobl ifanc o’r gofynion.

Argymhelliad 14:

Argymhellwn fod pob PPI a sefydliad unigol yn ystyried goblygiadau’r Ddeddf
Gwarchod Data yn arbennig mewn perthynas ag agweddau o’u gwaith a gynhwysir
yn y cynllun PPI.

Argymhelliad 15:

Argymhellwn fod pob PPI a sefydliad unigol yn adolygu ac yn adrodd yn ôl yn
rheolaidd ar y ffordd y mae’r canllawiau hyn ar rannu gwybodaeth yn gweithio’n
ymarferol.



RHAN 3 : TEMPLEDI

A - Rhestr wirio ar gyfer arfer da wrth rannu gwybodaeth

• Mae’r holl asiantaethau sy’n trin gwybodaeth bersonol fel rhan o’r PPI wedi llofnodi
cytundeb neu brotocol.

• Mae sefydliadau sydd angen rhannu gwybodaeth wedi cytuno ar ddiffiniadau o’r
termau ac wedi cytuno ar safonau ar gyfer cofnodi data personol tebyg y gallant fel
arfer eu defnyddio’n wahanol, i osgoi camddealltwriaeth.

• Mae’r holl sefydliadau partner yn gyfarwydd ag egwyddorion y Ddeddf Gwarchod
Data a’i goblygiadau o safbwynt rhannu gwybodaeth.

• Mae mesurau ar gael i ddiogelu systemau y cedwir gwybodaeth ynddynt, ar ffurf
electronig a chopïau caled.

• Mae’r holl bartneriaid yn deall sut y dylid rhannu gwybodaeth lafar yn ogystal â
gwybodaeth wedi’i chofnodi, a sut y mae hyn yn berthnasol i Ddeddf Gwarchod Data
1998.

• Mae’r staff ar bob lefel yn y sefydliadau partner yn deall y protocol, ac mae’n rhan o
gyrsiau cyflwyno a hyfforddiant staff.

• Cytunwyd ar drefniadau ar gyfer monitro’r protocol yn barhaus a’i adolygu o dro i dro.

• Mae pob partner wedi enwi un person arbennig i fod yn gyfrifol am warchod data.

• Mae pob partner yn deall sut i ddelio â chwynion;

• Mae gan bob partner drefniadau i gynnwys pobl ifanc a’u hysbysu o’u hawliau a’u
cyfrifoldebau.
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B - Elfennau cytundebau rhannu gwybodaeth Partneriaethau Pobl Ifanc 

• Datganiad o bwrpas 

• Datganiad cyfle cyfartal 

• Datganiad o fwriad i gydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol perthnasol

• Diffiniad o’r grŵp targed y rhennir gwybodaeth amdano 

• Diffiniad o’r termau a ddefnyddir yn wahanol gan sefydliadau partner

• Isafswm gofynion data 

• Egwyddorion rhannu data gan gynnwys:

- caniatâd y cleient

- cyfyngiadau mynediad

- cyfyngiadau ar ddefnydd

- eglurder y dull gweithredu

• Gweithdrefn gwyno

• Trefniadau i sicrhau diogelwch y wybodaeth a gedwir:

- copi caled

- ffeil electronig

• Copïau o unrhyw ffurflenni sydd i’w defnyddio

• Trefniadau i gael gwared â gwybodaeth nad oes ei hangen mwyach 

• Trefniadau ar gyfer cyfeirio neu geisiadau i ddatgelu gwybodaeth sydd y tu hwnt i
derfynau’r protocol, ac ar gyfer cofnodi’r canlyniad 

• Dealltwriaeth gyffredin o oblygiadau deddfau amddiffyn plant a throsedd ac anhrefn

• Trefniadau i hysbysu pobl ifanc o’u hawliau a’u cyfrifoldebau a sicrhau eu bod yn
cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu’r cytundeb

• Cytundeb ynglŷn â monitro ac adolygu rhannu gwybodaeth 

• Llofnod holl sefydliadau’r Bartneriaeth
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C - Rhestr Wirio Cydsyniad Goleuedig ar gyfer Rhannu Gwybodaeth

Bydd y rhestr wirio hon yn galluogi partneriaid i sicrhau bod pobl ifanc wedi rhoi eu cydsyniad
goleuedig i rannu gwybodaeth bersonol amdanynt a bod modd dilyn trywydd archwilio ar gyfer
y prosesau a’r gweithdrefnau sy’n berthnasol i’r ddeddfwriaeth. 

Mae angen ystyried y canlynol wrth geisio cydsyniad goleuedig gan berson ifanc neu ei
riant/gofalwr ar gyfer rhannu gwybodaeth: 

• a yw’r sefydliad wedi arwyddo Cytundeb Rhannu Gwybodaeth cyffredinol y PPI?

• y person ifanc y cedwir gwybodaeth amdano 

• y sefydliad sy’n cadw’r wybodaeth

• y sefydliad sy’n derbyn y wybodaeth 

• y rhesymau dros rannu’r wybodaeth

• sut y bydd y wybodaeth yn cael ei chofnodi, ei defnyddio a’i storio

• am ba hyd y cedwir y wybodaeth

• y sail ar gyfer penderfynu ai’r person ifanc neu ei riant/gofalwr ddylai gydsynio 

• yr ystyriaeth a roddwyd i anghenion penodol y person ifanc a/neu ei gynrychiolydd
i’w helpu i ddeall eu hawliau a’u cyfrifoldebau mewn perthynas â’r wybodaeth e.e.
anhawster dysgu, oed ac ati.  – mae barn broffesiynol y bobl sy’n gweithio gyda phobl
ifanc yn hanfodol i’r broses hon.  

• hawl y person ifanc i gael mynediad i'r data

• hawl y person ifanc i ofyn am beidio datgelu’r wybodaeth, mewn rhai amgylchiadau 

• y weithdrefn gwyno sydd ar gael i’r person ifanc 

• a roddir cydsyniad ar lafar neu mewn ysgrifen

• a ellir rhagdybio i’r person ifanc gydsynio oherwydd bod y sefydliad y rhennir y
wybodaeth o’i fewn wedi sicrhau bod ei holl aelodau’n ymwybodol y bydd staff yn
rhannu gwybodaeth amdanynt (e.e. ynglŷn â’u hymddygiad mewn clwb ieuenctid)

Sylwer: Yn ôl Egwyddorion gwarchod data 3, 4 a 5 mae’n ofynnol i unrhyw brosesu (rhannu) data
personol fod yn ddigonol, nid yn ormodol, ac yn gywir.  Os bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu,
mae’n ofynnol i sefydliadau’r Bartneriaeth Pobl Ifanc sy’n penderfynu ynglŷn â gwybodaeth a
dderbyniwyd eisoes, sicrhau bod y wybodaeth bersonol y seilir y penderfyniadau hyn arni yn
cael ei diweddaru’n gyson.
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RHAN 4 : ATODIADAU

ATODIAD A

DEDDF DYSGU A SGILIAU 2000

DARPARIAETHAU IEUENCTID DEDDF DYSGU A SGILIAU 2000
ADRANNAU 123 – 129 AC ADRAN 138  Cymorth i rai 11 i 25 oed:

Darparu gwasanaethau

Adran 123:

(1) Gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru gyfarwyddo awdurdod lleol-

(a) i ddarparu gwasanaethau cymorth i’r ifanc;

(b) i sicrhau y darperir gwasanaethau cymorth i’r ifanc;

(c) i gymryd rhan yn y gwaith o ddarparu gwasanaethau cymorth i’r ifanc.

(2) Yn yr adran hon ystyr "gwasanaethau cymorth i’r ifanc" yw gwasanaethau a fydd ym marn
y Cynulliad Cenedlaethol yn annog, yn galluogi neu’n cynorthwyo personau ifanc (yn
uniongyrchol neu’n anuniongyrchol)

(a) i gymryd rhan yn effeithiol mewn addysg neu hyfforddiant,

(b) i fanteisio ar gyfleoedd cyflogaeth, neu 

(c) i gymryd rhan yn effeithiol ac yn gyfrifol ym mywyd eu cymunedau.

(3) Yn yr adran hon ystyr "personau ifanc" yw personau sydd wedi cyrraedd 11 oed ond nad
ydynt wedi cyrraedd 26 oed.   

(4) Gall cyfarwyddyd dan is-adran (1)-

(a) gynnwys darparu grantiau, benthyciadau a mathau eraill o gymorth ariannol gan y
Cynulliad Cenedlaethol (boed amodau’n berthnasol ai peidio),

(b) ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ystyried yr arweiniad a gyhoeddir gan y
Cynulliad Cenedlaethol, a’i

(c) ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol, wrth wneud trefniadau gyda phersonau
eraill, ei gwneud yn ofynnol i’r personau hynny ystyried canllawiau a gyhoeddwyd
gan y Cynulliad Cenedlaethol.
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(5) Gall cyfarwyddyd dan is-adran (1)-

(a) fod yn berthnasol i ddosbarth penodol o bersonau ifanc;

(b) wneud darpariaeth wahanol ar gyfer dosbarthiadau gwahanol o bersonau ifanc;

(c) gael ei ddirymu neu ei amrywio gan gyfarwyddyd diweddarach.

Awdurdod lleol: dyletswydd a phwerau

Adran 124:

(1) Bydd awdurdod lleol-

(a) yn cydymffurfio â chyfarwyddyd a roddir iddo dan adran 123(1), a

(b) gall wneud darpariaeth, sicrhau darpariaeth neu gymryd rhan mewn darparu
gwasanaethau cymorth i’r ifanc mewn modd heb fod yn unol â pharagraff (a).

(2) Gall camau gweithredu awdurdod lleol wrth ddilyn is-adran (1)-

(a) ymwneud â dosbarth penodol o bersonau ifanc;

(b) ymwneud â gwasanaethau ar gyfer person o ardal arall.

(3) Wrth gydymffurfio â chyfarwyddyd dan adran 123(1) bydd awdurdod lleol yn ystyried
buddioldeb cydweithredu â mudiadau gwirfoddol.

(4) I ddibenion is-adran (1) gall awdurdod lleol -

(a) wario arian;

(b) cyflogi swyddogion;

(c) llunio cytundebau ar gyfer cyflenwi nwyddau neu wasanaethau;

(d) gwneud unrhyw beth arall (ac eithrio ffurfio cwmnïau) sy’n angenrheidiol neu’n
fuddiol yn eu barn hwy.

(5) Ni fydd unrhyw beth yn adran 123 neu unrhyw beth a wneir dan yr adran honno yn
rhagfarnu unrhyw bŵer gan yr awdurdod lleol i ddarparu gwasanaethau neu wario arian.

Ymgynghori a chydweithredu

Adran 125:

(1) Cyn cydymffurfio â chyfarwyddyd dan adran 123(1) trwy wneud darpariaeth, sicrhau
darpariaeth neu gymryd rhan yn y gwaith o ddarparu gwasanaethau i drigolion lle neu ardal
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benodol, bydd awdurdod lleol yn ymgynghori â phob un o’r canlynol sy’n gyfrifol am yr holl
ardal neu ran ohoni- 

(a) Awdurdod Iechyd,

(b) un o brif swyddogion yr heddlu,

(c) awdurdod heddlu,

(d) bwrdd profiannaeth, a

(e) thîm troseddu ieuenctid.

(2) Bydd yr awdurdod lleol hefyd yn-

(a) ymgynghori ag unrhyw gorff gwirfoddol sy’n darparu gwasanaethau i bersonau ifanc
yn y lle neu’r ardal dan sylw y cred yr awdurdod lleol ei bod yn briodol iddo
ymgynghori â hwy,

(b) ymgynghori â Chyngor Addysg a Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru,

(c) ymgynghori ag unrhyw awdurdod neu berson y gwnaed trefniadau â hwy ar gyfer y
lle neu’r ardal dan sylw dan adran 10(1) neu (3)(a), (b) neu (c) o Ddeddf Cyflogaeth a
Hyfforddiant 1973 (gwasanaethau gyrfaoedd),

(d) ymgynghori ag unrhyw sefydliad perthnasol a sefydlwyd er mwyn galluogi cyrff
gwirfoddol i gydweithredu a chyd-drefnu eu gweithgareddau,

(e) ymgynghori ag unrhyw bersonau eraill sy’n briodol yn nhyb yr awdurdod lleol, a 

(f) darparu unrhyw gyfleoedd sy’n briodol yn nhyb yr awdurdod lleol i’r personau ifanc
yn y lle neu’r ardal dan sylw fynegi eu safbwyntiau.

(3) Bydd is-adran (4) yn berthnasol os yw awdurdod lleol-

(a) yn darparu neu’n bwriadu darparu gwasanaethau cymorth i’r ifanc ar gyfer trigolion
lle neu ardal arbennig,

(b) yn sicrhau neu’n bwriadu sicrhau darpariaeth gwasanaethau cymorth i’r ifanc ar gyfer
trigolion lle neu ardal arbennig. 

(4) Os yw’r is-adran hon yn berthnasol, bydd personau neu gyrff a restrir yn is-adran (1) sy’n
gyfrifol am y lle neu’r ardal dan sylw i gyd neu ran ohono/ohoni-

(a) yn arfer ei swyddogaethau er mwyn cefnogi a chynorthwyo’r gwasanaethau a
ddarperir, a sicrhawyd neu y bwriedir eu darparu gan yr awdurdod lleol, ac 

(b) yn cyd-drefnu arfer eu swyddogaethau, i’r graddau yr ymddengys yn rhesymol, gyda’r
personau sy’n darparu’r gwasanaethau hynny. 

(5) Ni fydd is-adran (4) yn ei gwneud yn ofynnol i bersonau neu gyrff gymryd camau a
fyddai’n ymyrryd yn sylweddol ag arfer eu swyddogaethau yn effeithiol neu’n effeithlon.
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Sefydliadau addysgol: gwybodaeth a mynediad 

Adran 126:

(1) Os yw person yn ymwneud â darparu gwasanaethau yn unol ag adran  123(1)(a) neu (b),
bydd sefydliad addysgol y mae’r adran hon yn berthnasol iddo, i ddibenion darparu’r
gwasanaethau hynny 

(a) yn darparu enw a chyfeiriad disgybl neu fyfyriwr iddo os gofynnir amdanynt;

(b) yn darparu enw a chyfeiriad rhiant disgybl neu fyfyriwr iddo os gofynnir amdanynt;

(c) yn darparu gwybodaeth sydd ym meddiant y sefydliad am ddisgybl neu fyfyriwr
iddo, os gofynnir amdani;

(d) yn caniatáu iddo weld disgybl neu fyfyriwr yn adeilad y sefydliad ar adegau
rhesymol; 

(e) yn trefnu ar ei gyfer, i’r graddau y mae’n rhesymol hwylus, gyfleusterau yn adeilad y
sefydliad i ddarparu gwasanaethau i ddisgyblion neu fyfyrwyr unigol neu grwpiau o
ddisgyblion neu fyfyrwyr. 

(2) Ni ddarperir gwybodaeth dan is-adran (1)(c)-

(a) yn achos disgybl neu fyfyriwr nad yw wedi cyrraedd 16 oed, os yw un o’i rieni wedi
rhoi cyfarwyddiadau i’r sefydliad beidio â darparu gwybodaeth o’r fath dan yr adran
hon, neu 

(b) yn achos disgybl neu fyfyriwr sydd wedi cyrraedd 16 oed, os yw wedi rhoi
cyfarwyddiadau i’r sefydliad beidio â darparu gwybodaeth o’r fath dan yr adran hon.

(3) Mae’r adran hon yn berthnasol i’r sefydliadau canlynol-

(a) ysgolion cymuned, sefydledig a gwirfoddol,

(b) ysgolion arbennig cymuned neu sefydledig (ac eithrio’r rhai a sefydlir mewn ysbytai),

(c) colegau technoleg dinasoedd a cholegau dinasoedd ar gyfer technoleg y
celfyddydau,

(d) unedau cyfeirio disgyblion,

(e) sefydliadau o fewn y sector addysg bellach, a 

(f) sefydliadau sy’n derbyn arian gan Gyngor Addysg a Hyfforddiant Cenedlaethol
Cymru. 
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Arolygu

Adran 127:

(1) Bydd Prif Arolygydd Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi yng Nghymru-

(a) yn cynghori Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar faterion yn ymwneud â gwasanaethau
a ddarperir yn unol ag adran 123(1), os gofynnir iddo

(b) yn gallu rhoi cyngor arall i’r Cynulliad Cenedlaethol ynglŷn â’r materion hynny

(c) pan ofynnir iddo wneud hynny gan y Cynulliad Cenedlaethol, yn arolygu ac yn
adrodd ar ddarpariaeth y gwasanaethau hynny, ac 

(d) yn cynnal unrhyw arolygiadau eraill o ddarpariaeth y gwasanaethau hynny sy’n
briodol yn ei dŷb ef. 

(2) Bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn ymgynghori â’r Prif Arolygydd cyn gwneud cais dan
isadran (1)(a) neu (c).

(3) Gall cais dan isadran (1)(c)-

(a) fod yn gyffredinol neu ymwneud â materion penodol,

(b) ymwneud â pherson neu sefydliad penodol sy’n darparu gwasanaethau, neu
ymwneud â dosbarth arbennig o berson neu sefydliad, a gall

(c) ymwneud ag ardal benodol.

(4) Mae cyfeiriad yn isadran (1) at ddarparu gwasanaethau yn cynnwys cyfeiriad at reoli a
defnyddio adnoddau wrth ddarparu gwasanaethau. 

Cynnal arolygiadau a’u heffaith

Adran 128:

(1) Mae’r adran hon yn berthnasol os adolygir gwasanaeth yn dilyn cais dan adran 127(1)(c) neu
yn unol ag adran 127(1)(d).

(2) Bydd gan berson sy’n cynnal yr arolygiad neu’n cymryd rhan ynddo yr un pwerau ag
Arolygydd dan y darpariaethau isod o Ddeddf Arolygiadau Ysgolion 1996

(a) adran 6(3)(a) a (b) (hawl mynediad), ac

(b) adran 42 (cofnodion cyfrifiadurol).
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(3) Bydd adran 42A o’r Ddeddf honno (cyhoeddi cofnodion) yn berthnasol.

(4) Os yw’r Prif Arolygydd yn trefnu i gyhoeddi adroddiad ar arolygiad bydd y person sy’n
darparu’r gwasanaeth a arolygwyd yn-

(a) paratoi datganiad ysgrifenedig o’r camau gweithredu y bwriada eu cymryd yn sgil yr
adroddiad a’r cyfnod y bwriada gymryd y camau hynny o’i fewn,

(b) cyhoeddi’r datganiad o fewn y cyfnod a nodwyd, ac mewn dull a nodir mewn
rheoliadau a wnaed gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ac yn

(c) anfon copïau o’r datganiad i unrhyw bersonau a nodir  mewn rheoliadau a wnaed gan
y Cynulliad Cenedlaethol.

(5) Os yw awdurdod lleol yn darparu gwasanaeth a arolygwyd, neu’n sicrhau neu’n cymryd
rhan yn y gwaith o ddarparu gwasanaeth a arolygwyd, bydd yr awdurdod

(a) yn sicrhau bod y camau gweithredu a ddisgrifir mewn unrhyw ddatganiad a
baratowyd yn unol ag is-adran (4)(a) yn ddigonol i gywiro unrhyw wendid a
grybwyllwyd yn yr adroddiad, ac yn

(b) cymryd pob cam rhesymol i sicrhau y cymerir y camau gweithredu a ddisgrifir yn y
datganiad o fewn y cyfnod a nodwyd. 

(6) Os yw’r Cynulliad Cenedlaethol o’r farn fod awdurdod lleol yn methu â chydymffurfio â’i
ddyletswyddau dan is-adran (5)-

(a) gall y Cynulliad Cenedlaethol roi cyfarwyddiadau i’r awdurdod lleol ynglŷn â
chyflawni’r dyletswyddau hynny, a

(b) bydd yn rhaid i'r awdurdod gydymffurfio â’r cyfarwyddiadau.

Ategol

Adran 129:

(1) Yn adrannau 123 i 128-

ystyr "awdurdod lleol" yw cyngor sir neu gyngor bwrdeistref sirol,

Mae i "Awdurdod Iechyd" yr ystyr a roddir yn adran 8 Deddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol 1977,

ystyr "rhiant" mewn perthynas â phlentyn, yw person sydd â chyfrifoldeb rhiant amdano o fewn
ystyr adran 3 Deddf Plant 1989,

ystyr "bwrdd profiannaeth" yw bwrdd a sefydlwyd dan adran 3 Deddf Gwasanaethau
Profiannaeth 1993,
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Mae i "awdurdod heddlu" yr ystyr a roddir yn adran 101 Deddf yr Heddlu 1996,

Mae i "person ifanc" yr ystyr a roddir yn adran 123(3),

ystyr "tîm troseddu ieuenctid" yw tîm a sefydlwyd dan adran 39 Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998,
ac

Mae i "gwasanaethau cymorth i’r ifanc" yr ystyr a roddir yn adran 123(2).

(2) Ni fydd y pŵer yn adran 123 yn berthnasol i wasanaethau a ddarperir neu sydd i’w darparu
y tu allan i Gymru.

Cymru : darparu gwybodaeth gan gyrff cyhoeddus 

Adran 138:

(1) I ddiben darparu gwasanaeth yng Nghymru a grybwyllwyd yn is-adran (2), gall unrhyw un
o’r personau neu’r cyrff a grybwyllir yn is-adran (3) gyflenwi gwybodaeth am berson ifanc

(a) i awdurdod lleol;

(b) i unrhyw berson neu gorff arall sy’n ymwneud â darparu’r gwasanaethau.

(2) Y gwasanaethau yw-

(a) gwasanaethau a ddarperir yn unol ag adran 123 y Ddeddf hon,

(b) gwasanaethau a ddarperir yn sgil unrhyw un o adrannau 2, 8, 9 a 10 o Ddeddf
Cyflogaeth a Hyfforddiant 1973 (gwasanaeth hyfforddiant a gyrfaoedd), a 

(c) gwasanaeth a ariennir yn rhannol neu’n llwyr yn unol ag adran 12 o Ddeddf
Datblygiad Diwydiannol 1982 (gyrfaoedd mewn diwydiant).

(3) Y personau a’r cyrff yw-

(a) awdurdod lleol,

(b) Awdurdod Iechyd,

(c) Cyngor Addysg a Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru,

(d) un o brif swyddogion yr heddlu,

(e) bwrdd profiannaeth, a 

(f) thîm troseddu ieuenctid.
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ATODIAD B

DEDDF DYSGU A SGILIAU 2000

Rhan o’r nodiadau eglurhaol

Adrannau 123 i 129: darpariaeth ieuenctid yng Nghymru

178. Bydd Adran 123 yn rhoi pwerau newydd i’r Cynulliad Cenedlaethol i gyfarwyddo awdurdod
lleol yng Nghymru i ddarparu gwasanaethau cymorth i bawb o 11 i 25 oed; i sicrhau darpariaeth
gwasanaethau cymorth i’r ifanc gan eraill; ac i gymryd rhan yn y gwaith o ddarparu
gwasanaethau cymorth i’r ifanc gydag eraill.  Mae’r adran hon yn diffinio "gwasanaethau cymorth
i’r ifanc" fel gwasanaethau sydd, ym marn y Cynulliad Cenedlaethol, yn annog, yn galluogi neu’n
cynorthwyo pobl ifanc i aros ymlaen a chymryd rhan mewn addysg a hyfforddiant; i fanteisio ar
gyfleoedd cyflogaeth; neu i gymryd rhan effeithiol a chyfrifol ym mywyd eu cymunedau.  Gall
cyfarwyddyd i awdurdod lleol gynnwys darparu cymorth ariannol, boed ynghlwm wrth amodau
ai peidio, a gall fod yn ofynnol i awdurdod lleol ystyried unrhyw arweiniad a gyhoeddir gan y
Cynulliad Cenedlaethol.  Gall cyfarwyddyd hefyd ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol
ystyried unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gan y Cynulliad Cenedlaethol.  Gall cyfarwyddyd
ymwneud â dosbarth penodol o bobl ifanc; gall wneud darpariaeth wahanol ar gyfer grwpiau
penodol rhwng 11 a 25 oed a gellir ei ddirymu neu ei newid yn sgil cyfarwyddyd diweddarach
gan y Cynulliad Cenedlaethol.  Mae’r adran hon yn ddigon eang i ddarparu ar gyfer y
gwasanaethau i ddelio â’r ffactorau uniongyrchol a’r ffactorau anuniongyrchol sy’n effeithio ar
gyfranogiad effeithiol pobl ifanc mewn dysgu, manteisio ar gyfleoedd gwaith, a’u cyfraniad
cadarnhaol i fywyd eu cymunedau.  Mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn bwriadu defnyddio’r
pwerau newydd hyn i roi hwb i’w Strategaeth Plant a Phobl Ifanc, a strategaethau eraill sy’n
targedu pobl ifanc, tra’n adeiladu ar yr amrediad presennol o wasanaethau i bobl ifanc a
ddarperir ar hyn o bryd gan awdurdodau lleol, cyrff statudol eraill a chyrff sector gwirfoddol.

179. Bydd gan awdurdodau lleol ran bwysig i’w chwarae yn y gwaith o ddarparu gwasanaethau
cymorth i’r ifanc yng Nghymru.  Mae adran 124 yn rhoi’r dyletswyddau a’r pwerau angenrheidiol
iddynt wneud hynny.  Rhaid iddynt gydymffurfio â chyfarwyddiadau i ddarparu, diogelu neu
gymryd rhan mewn gwasanaethau cymorth i’r ifanc ac mae ganddynt bŵer i wneud darpariaeth
helaethach, neu ddarpariaeth heblaw’r hyn a wneir mewn ymateb i gyfarwyddiadau dan adran
123, ac i gynnig darpariaeth y tu allan i’w hardal.  Disgwylir i awdurdodau lleol gydweithredu â
mudiadau gwirfoddol.

180. Yn ôl adran 125, cyn cydymffurfio â chyfarwyddyd, rhaid i awdurdod lleol ymgynghori â’r
personau neu’r cyrff a restrir yn is-adran (1). Rhaid i’r personau neu’r cyrff hyn gydweithredu â’r
awdurdod lleol i gefnogi a chynorthwyo’r gwasanaethau a ddarperir, a sicrheir neu y bwriedir eu
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darparu, a chyd-drefnu eu gweithgareddau gyda darparwyr gwasanaethau cymorth i’r ifanc
eraill.  Ni fydd dyletswyddau o’r fath yn ei gwneud yn ofynnol i’r cyrff hyn weithredu mewn
ffordd a fyddai’n ymyrryd yn sylweddol â’u gallu i ymgymryd â’u dyletswyddau eu hunain yn
effeithiol neu’n effeithlon.  Mae Adran 125 hefyd yn gosod dyletswydd ar awdurdod lleol i
ymgynghori ag unrhyw gorff gwirfoddol, CETW, cwmnïau gwasanaethau gyrfaoedd, sefydliadau
a sefydlwyd er mwyn galluogi cyrff gwirfoddol i gydweithredu a chyd-drefnu eu
gweithgareddau, unrhyw un sy’n briodol yn nhyb yr awdurdod lleol a’r bobl ifanc eu hunain. 

181. Mae adran 126 yn nodi dyletswyddau ysgolion a gynhelir, sefydliadau sy’n derbyn cyllid
CETW a sefydliadau eraill i ddarparu gwybodaeth i ddarparwyr gwasanaethau cymorth i’r ifanc.
Ni ellir darparu gwybodaeth, ac eithrio enw a chyfeiriad unrhyw ddisgybl neu fyfyriwr a rhiant
unrhyw ddisgybl neu fyfyriwr os yw’r person ifanc (neu ei riant, yn achos person dan 16 oed)
wedi rhoi cyfarwyddiadau i’r sefydliad beidio â datgelu’r wybodaeth honno.  Rhaid i’r sefydliadau
hyn hefyd roi mynediad rhesymol i ddarparwyr gwasanaethau cymorth i’r ifanc at ddisgyblion a
myfyrwyr. 

182. Mae adrannau 127 a 128 yn nodi’r trefniadau ar gyfer arolygu gwasanaethau cymorth i’r
ifanc.  Mae adran 127 yn darparu i Brif Arolygydd Ysgolion Ei Mawrhydi yng Nghymru gynghori’r
Cynulliad Cenedlaethol ynglŷn â gwasanaethau cymorth i’r ifanc, ac os bydd y Cynulliad
Cenedlaethol yn gofyn iddo wneud hynny, i arolygu ac adrodd ar ddarpariaeth gwasanaethau
o’r fath. Yn ôl adran 128 bydd gan y Prif Arolygydd hawl resymol i gael mynediad i adeilad y
darparwyr sy’n cael eu harolygu, gan gynnwys mynediad i wybodaeth ar gyfrifiaduron.  Os yw’r
Prif Arolygydd yn cyhoeddi adroddiad arolygiad, mae’n ofynnol i’r darparwr gwasanaeth baratoi
a chyhoeddi cynllun gweithredu yn nodi beth y mae’n bwriadu ei wneud ac erbyn pryd.  Mae
gan y Cynulliad Cenedlaethol bwerau’n rheoli cyhoeddi a dosbarthu cynlluniau o’r fath.  Os yw
awdurdod lleol yn ymwneud â darparu gwasanaeth a adolygwyd ac a gafodd, o ganlyniad,
adroddiad anffafriol gan y Prif Arolygydd, mae ganddo ddyletswydd i sicrhau bod y camau
gweithredu a argymhellir yn y cynllun yn ddigonol i gywiro’r gwendid a nodwyd a’u bod yn cael
eu gweithredu o fewn yr amser a nodwyd.  Pe byddai’r Cynulliad Cenedlaethol o’r farn fod
awdurdod lleol yn methu â chyflawni ei ddyletswydd, gall roi cyfarwyddiadau i’r awdurdod
lleol, ac mae’n rhaid iddo gydymffurfio â hwy.  

183. Mae adran 129 yn diffinio ystyr termau amrywiol a ddefnyddir yn adrannau 123 i 128 ac yn
egluro bod y pwerau a nodir yn adran 123 yn berthnasol i Gymru yn unig.

Is-adran 138: darparu gwybodaeth yng Nghymru

194. Mae adran 138 yn galluogi’r cyrff cyhoeddus a restrir i ddarparu gwybodaeth ynglŷn â
pherson ifanc i awdurdod lleol neu unrhyw berson neu gorff arall sy’n ymwneud â darparu
gwasanaethau cymorth i’r ifanc yng Nghymru dan adrannau 123 i 129.
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ATODIAD C

GWEITHIO GYDA’N GILYDD I DDIOGELU PLANT

1. Mae lles plant a phobl ifanc yn gyfrifoldeb corfforaethol awdurdod lleol cyfan, yn
gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau cyhoeddus eraill, y sector gwirfoddol, a
defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr.  Mae’n ddyletswydd ar Awdurdodau Lleol i gynllunio
gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc mewn angen a chyhoeddi’r cynlluniau gwasanaethau
plant sy’n deillio o hynny.  Dylai’r Awdurdod Lleol hefyd gymryd yr awenau wrth sefydlu
Pwyllgor Rhanbarthol Diogelu Plant (PRhDP) effeithiol – y fforwm rhyng-asiantaethol sy’n
gweithredu fel y prif bwynt cyswllt ar gyfer cydweithredu i ddiogelu plant a phobl ifanc yn lleol.

Pwyllgorau Rhanbarthol Diogelu Plant (PRhDP)

2. Cyfrifoldebau penodol PRhDP yw:

• datblygu a chytuno ar bolisïau a gweithdrefnau lleol ar gyfer gwaith rhyng-asiantaethol
i ddiogelu plant a phobl ifanc o fewn y fframwaith cenedlaethol a ddarperir yn yr
arweiniad hwn;

• archwilio a gwerthuso pa mor dda y mae gwasanaethau lleol yn gweithio gyda’i gilydd
i ddiogelu plant a phobl ifanc, er enghraifft, trwy archwiliadau achos ehangach;

• sefydlu amcanion a dangosyddion perfformiad ar gyfer amddiffyn plant o fewn y
fframwaith a’r amcanion a nodir mewn Cynlluniau Gwasanaethau Plant;

• annog a helpu i ddatblygu perthynas waith effeithiol rhwng gwahanol wasanaethau a
grwpiau proffesiynol yn seiliedig ar ymddiriedaeth a chyd-ddealltwriaeth;

• sicrhau lefel o gytundeb a dealltwriaeth trwy’r asiantaethau ynghylch diffiniadau
gweithredol a’r trothwy ar gyfer ymyrryd;

• gwella dulliau lleol o weithio yn sgil y wybodaeth a ddaw o brofiad a gwaith ymchwil
cenedlaethol a lleol, a sicrhau bod unrhyw wersi a ddysgir yn cael eu rhannu, eu deall
a’u gweithredu;

• cynnal arolygon achos lle mae plentyn wedi marw neu, mewn rhai amgylchiadau, wedi
dioddef niwed difrifol, a lle'r amheuir neu y cadarnheir mai camdriniaeth ac
esgeulustod oedd yr achos.  Gwneud yn siŵr bod unrhyw wersi o’r achos yn cael eu
deall a’u gweithredu; gwneud yn siŵr bod gwasanaethau unigol a grwpiau proffesiynol
yn iawn ddeall eu cyfrifoldeb am amddiffyn plant ac egluro sut y gall bob un ohonynt
gyfrannu at hynny;

• helpu i wella ansawdd gwaith amddiffyn plant a gweithio rhyng-asiantaethol trwy
nodi’r anghenion ar gyfer hyfforddiant a datblygiad rhyng-asiantaethol a sicrhau y
rhoddir yr hyfforddiant hwnnw; a

102



• chodi ymwybyddiaeth o fewn y gymuned ehangach o’r angen i ddiogelu plant a phobl
ifanc a hybu eu lles ac egluro sut y gall y gymuned ehangach gyfrannu at yr amcanion
hyn.  

3. Mae’n ofynnol i bob Awdurdod Lleol sy’n gyfrifol am wasanaethau cymdeithasol lunio
cynllun gwasanaethau plant.  Dylai’r cynllun gynnwys holl agweddau gwasanaethau lleol ar
gyfer plant a phobl ifanc.  Dylai cynlluniau edrych ar holl anghenion plant a phobl ifanc lleol a’r
ffyrdd y dylai gwasanaethau lleol (gan gynnwys gwasanaethau statudol a gwirfoddol)
gydweithio i ddiwallu’r anghenion hynny.  Dylent gynnwys blaenoriaethau a chynigion penodol
ar gyfer gwella gwasanaethau plant a manylion ynglŷn â pha gamau gweithredu y bydd pawb yn
eu cymryd, a sut y caiff canlyniadau eu monitro.  

4. Dylai’r Awdurdod Lleol cyfan ystyried sut y mae ei wasanaethau yn hybu lles plant.  Mae
hyn yn cynnwys cyfraniad posibl yr adrannau addysg, gwasanaethau cymdeithasol, tai,
gwasanaethau ieuenctid, diwylliant, hamdden ac adrannau eraill.  Dylai gwasanaethau eraill
weithio mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol i lunio cynlluniau gwasanaethau plant lleol,
yn enwedig y gwasanaeth iechyd a gwasanaethau cyfiawnder yr ifanc (gan gynnwys yr heddlu
a’r gwasanaeth profiannaeth).  Dylai hyn arwain at gynllun y mae’r holl wasanaethau lleol yn
cytuno ag ef ac wedi ymrwymo i’w weithredu.

5. Dylai PRhDP gyfrannu at fframwaith y cynllun gwasanaethau plant a gweithio o’i fewn.
Dylai PRhDP fod â swyddogaeth glir yn y gwaith o nodi plant mewn angen sydd mewn perygl o
ddioddef niwed sylweddol, neu sydd wedi dioddef niwed sylweddol, a’r gwaith o ganfod
bylchau yn y ddarpariaeth (o safbwynt ariannu a/neu gyfraniad gwahanol asiantaethau) a gwell
ffyrdd o weithio.  O fewn fframwaith cynllunio gwasanaethau plant, bydd gwahanol
wasanaethau hefyd yn cydweithio mewn gwahanol fforymau i gynllunio camau gweithredu
cydraddol mewn meysydd sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc ac amddiffyn plant.  Mae
enghreifftiau’n cynnwys datblygiad blynyddoedd cynnar, camddefnyddio sylweddau, trais yn y
cartref, troseddu ymhlith yr ifanc, a gwella iechyd y cyhoedd.  Dylai’r cynlluniau gwasanaethau
plant gysylltu’r gweithgareddau hyn â’i gilydd. Dylai’r PRhDP, yn sgil y wybodaeth a gynhwysir yn
y cynllun, fod yn ymwybodol o waith gwasanaethau eraill a chyfrannu ato (ac i’r gwrthwyneb).

Cyfeirio achosion lle mae pryderon ynghylch lles plant i Adrannau
Gwasanaethau Cymdeithasol 

6. Os oes unrhyw un yn credu y gall plentyn fod yn dioddef niwed sylweddol, neu fod
plentyn mewn perygl o ddioddef niwed sylweddol, yna dylai ef/hi bob amser gyfeirio ei
bryderon/phryderon i Adran Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol.  Yn ogystal â’r
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, mae gan yr heddlu a’r NSPCC bwerau i ymyrryd yn yr
amgylchiadau hyn.  Weithiau bydd pryderon yn codi o fewn yr Adran Gwasanaethau
Cymdeithasol ei hun wrth i wybodaeth newydd ddod i’r amlwg am blentyn a theulu y mae’r
gwasanaeth eisoes mewn cysylltiad â hwy.  Er y dylai gweithwyr proffesiynol, yn gyffredinol,
geisio trafod unrhyw bryderon gyda’r teulu a gofyn iddynt gytuno i gyfeirio’r achos i’r
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gwasanaethau cymdeithasol, os oes modd, dim ond os na fydd hyn yn cynyddu’r perygl i’r
plentyn ddioddef niwed sylweddol y dylid cynnal y trafodaethau hyn a cheisio cytundeb y
teulu.

7. Os yw rhiant, gweithiwr proffesiynol, neu berson arall yn cysylltu ag Adran Gwasanaethau
Cymdeithasol gyda phryderon am les plentyn, cyfrifoldeb yr Adran Gwasanaethau
Cymdeithasol yw ceisio cael gwybod gan y sawl sy'n cyfeirio'r achos (gan gynnwys hunan-
gyfeirio gan deuluoedd):

• natur y pryderon;

• sut a pham y maent wedi codi; a

• beth yw anghenion y plentyn a’r teulu.

8. Dylai’r broses hon bob amser nodi’n glir a oes unrhyw bryderon ynghylch camdriniaeth
neu esgeulustod, beth yw eu sail, ac a oes angen gweithredu ar frys i ddiogelu’r plentyn/plant
rhag niwed.

9. Pryd bynnag y daw achos i sylw’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol (neu’r NSPCC os yn
berthnasol) neu y cyfeirir achos ati sy’n gyfystyr â throsedd yn erbyn plentyn neu a allai fod yn
gyfystyr â throsedd yn erbyn plentyn, dylai bob amser fanteisio ar y cyfle cyntaf i roi gwybod
i'r heddlu.

Rhannu Gwybodaeth

10. Dangosodd ymchwil a phrofiad dro ar ôl tro fod rhaid i weithwyr proffesiynol ac eraill
rannu gwybodaeth er mwyn diogelu plant rhag niwed.  Yn aml, dim ond pan fydd gwybodaeth
o nifer o ffynonellau’n cael ei rhannu a’i rhoi at ei gilydd y daw’n amlwg fod plentyn mewn
perygl neu’n dioddef niwed.

11. Mae dyletswydd cyfreithiol i gadw gwybodaeth bersonol am blant a theuluoedd sydd ym
meddiant gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau yn gyfrinachol, ac fel rheol ni ddylid ei
datgelu heb gydsyniad y person y mae’r wybodaeth yn cyfeirio ato.  Fodd bynnag, mae’r gyfraith
yn caniatáu datgelu gwybodaeth gyfrinachol sy’n angenrheidiol i ddiogelu plentyn neu blant er
lles y cyhoedd – hynny yw gall lles y cyhoedd o safbwynt amddiffyn plant fod yn bwysicach
na lles y cyhoedd o safbwynt parchu cyfrinachedd.  Dylai fod modd cyfiawnhau datgelu ym
mhob achos, yn unol â ffeithiau penodol yr achos, a dylid ceisio cyngor cyfreithiol mewn
achosion o amheuaeth.

12. Mae gan blant hawl i’r un dyletswydd cyfrinachedd ag oedolion, ar yr amod fod ganddynt,
yn achos rhai dan 16 oed, y gallu i ddeall eu dewisiadau a’u canlyniadau mewn perthynas ag
unrhyw driniaeth.  Mewn amgylchiadau eithriadol, efallai y credir fod rhywun yn manteisio ar
neu’n camdrin plentyn sy’n ceisio cyngor, er enghraifft, ar faterion rhywiol.  Mewn achosion o’r
fath, gellir torri cyfrinachedd, yn dilyn trafodaethau gyda’r plentyn neu’r person ifanc.
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ATODIAD D

DEDDF TROSEDD AC ANHREFN 1998

1. Mae grŵp sy’n cynrychioli sectorau perthnasol wedi datblygu PROTOCOL AR GYFER
CYFNEWID GWYBODAETH DAN DDEDDF TROSEDD AC ANHREFN 1998 i’w ddefnyddio yn
ardal heddlu De Cymru.  Cymeradwywyd y protocol hwn gan Grŵp Arweinyddiaeth Trosfwaol
De Cymru ar gyfer Trosedd ac Anhrefn yn Rhagfyr 2001 ac fe’i gweithredwyd o Ionawr 2002.
Mae’r protocol yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr ynglŷn â goblygiadau’r Ddeddf Trosedd ac
Anhrefn mewn perthynas â rhannu gwybodaeth.

2. Lluniwyd y ddogfen uchod yn benodol o fewn paramedrau'r Ddeddf Trosedd ac Anhrefn
ac mae’n gorwedd yn llwyr o fewn y grym statudol a nodir yn Adran 115.  Rhoddwyd sylw iddo
gan arbenigwyr cyfreithiol i sicrhau ei bod yn cydnabod materion Hawliau Dynol,
Cyfarwyddebau CEE a meini prawf Gwarchod Data ac yn datgan ei bod yn cydymffurfio â hwy. 

3. Mae Adran 115 yn galluogi unrhyw berson i ddatgelu gwybodaeth i ddibenion unrhyw
ddarpariaeth yn Neddf Trosedd ac Anhrefn 1998 i awdurdod perthnasol neu berson sy’n
gweithredu ar ran awdurdod o’r fath. 

4. Ystyr "awdurdod perthnasol" yw Prif Swyddog yr Heddlu ar gyfer ardal leol, Awdurdod
Lleol, Bwrdd Profiannaeth Lleol ac Awdurdod Iechyd, ond nid yw’n cynnwys Ymddiriedolaeth
Gwasanaeth Iechyd Gwladol.  Fodd bynnag, os bodlonir amodau Adran 115, bydd gan
Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol bŵer i ddatgelu gwybodaeth i awdurdod
perthnasol neu i berson sy’n gweithredu ar ran awdurdod o’r fath.  

5. Mae darpariaethau perthnasol yn cynnwys:

• strategaeth yr awdurdodau lleol ar gyfer lleihau trosedd ac anhrefn yn ardal yr
awdurdod lleol 

• gorchmynion ymddygiad anghymdeithasol

• gorchmynion diogelu plant

• cyrffyw plant lleol

• gorchmynion rhieni

• ceryddon a rhybuddion (a rhybuddion, a rhybuddion wedi’u cefnogi, yn y cyfamser)

• cyrffyw cadw yn y cartref
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6. Fodd bynnag, mae protocolau/memoranda o ddealltwriaeth sydd eisoes yn bodoli rhwng
asiantaethau partner yn ymwneud â’r polisi amddiffyn y cyhoedd (h.y. troseddwyr peryglus)
troseddwyr rhyw a throseddwyr rhyw gydag anhwylder meddyliol yn cael blaenoriaeth dros y
gweithdrefnau a amlinellir yn y protocol uchod. 

7. Er bod Adran 115 yn darparu pŵer cyfreithlon i ddatgelu, nid yw’n gorfodi dyletswydd
i ddatgelu.  Rhaid i swyddogion dynodedig pob asiantaeth asesu’r holl wybodaeth sydd ar gael
yn wrthrychol i benderfynu a yw lles y cyhoedd yn cyfiawnhau datgelu’r wybodaeth.  Mae
rheolaeth, yn nhermau penderfynu ai datgelu ai peidio, yn parhau yn nwylo'r asiantaeth sydd â'r
data yn ei meddiant.  Mae’r gofyniad i brosesu gwybodaeth yn deg yn awgrymu y dylai
swyddogion dynodedig edrych yn wrthrychol ar amgylchiadau pob achos a gweithredu’n
ddiragfarn. Ni ddylid datgelu mwy o wybodaeth nag sy'n angenrheidiol i'r sawl sy'n ei derbyn i
gyflawni'r pwrpas perthnasol. 

8. Gellir osgoi nifer o’r goblygiadau gwarchod data sy’n berthnasol i ddatgelu data personol
os gofynnwyd am gydsyniad ysgrifenedig yr unigolyn, a’i gael.  Ar y cyfan ni ddylid datgelu
unrhyw fanylion am dystion, dioddefwyr nac achwynwyr heb eu cydsyniad. 

9. Os na ofynnwyd am gydsyniad, neu os gofynnwyd amdano ac fe'i gwrthodwyd, rhaid i’r
asiantaeth ystyried a ellir cyfiawnhau datgelu er lles y cyhoedd.  Os gwrthodir cydsynio, fel
rheol dylid rhoi cyfle i’r person ddatgan pam y mae ef neu hi o’r farn na ddylid datgelu’r
wybodaeth.

10. Mae’r eithriadau atal trosedd yn Neddf Gwarchod Data 1998 yn caniatáu eithrio prosesu
data personol i ddibenion atal neu ddatrys trosedd, neu arestio neu erlyn troseddwyr mewn
amgylchiadau arbennig, o ofynion egwyddor gyntaf gwarchod data a’r hawl i fynediad yn Adran
7 y Ddeddf Gwarchod Data  (gweler Rhan 3 o’r arweiniad ar rannu gwybodaeth i PPI).  Rhaid
gwneud penderfyniadau ar sail achosion unigol.

11. Rhaid i unrhyw gais am wybodaeth dan yr eithriadau hyn esbonio:

• pam fod angen y wybodaeth, e.e. pam y gallai achos cyfreithiol fethu heb y
wybodaeth; a

• pham y rhagwelir y byddai achos llwyddiannus yn atal trosedd, e.e. beth yw’r effaith a
ragwelir o erlyn yn llwyddiannus.
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12. Rhaid cofnodi enw’r sawl a’u darparodd ar y data perthnasol, ac ni ddylid gwneud unrhyw
ddefnydd arall ohonynt heb sicrhau cydsyniad y parti sy’n datgelu i wneud y defnydd eilaidd
hwnnw ohonynt. 

13. Efallai y gellir caniatáu datgelu gwybodaeth i aelodau tîm troseddu ieuenctid (neu dîm
cyfiawnder yr ifanc lleol) i ddibenion unrhyw un o ddarpariaethau’r Ddeddf Trosedd ac Anhrefn. 
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ATODIAD E

DEDDF GWARCHOD DATA 1998 

1.  Rhesymeg

1.1 Mae’r Ddeddf Gwarchod Data 1998, a ddaeth i rym ar 1 Mawrth 2000, yn darparu’r
fframwaith cyfreithiol ar gyfer trin data personol am unigolion.  

2.  Diffiniadau

2.1 ‘Data’ yw gwybodaeth sy’n cael ei phrosesu gan gyfrifiaduron neu offer electronig arall
neu ddata ysgrifenedig sy’n cyfeirio at unigolion, neu’n cyfeirio at feini prawf sy’n ymwneud ag
unigolion mewn ffordd sy’n golygu bod gwybodaeth benodol yn ymwneud ag unigolyn arbennig
ar gael yn rhwydd.  Yn ôl telerau Deddf Gwarchod Data 1998, mae data personol yn cynnwys
unrhyw wybodaeth am unigolyn byw y gellir ei adnabod, gan gynnwys ei enw, ei gyfeiriad, ei rif
ffôn, ei gyfeiriad e-bost ac unrhyw wybodaeth arall am yr unigolyn.  Os yw rhywun yn cynnwys
gwybodaeth o’r fath mewn e-bost dywedir ei fod yn ‘prosesu’ data personol.  Os yw rhywun yn
derbyn e-bost lluosog mae pob derbynnydd yn gweld yr un neges a ‘rhestr o’r holl gyfeiriadau
eraill’.  Felly, mae pob derbynnydd yn derbyn cyfeiriad e-bost (data personol) yr holl rai eraill
sy’n derbyn y neges.  

2.2  ‘Rheolwr data’ yw’r "endid cyfreithiol (a all fod, neu a all beidio bod, yn berson) sy’n pennu
i ba bwrpas y mae unrhyw ddata personol i’w brosesu ac ym mha ffordd".  Rhaid i’r rheolwr data
fod yn berson cyfreithiol, yn cynnwys sefydliadau yn ogystal ag unigolion.  Os oes mwy nag un
sefydliad yn pennu sut y defnyddir gwybodaeth yna gallant fod yn rheolwyr data ar y cyd.

2.3  ‘Proseswr data’ yw unrhyw berson neu sefydliad (ac eithrio rhywun sy’n gweithio i’r
rheolwr data) sy’n prosesu data personol ar ran y rheolwr data. 

2.4  ‘Testun y data’ yw unigolyn y mae data personol yn ymwneud ag ef. 

2.5 ‘Prosesu’ yw cael, cofnodi neu gadw’r data (sy’n cynnwys y wybodaeth sydd i’w chynnwys
yn y data) neu gyflawni gweithred neu set o weithrediadau arno, gan gynnwys:
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• trefnu, addasu neu newid;

• adalw, ymgynghori neu ddefnyddio’r data;

• datgelu’r data mewn unrhyw ffordd;

• alinio, blocio, dileu neu ddinistrio.

2.6  Mae’n anodd dod o hyd i unrhyw weithred yn ymwneud â data nad yw’n cyfrif fel prosesu
yn ôl y diffiniad hwn.

2.7  ‘Trydydd parti’: unrhyw berson heblaw’r rheolwr data, testun y data neu’r proseswr data.

3. Mathau o wybodaeth

Data wedi’i ddadbersonoli neu ddata cyfansymiol

3.1 Mae gwybodaeth na ellir ei defnyddio i adnabod unrhyw berson unigol y tu allan i
gwmpas y Ddeddf Gwarchod Data, a gellir ei phasio i sefydliadau perthnasol i ddibenion bona
fide.  Yn y rhan fwyaf o achosion bydd ar ffurf cyfansymiol a bydd angen i’r rhai sy’n prosesu
gwybodaeth o’r fath sicrhau bod hynny’n ddigonol i sicrhau na ellir adnabod unigolion.  Gellir
dadbersonoli data unigol hefyd (sy’n golygu y bydd y tu allan i gwmpas y Ddeddf Gwarchod
Data) trwy ddileu’r holl wybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod unigolion.  Dylai
partneriaethau nodi, fodd bynnag, fod modd defnyddio gwybodaeth i adnabod unigolion os
yw’n cynnwys rhifau unigryw neu allweddi eraill sy’n caniatáu iddi gael ei huno ar wahân gyda
gwybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod unigolion (e.e. enwau) neu os gellir chwilio am
wybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod unigolion. 

Data personol

3.2 Mae data personol yn cyfeirio at unigolyn y gellir ei adnabod o’r data hynny (neu’r data
hynny ynghyd â data eraill sydd ym meddiant y rheolwr data neu y mae’n debygol o’u cael): mae
cyfeirnod yn ddata personol os gellir ei gysylltu ag enw unigolyn rywle arall mewn sefydliad.
Mae’n cynnwys unrhyw fynegiant o farn am yr unigolyn ac unrhyw arwydd o fwriad y rheolwr
data neu unrhyw berson arall mewn perthynas â’r unigolyn.  Mae pob math o ddata personol
yn dod o fewn cwmpas y Ddeddf Gwarchod Data. 

Data personol sensitif

3.3  Bydd angen i bartneriaethau roi sylw arbennig i benderfynu a yw’r wybodaeth bersonol y
maent yn ei phrosesu yn wybodaeth bersonol sensitif, oherwydd mae angen rheoli gwybodaeth
o’r fath yn llawer mwy caeth.  Mae’r categorïau o wybodaeth sy’n cael eu diffinio’n sensitif o
safbwynt gwarchod data i’w gweld ym mharagraff 4.3 o’r Adran hon.  Dylai Partneriaethau gadw
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mewn cof y bydd enw a chyfeiriad person ifanc yn sensitif mewn rhai achosion, er enghraifft,
os yw’n deillio o ffynhonnell sydd ynddo’i hun yn fodd i wybod bod gan berson ifanc nodwedd
sy’n cael ei chynnwys o fewn y diffiniad o wybodaeth bersonol sensitif (e.e. rhestrau Timau
Troseddu Ieuenctid neu rai rhestrau iechyd).

4.  Yr Egwyddorion

4.1  Mae Deddf Gwarchod Data 1998 yn nodi wyth egwyddor sylfaenol y mae’n rhaid i
Bartneriaethau Pobl Ifanc gydymffurfio â hwy:

Egwyddor 1.

4.2  Rhaid prosesu data personol yn deg ac yn gyfreithiol, yn unol ag amodau penodol.  Yn
ôl Egwyddor 1 mae’n ofynnol i’r rheolwr data sicrhau fod ganddo sail gyfreithiol ar gyfer prosesu
data personol.  Rhaid i’r prosesu gydymffurfio ag un o’r amodau canlynol: 

• mae'r rheolwr data wedi sicrhau cydsyniad testun y data, neu

• mae angen cwblhau’r gwaith prosesu er mwyn:

• llunio contract gyda thestun y data

• cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol sy’n berthnasol i’r rheolwr data

• amddiffyn buddiannau hanfodol testun y data 

• cyflawni swyddogaeth gyhoeddus 

• dilyn buddiannau cyfreithiol y rheolwr data oni bai fod hynny’n rhagfarnu buddiannau
testun y data.

4.3  Mae amodau pellach a mwy caeth yn berthnasol i ddata sensitif, sef gwybodaeth yn
ymwneud â:

• tharddiad hiliol neu ethnig

• safbwyntiau gwleidyddol

• credo grefyddol neu gredo debyg  

• aelodaeth o undeb lafur  

• iechyd corfforol neu feddyliol 

• bywyd rhywiol 

• cyflawniad neu honiad o gyflawni unrhyw drosedd  
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• unrhyw achos ar gyfrif unrhyw drosedd a gyflawnwyd neu yr honnwyd iddi gael ei
chyflawni, gweinyddiad achosion o’r fath neu ddedfryd unrhyw lys mewn achosion o’r
fath.

4.4  Ni ellir prosesu data personol sensitif oni bai fod un o’r amodau ar gyfer prosesu data
personol yn cael ei ddiwallu, ynghyd ag un o’r amodau isod:

• mae’r rheolwr data wedi derbyn cydsyniad penodol testun y data, neu

• mae angen y gwaith prosesu er mwyn

• cydymffurfio â dyletswydd cyfreithiol 

• amddiffyn buddiannau hanfodol testun y data neu berson arall  

• achos cyfreithiol neu ymarfer hawliau cyfreithiol 

• cyflawni swyddogaeth gyhoeddus  

• dibenion meddygol

• monitro cyfle cyfartal.

4.5 Ar ôl sefydlu’r sylfaen gyfreithiol ar gyfer prosesu, rhaid i’r Bartneriaeth Pobl Ifanc sicrhau
ei bod yn prosesu data personol yn deg ac yn gyfreithlon.

4.6  Er mwyn sicrhau bod data personol yn cael ei brosesu’n deg, rhaid i’r rheolwr data
ddarparu’r wybodaeth ganlynol, i’r graddau y mae hynny’n ymarferol, i unigolion pan fydd yn
cael data personol ganddynt:

• enw’r rheolwr data 

• pwrpas(au) prosesu’r data  

• unrhyw wybodaeth bellach sydd ei hangen er mwyn gallu prosesu’r wybodaeth am
destun y data yn deg, gan ystyried amgylchiadau penodol y prosesu hwnnw.  Dylid
dweud wrth destun y data am unrhyw agwedd o’r prosesu nad yw efallai’n amlwg ac
ni ddylid datgelu data personol i drydydd parti nad yw testun y data yn ymwybodol
ohono.

4.7  Mae Adran 120 o Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000 yn galluogi cyrff a grybwyllir yno i
ddibenion y gwasanaethau a nodir yn adran 114(1) o’r Ddeddf, i rannu gwybodaeth yn
gyfreithlon.  Gwasanaethau yw’r rhain a fydd, ym marn yr Ysgrifennydd Gwladol, yn annog, yn
galluogi neu’n cynorthwyo (yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol) pobl ifanc i gymryd rhan yn
effeithiol mewn addysg a hyfforddiant.  Nid yw’n gorfodi cyrff i rannu gwybodaeth.  
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Egwyddor  2. 

4.8  Ni ddylid cadw data personol heblaw at un neu ragor o ddibenion penodol a
chyfreithlon, a rhaid hysbysu testun y data o hynny neu’r Comisiynydd Data yn unol â
darpariaethau’r Ddeddf.  Ni ddylid prosesu data o’r fath ymhellach mewn unrhyw ffordd sy’n
anghydnaws â’r pwrpas hwnnw neu’r pwrpasau hynny.  Mae hyn yn cynnwys unrhyw ddatgelu
gwybodaeth nad yw’n gydnaws â’r pwrpas a nodwyd.

Egwyddorion 3, 4, 5 a 6  

4.9 Mewn perthynas â’r pwrpas hwnnw neu’r pwrpasau hynny, rhaid i’r wybodaeth fod:

• yn ddigonol, yn berthnasol ac nid yn ormodol mewn perthynas â phwrpas(au) ei
phrosesu; dim ond gwybodaeth sy’n gwbl berthnasol i’r pwrpas y dylid ei phrosesu;

• yn gywir ac wedi ei diweddaru;

• ni ddylid ei chadw am fwy o amser nag sydd angen: dylai’r partneriaethau
Connexions fod â pholisi adolygu a gwaredu eglur i sicrhau na chedwir deunydd am
fwy nag sy’n berthnasol i’r pwrpas;

• dylid ei phrosesu yn unol â hawliau testun y data dan y Ddeddf: nodir y rhain isod.

Egwyddor  7 

4.10 Diogelwch: rhaid cymryd mesurau technegol a threfniadaethol priodol yn erbyn unrhyw
brosesu data personol heb ei awdurdodi neu anghyfreithlon ac os caiff data ei golli neu ei
ddinistrio’n ddamweiniol, neu ei niweidio.  Mae angen i’r mesurau diogelwch fod yn gydnaws â
sensitifrwydd y data a’r dechnoleg sydd ar gael.  

4.11 Er mwyn cydymffurfio â’r Ddeddf, rhaid i reolwr data, wrth drefnu i gontractwyr allanol
brosesu data personol:

• ddewis proseswr data sy’n darparu gwarantau digonol o safbwynt ei fesurau
diogelwch;

• cymryd camau rhesymol i sicrhau cydymffurfiad â’r mesurau hynny;

• sicrhau y gwneir y gwaith prosesu dan gontract ysgrifenedig sy’n nodi y dylai’r proseswr
data weithredu yn unol â chyfarwyddiadau’r rheolwr data yn unig, gan sicrhau
diogelwch i’r un graddau â’r hyn sy’n ofynnol i’r rheolwr data. 
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Egwyddor  8 

4.12 Ni ddylid trosglwyddo data personol i wlad neu wledydd y tu allan i Ardal Economaidd
Ewrop oni bai fod y wlad honno’n sicrhau amddiffyniad digonol i hawliau a rhyddid testun y
data mewn perthynas â phrosesu data personol. 

5. Hawliau Testun y Data

5.1  Os yw’n bodloni’r meini prawf a nododd y Rheolwr Data fel amod ar gyfer cydymffurfio
â chais gan destun data am fynediad, mae gan destun y data hawl i wybod fod ei ddata personol
yn cael ei brosesu gan y rheolwr data, i gael disgrifiad o’r data hwnnw, a chael gwybod i ba
bwrpas(au) y mae’n cael ei brosesu, ac i bwy y mae’r data’n cael ei ddatgelu, neu y gall gael ei
ddatgelu. 

5.2 Mae gan bobl sy’n destun data hefyd hawl i gael copi parhaol o’r data dan sylw, ac
eglurhad o’r data os na allant ei ddeall.  Mae ganddynt hefyd hawl i gael gwybodaeth am
ffynhonnell y data, er nad oes raid i’r rheolwr data roi’r wybodaeth yma os gellir ei defnyddio i
adnabod unigolyn arall.  Pe byddai darparu mynediad i ddata personol unigolyn yn arwain at
ddatgelu data personol am drydydd parti, dim ond os yw’r trydydd parti yn cydsynio i hynny
neu os yw hynny’n rhesymol, dan yr holl amgylchiadau, y dylai hyn ddigwydd (gweler Atodiad
H).

5.3  Rhaid darparu data personol yn ymwneud ag unigolyn yn brydlon, ac o fewn deugain
diwrnod o dderbyn cais ysgrifenedig a derbyn y ffi briodol, beth bynnag.  Mae’r cyfnod amser
yn cychwyn cyn gynted ag y mae’r Rheolwr Data yn derbyn y cais.  £10 yw’r uchafswm y gellir ei
godi yn ôl y rheoliadau.  Rhaid i’r rheolwr data ddatgelu gwybodaeth i’r person cywir yn unig.
Nid oes raid iddo gydymffurfio â chais am fynediad gan destun data nes bod ganddo ddigon o
wybodaeth i’w fodloni ynglŷn â dilysrwydd y person sy’n gwneud y cais.  

5.4 Mae gan destun y data hefyd hawl i  

• atal prosesu sy’n debyg o achosi niwed neu ofid iddo, oni bai fod y datgelu’n digwydd
yn sgil rhwymedigaeth gyfreithiol;

• atal prosesu i ddibenion marchnata uniongyrchol;

• ei gwneud yn ofynnol i’r rheolwr data sicrhau na wneir unrhyw benderfyniadau sy’n
effeithio’n sylweddol arno ar sail prosesu awtomatig yn unig;

• derbyn iawndal os bydd y rheolwr data yn torri’r Ddeddf;

• gwneud cais i’r Llys am gywiro, blocio, dileu neu ddinistrio data anghywir;

• gofyn i’r Comisiynydd Data asesu a dorrwyd unrhyw un o ddarpariaethau’r Ddeddf.   
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6.  Eithriadau

6.1 Mae’r Ddeddf yn rhestru nifer o eithriadau i rai o’i darpariaethau.  Gall y canlynol fod yn
berthnasol:

• atal neu ddatrys trosedd;

• arestio neu erlyn troseddwyr;

• mae deddfwriaeth eilaidd yn eithrio rhai cofnodion addysgol yn rhannol, os yw’r
rheolwr data yn gorff llywodraethol neu’n berchennog ysgol neu’n athro mewn ysgol,
pe byddai datgelu’r cofnodion hynny yn gwneud niwed difrifol i iechyd corfforol neu
feddyliol testun y data neu berson arall;

• ymchwil, hanes ac ystadegau, ar yr amod na wneir niwed i destun y data, h.y. coladu,
prosesu a dosbarthu ystadegau ar sail cyfansymiau o’r data personol a gedwir, ar yr
amod na ellir adnabod data am unigolyn o ganlyniad i’r dadansoddiad;

• datgelu sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith;

• cyfeiriadau cyfrinachol gan y rheolwr data;

• braint broffesiynol gyfreithiol.

7. Troseddau dan y Ddeddf

7.1  Mae yna nifer o droseddau dan y Ddeddf: 

• prosesu heb hysbysu, neu fethu â hysbysu o unrhyw newidiadau;

• methiant i gydymffurfio ag unrhyw un o ofynion y Comisiynydd Data;

• cael neu ddatgelu data personol yn anghyfreithlon;

• gwerthu data personol yn anghyfreithlon.

8. Hysbysu

8.1  Yn ôl y Ddeddf Gwarchod Data wreiddiol ym 1984 mae’n ofynnol i sefydliadau neu
unigolion sy’n casglu neu’n defnyddio data personol gofrestru gyda’r Comisiynydd Gwarchod
Data, gan ddisgrifio’r wybodaeth sydd i’w chasglu, ei phwrpas a sut y caiff ei phrosesu.  Bellach
rhaid hysbysu’r Comisiynydd Gwybodaeth yn hytrach na chofrestru.   

8.2 Gellir hysbysu ar-lein, lle gellir gweld nifer o dempledi hysbysu safonol.  Mae’r templed
safonol ar gyfer Partneriaethau Connexions ar gael ar y wefan Gwarchod Data
(www.dataprotection.gov.uk).   
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8.3 Mae llawlyfr hysbysu a dogfennau defnyddiol eraill ar gael ar y wefan, a gellir cael help
drwy’r post neu drwy ffonio hefyd. 

Information Commission
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF

Llinell gymorth hysbysu: 01625 545740

Gwybodaeth am hysbysu: mail@notification.demon.co.uk

Gwefan Gwarchod Data:  www.datprotection.gov.uk

Llinell wybodaeth Gwarchod Data:  01625 545745
Ffacs:  01625 524510
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ATODIAD F

ADRODDIAD PWYLLGOR CALDICOTT 1997 

Cyflwyniad

1. Yn Rhagfyr 1997 cyhoeddwyd adroddiad gan Bwyllgor Caldicott oedd yn cynnwys nifer o
argymhellion gyda’r bwriad o wella’r ffordd y mae’r GIG yn trin ac yn diogelu’r wybodaeth y
mae’n ei chasglu trwy ei brosesau, y gellir ei defnyddio i adnabod cleifion. Cadeiriwyd y
Pwyllgor gan y Fonesig Fiona Caldicott a thrwy ei waith, lluniodd 16 o argymhellion a 6 o
egwyddorion cyffredinol.

2. Yn ganolog i’r gwaith o weithredu gofynion yr adroddiad roedd penodi unigolyn i fod yn
gyfrifol am fwrw ymlaen â’r gwaith hwn a goruchwylio ei ddatblygiad parhaus, a’r enw a roddir
i’r swydd strategol hon yw y Gwarcheidwad Caldicott.

Gweithredu

3. Y tu ôl i’r adroddiad ceir neges o wella flwyddyn ar ôl blwyddyn.  Golyga hyn i ddechrau
fod angen cwblhau archwiliad rheoli o’r prosesau a’r gweithdrefnau presennol, gan arwain at
adroddiad sy’n disgrifio’r sefyllfa bresennol.  Mae rhan o’r broses hon hefyd yn golygu dilyn
trywydd gwybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod cleifion o fewn a rhwng sefydliadau.

4. Yna disgwylir i sefydliadau lunio cynllun gwella ar gyfer y flwyddyn i ddod ar sail yr
adroddiad hwn.  Ar ddiwedd y flwyddyn cwblheir archwiliad rheoli arall (gan ffurfio adroddiad
canlyniad) sy’n cael ei ddefnyddio i lunio cynllun gwella blynyddol newydd.

Yr 16 Argymhelliad

• Dylid profi pob llif data, presennol neu arfaethedig, yn erbyn egwyddorion sylfaenol
arfer gorau.  Dylid ailbrofi llifoedd data parhaol yn rheolaidd.

• Dylid sefydlu rhaglen waith i atgyfnerthu ymwybyddiaeth o gyfrinachedd a gofynion
diogelu gwybodaeth ymysg holl staff y GIG.

• Dylid enwebu person uwch, yn ddelfrydol sy’n weithiwr gofal iechyd proffesiynol, o
fewn pob sefydliad iechyd i weithredu fel gwarcheidwad sy’n gyfrifol am ddiogelu
cyfrinachedd gwybodaeth am gleifion.

• Dylid rhoi arweiniad clir i’r unigolion/cyrff hynny sy’n gyfrifol am gymeradwyo’r
defnydd o wybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod cleifion.
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• Dylid datblygu protocolau i ddiogelu cyfnewid gwybodaeth y gellir ei defnyddio i
adnabod cleifion rhwng cyrff sy’n rhan o’r GIG a chyrff nad ydynt yn rhan o’r GIG.

• Dylid rhoi ar ddeall yn glir pwy yw’r rhai sy’n benodol gyfrifol am fonitro rhannu a
throsglwyddo gwybodaeth o fewn protocolau y cytunwyd arnynt yn lleol.

• Dylid ystyried sefydlu system achredu sy’n cydnabod y sefydliadau hynny sy’n dilyn
arfer da o safbwynt cyfrinachedd.

• Dylid defnyddio rhif y GIG yn hytrach na dulliau adnabod eraill lle bynnag y bo’n
ymarferol, gan ystyried canlyniadau camgymeriadau a gofynion arbennig am ddulliau
adnabod penodol eraill.

• Dylai protocolau caeth ddiffinio pwy sydd wedi’i awdurdodi i gael gwybod pwy yw'r
claf os defnyddir rhif y GIG neu gôd arall ar ei gyfer.

• Os trosglwyddir gwybodaeth arbennig o sensitif, rhaid archwilio technolegau sy’n
gwella preifatrwydd (PETs).

• Dylai’r bobl hynny sy’n ymwneud â datblygu systemau gwybodaeth iechyd sicrhau bod
egwyddorion arfer gorau’n cael eu hymgorffori wrth eu cynllunio.

• Lle bynnag y bo’n ymarferol, dylai strwythur a gweinyddiaeth fewnol cronfeydd data
sy’n cynnwys gwybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod cleifion adlewyrchu’r
egwyddorion a ddatblygwyd yn yr adroddiad hwn. 

• Dylid Meddygol Teulu ddefnyddio’r rhif GIG yn hytrach nag enw’r claf wrth hawlio
gwasanaeth, cyn gynted ag y bo hynny’n bosib yn ymarferol.

• Dylai cynllun systemau newydd ar gyfer trosglwyddo data presgripsiwn ymgorffori’r
egwyddorion a ddatblygwyd yn yr adroddiad hwn.  

• Dylai trafodaethau ynglŷn â thâl ac amodau Meddygon Teulu yn y dyfodol, osgoi
systemau talu sy’n golygu fod angen trosglwyddo manylion y gellir eu defnyddio i
adnabod cleifion, os yn bosibl.

• Dylid ystyried sefydlu gweithdrefnau ar gyfer hawliadau a thaliadau Meddygfeydd
Teulu sy’n golygu nad oes angen trosglwyddo gwybodaeth y gellir ei defnyddio i
adnabod cleifion, ac yna'u treialu.

Y 6 Egwyddor

Egwyddor 1 – Cyfiawnhau’r pwrpas

Dylai pob defnydd arfaethedig neu drosglwyddiad o wybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod
cleifion o fewn neu gan sefydliad gael ei ddiffinio’n glir a’i archwilio, a dylai Gwarcheidwad
priodol adolygu unrhyw ddefnydd parhaus yn rheolaidd.
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Egwyddor 2 – Peidiwch â defnyddio’r wybodaeth hon os nad oes gwir angen

Ni ddylid cynnwys eitemau o wybodaeth y gellir eu defnyddio i adnabod cleifion oni bai fod
hynny’n hanfodol i bwrpas(au) y llif hwnnw.  Dylid ystyried a oes angen gwybod pwy yw cleifion
yn ystod pob cam o fodloni’r pwrpas(au).

Egwyddor 3 – Defnyddiwch cyn lleied o wybodaeth â phosibl i adnabod cleifion 

Os ystyrir bod gwybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod cleifion yn hanfodol, dylid ystyried
a chyfiawnhau pob eitem unigol o wybodaeth a gynhwysir, fel bod cyn lleied â phosibl o
wybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod cleifion yn cael ei throsglwyddo neu ar gael, ag sy’n
angenrheidiol er mwyn cyflawni swyddogaeth benodol.

Egwyddor 4 – Dylai mynediad fod yn llwyr ar sail yr angen i wybod 

Dim ond yr unigolion hynny sydd angen cael mynediad i wybodaeth y gellir ei defnyddio i
adnabod cleifion ddylai gael gwneud hynny, a dylent gael mynediad i'r  eitemau o wybodaeth
angenrheidiol yn unig.  Efallai y bydd hyn yn golygu cyflwyno dulliau o reoli mynediad neu
wahanu llifoedd gwybodaeth lle mae un llif gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio i sawl pwrpas.

Egwyddor 5 – Dylai pawb fod yn ymwybodol o’i gyfrifoldebau 

Dylid cymryd camau i sicrhau bod pobl sy’n trin gwybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod
cleifion – yn staff clinigol ac anghlinigol – yn gwbl ymwybodol o’u cyfrifoldebau a’u
rhwymedigaethau o safbwynt cyfrinachedd y claf.

Egwyddor 6 – Deall y gyfraith a chydymffurfio â hi

Rhaid i bob defnydd a wneir o wybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod cleifion, fod yn
gyfreithlon.  Dylai rhywun ym mhob sefydliad sy’n trin gwybodaeth am gleifion fod yn gyfrifol
am sicrhau bod y sefydliad yn cydymffurfio â’r gofynion cyfreithiol.

Gwarcheidwaid Caldicott 

Swyddogaeth strategol yw’r Gwarcheidwad Caldicott yn bennaf, ac mae angen i aelod uwch o
staff dderbyn y cyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â’r swydd.  Gallai’r person hwn fod yn aelod o’r
bwrdd rheoli, yn weithiwr gofal iechyd proffesiynol uwch neu’n unigolyn sy’n bennaf gyfrifol am
reolaeth glinigol.  Bydd elfennau o lywio yn perthyn i nifer o’r dyletswyddau, wrth i’r
Gwarcheidwad gyfrannu at greu polisïau, cynlluniau gwella, adroddiadau a chyflwyniadau ar
lefel Bwrdd neu’r lefel gyfatebol.  Bydd darparu arweiniad hefyd yn ganolog i’r swyddogaeth hon
oherwydd efallai y bydd angen datrys nifer o faterion os ydynt yn cynnwys elfennau sy’n
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gwrthdaro.  I gefnogi bwrw ymlaen â’r gwaith yma ar lefel y gweithiwr efallai y gofynnir i’r
Gwarcheidwad gytuno ar brotocolau i gefnogi gofynion unrhyw bwyntiau o’r archwiliad rheoli.

Archwiliad Rheoli

Trefnwyd yr archwiliad o amgylch 18 o bwyntiau.  Mae pob pwynt yn cyfeirio at agwedd o
barchu cyfrinachedd y claf a diogelu gwybodaeth.  Rhoddir ‘gradd’ o 0 i 2 i bob pwynt gan
alluogi sefydliadau i weithio tuag at gryfhau eu protocolau a’u gweithdrefnau ac ati hyd at y lefel
uchaf, sef lefel 2.   

Dyma enghreifftiau o’r pwyntiau sy’n cael eu trafod ym matrics yr archwiliad:

• Gwybodaeth i gleifion;

• Gweithdrefnau sefydlu staff;

• Hyfforddiant i staff;

• Polisïau Diogelwch;

• Llifoedd Gwybodaeth;

• Contractau; a

• Dulliau rheoli mynediad.

119



ATODIAD G

CEISIADAU AM FYNEDIAD I DESTUNAU A GWYBODAETH TRYDYDD PARTI

1. Mae Deddf Gwarchod Data 1998 (y ‘Ddeddf’) yn rhoi hawl mynediad i unigolion mewn
perthynas â data personol y maen nhw’n destun iddo. Wedi bodloni’r amodau ar gyfer
cydymffurfio â’r fath gais, mae gan yr unigolyn yr hawl i dderbyn, mewn ffurf ddealladwy, y
wybodaeth, sy’n cynnwys data personol, sy’n cael ei chadw amdanynt. Felly mae’r sefydliad yn
ymrwymedig i ddarparu i destun y data: 

a) y wybodaeth a gynhwysir mewn unrhyw ddata personol o’r fath, 

b) unrhyw wybodaeth sydd ar gael i’r rheolwr data ynghylch ffynhonnell y data, a 

c) chopi o’r data personol y gofynnwyd amdanynt.  

2. Dan rai amgylchiadau, wrth ymateb i gais felly bydd rhaid rhoi gwybodaeth sy’n
berthnasol i unigolyn arall y gellir ei adnabod o’r wybodaeth honno ("gwybodaeth trydydd
parti"). Gall hyn arwain at wrthdaro rhwng hawl mynediad testun y data a hawl y trydydd parti
i gael parch i’w fywyd/bywyd preifat. Wrth ddelio â chais felly, dylai’r rheolwr data fod yn
sensitif i’r gwrthdaro posibl,  a rhoi ystyriaeth briodol iddo cyn penderfynu datgelu gwybodaeth
trydydd parti. 

3. Wrth benderfynu, dylai’r rheolwr data ystyried i ba raddau y mae’n bosibl cyfleu’r
wybodaeth a geisiwyd heb ddatgelu unrhyw wybodaeth trydydd parti. Wrth ystyried hyn, dylai’r
rheolwr data roi cymaint o wybodaeth â phosibl, fel y mae'n ofynnol i'r sefydliad ei wneud, i
destun y data heb ddatgelu pwy yw’r trydydd parti. Gellid gwneud hyn trwy olygu’r wybodaeth
i ddileu enwau neu fanylion adnabod eraill. Er hynny, mewn achosion fel hyn, bydd gwybodaeth
trydydd parti ar ôl bob tro. Felly ym mhob achos felly bydd rhaid i’r rheolwr data ystyried
ffactorau eraill cyn y bydd mewn sefyllfa i benderfynu a oes rhaid cydymffurfio â’r cais mewn
perthynas â’r wybodaeth trydydd parti sy’n aros ar ôl ei golygu.

4. Lle bydd y trydydd parti wedi cydsynio i’r wybodaeth gael ei datgelu i’r sawl sy’n gwneud
y cais, mae’r rheolwr data yn ymrwymedig i wneud hynny. Mae’n bwysig nodi bod
cymeradwyaeth (cydsyniad) y trydydd parti yn cael ei cheisio yn unig mewn perthynas â datgelu
data personol yn ymwneud â’r trydydd parti. Nid oes angen ei cheisio mewn perthynas â
datgelu data personol yn ymwneud â thestun y data. 

5. Lle na roddwyd cydsyniad i ddatgelu gwybodaeth trydydd parti ( am ba reswm bynnag)
mae’n ofynnol serch hynny i’r  rheolwr data yn ôl darpariaethau mynediad testun data i
gydymffurfio â’r cais ac i ddatgelu gwybodaeth trydydd parti os yw’n rhesymol ym mhob
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amgylchiad i ddatgelu heb gydsyniad. Mewn egwyddor, er nad yw’r Ddeddf yn datgan yn eglur
bod y rheolwr data yn rhwym i geisio cydsyniad, dylai’r rheolwr data ystyried:

(a) a roddwyd cydsyniad eisoes; neu 

(b) a ddylai ef/hi geisio cydsyniad 

6. Mae cwestiynau allweddol ar gyfer rheolwyr data wrth ddelio am geisiadau mynediad gan
destun y data sy’n ymwneud â gwybodaeth trydydd parti:

a) A yw’r wybodaeth sy’n cael ei defnyddio yn cynnwys gwybodaeth am drydydd parti? 

b) Os ydyw, a fyddai ei datgelu yn datgelu pwy yw’r trydydd parti? 

c) A yw’r trydydd parti yn cydsynio â’r datgeliad? Os nad yw, 

d) I ba raddau y gellir golygu’r wybodaeth fel y gellir ei rhoi yn brydlon heb ddatgelu
pwy yw’r trydydd parti? D.S. Gan gadw mewn cof ail bwynt bwled paragraff 1 uchod,
nid yw hyn yn gwrthwneud ymrwymiad y rheolwr data i gydymffurfio â’r cais trwy
ddatgelu gwybodaeth trydydd parti lle mae’n rhesymol cydymffurfio heb gydsyniad
y trydydd parti. 

d) A yw’n rhesymol datgelu gwybodaeth trydydd parti heb gydsyniad?

e) A yw’r wybodaeth trydydd parti yn gyfrinachol neu’n sensitif neu’n niweidiol?

f) A yw’r wybodaeth trydydd parti o bwysigrwydd neilltuol i destun y data?

7. Os yw’r rheolwr data yn penderfynu peidio â chydymffurfio â’r cais am wybodaeth gan
destun y data (yn gyfan neu’n rhannol), gall arwain at sialens, i’r Comisiynydd Gwybodaeth, fod
y Cynulliad yn torri’r 6ed egwyddor gwarchod data. Mae’r 6ed egwyddor yn ei gwneud yn
ofynnol i brosesu data personol yn unol â hawliau testunau data (sy’n cynnwys hawl mynediad
y testun). Gall y Comisiynydd Gwybodaeth ymchwilio i’r mater ac yn y diwedd gall gyhoeddi
gorchymyn gorfodi yn erbyn y Rheolwr Data i ddatgelu’r data personol. Yn ogystal, lle bydd
unigolyn yn dioddef niwed  a thrallod o ganlyniad i fethiant i ymateb gall ef/hi geisio iawndal
gan y rheolwr data.
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ATODIAD H

COMISIYNYDD PLANT CYMRU

1. Mae’r Cynulliad wedi sefydlu Comisiynydd Plant annibynnol i Gymru, statudol gyda
chylch gorchwyl eang yn cwmpasu’r holl blant yng Nghymru. Mae hyn yn adlewyrchu
ymrwymiad y Cynulliad, yn dilyn egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r
Plentyn, i hawliau'r holl blant a phobl ifanc i gael eu trin fel aelodau gwerthfawr o’r gymuned,
aelodau y clywir eu llais ac yr ystyrir eu hanghenion ar draws holl rychwant llunio polisïau.

2. Mae’r Cynulliad wedi penodi Peter Clarke fel Comisiynydd cyntaf Plant Cymru a
dechreuodd yn ei swydd ar 1 Mawrth 2001. Cychwynnwyd ei bwerau statudol llawn ar 26 Awst
2001. Gellir cysylltu ag ef yn: 

Prif Swyddfa Swyddfa Gogledd Cymru

Comisiynydd Plant Cymru Comisiynydd Plant Cymru
Tŷ Oystermouth Penrhos Manor
Heol Phoenix Oak Drive
Parc Menter Abertawe Bae Colwyn
Llansamlet Conwy
Abertawe SA7 9FS LL29 7YW

Ffôn: 01792 765600 Ffôn: 01792 523320
Ffacs: 01792 765601 Ffacs: 01792 523321

E-bost: post@childcomwales.org.uk
Gwefan: www.childcomwales.org.uk

Swyddogaeth y Comisiynydd

3. Amddiffynnydd annibynnol ar gyfer plant yw’r Comisiynydd.  Sefydlwyd y swydd ar sail
statudol i: 

• sicrhau bod barn plant ynghylch popeth sy’n effeithio arnynt yn cael ei chlywed a’i
deall; 

• ymladd dros eu hawliau a’u hamddiffyn; 

• gwneud yn siŵr y gallant gwyno’n effeithiol; 

• cynnig cyngor a gwybodaeth neu ddweud wrth blant a phobl ifanc ymhle i gael hyd
iddo;
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• adolygu’r effaith a gaiff unrhyw weithgaredd neu weithgaredd arfaethedig o eiddo'r
Cynulliad, awdurdod lleol,  ymddiriedolaeth iechyd neu Gorff Cyhoeddus Noddedig y
Cynulliad ar blant a phobl ifanc; 

• Cynorthwyo mewn achosion unigol fel y bo’n briodol.  

Annibyniaeth y Comisiynydd  

4. Corff statudol annibynnol yw’r Comisiynydd ac, o fewn y fframwaith a ddarperir gan
ddeddfwriaeth sylfaenol a deddfwriaeth y Cynulliad, bydd ei swyddogaethau, sydd yn oddefol
eu natur yn bennaf, yn caniatáu iddo benderfynu a yw’n briodol iddo arfer ei swyddogaethau.
Er hynny, bydd ei raglen ymgynghori barhaus, yn enwedig gyda phlant a phobl ifanc, yn sylfaen
i’w benderfyniadau. 

5. O safbwynt  cael ei archwilio gan y Cynulliad a bod yn atebol iddo, mae’r Comisiynydd
Plant yn mwynhau safle annibynnol, sydd yn debyg ond nid yn union yr un peth ag
Ombwdsmon Gweinyddu Cymru. Er iddo gael ei benodi gan Brif Weinidog Cymru a’i ariannu gan
y Cynulliad, nid yw’r Comisiynydd yn atebol i’r Cynulliad yn yr un ffordd â Chyrff Cyhoeddus a
noddir gan y Cynulliad gan fod ei bwerau yn ymestyn i adolygu’r ffordd y mae’r Cynulliad ei hun
yn ymarfer ei swyddogaethau. Sefydlwyd y trefniadau hyn er mwyn cadarnhau annibyniaeth y
Comisiynydd ar y Cynulliad. 

Swyddogaethau’r Comisiynydd

6. Mae swyddogaethau’r Comisiynydd yn deillio o Ran V o Ddeddf Safonau Gofal 2000, fel
y’i diwygiwyd gan Ddeddf Comisiynydd Plant Cymru 2000, ac o ddeddfwriaeth y Cynulliad. Ar
wahân i’r hawl sydd ganddo i ofyn am wybodaeth gan drydydd partïon, nid oes gan y
Comisiynydd unrhyw bŵer cydymffurfio neu orfodi. Yn gyffredinol, goddefol eu natur yw
swyddogaethau’r Comisiynydd; efe sydd i benderfynu a ddylai eu hymarfer. Er hynny, ei brif nod
statudol wrth ymarfer unrhyw un o’i swyddogaethau yw hyrwyddo a diogelu hawliau a lles
plant yng Nghymru ac, wrth wneud hyn, mae’n ddyletswydd arno roi sylw i Gonfensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, fel y’i cadarnhawyd gan Lywodraeth y DU. 

7. Y diffiniad cyffredinol o blant at ddibenion y Comisiynydd wrth iddo arfer ei
swyddogaethau yw plant a phobl ifanc o dan 18 mlwydd oed. Er hynny, mae ei gylch gorchwyl
yn ymestyn i bobl ifanc 18-24 oed sydd yn adawyr gofal o fewn diffiniad Deddf Plant (Gadael
Gofal) 2000.      
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Adolygu Swyddogaethau

8. Gall y Comisiynydd adolygu’r effaith a gaiff unrhyw swyddogaeth  a weithredir neu y
bwriedir ei gweithredu gan y Cynulliad ar blant a phobl ifanc yng Nghymru; gan gynnwys
gwneud neu fwriadu gwneud unrhyw is-ddeddfwriaeth; neu arfer neu fwriadu arfer unrhyw
swyddogaeth yn perthyn i unrhyw un o’r cyrff cyhoeddus eraill sydd â swyddogaethau yng
Nghymru ym meysydd cyfrifoldeb y Cynulliad a ddatganolwyd, fel y’u rhestrir yn Atodlen 2A i
Ddeddf Comisiynydd Plant Cymru 2001. Mae’r rhain yn cynnwys Awdurdodau Lleol,
Awdurdodau Iechyd a Chyrff Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad. Nid oes ganddo’r hawl i ofyn
am wybodaeth i gefnogi’r swyddogaeth hon ond y disgwyl yw y bydd y cyrff dan sylw mor
barod i gynorthwyo ag y bo angen yn hynny o beth. 

9. Y peth pwysicaf am y swyddogaeth hon yw nad yw wedi ei chyfyngu i faterion sydd yn
amlwg yn berthnasol i blant, megis gofal cymdeithasol, ac addysg ond ei bod yn cwmpasu
unrhyw fater datganoledig sy’n effeithio ar blant.
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ATODIAD I

CANLLAWIAU I’R GWASANAETHAU CYMDEITHASOL AR  DDEDDF
GWARCHOD DATA 1998

1. Diben y Canllawiau hyn, a fwriedir ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau
Lleol, yw darparu gwybodaeth ynghylch sut mae Deddf Gwarchod Data 1998 yn gweithio mewn
perthynas â rhoi mynediad i gofnodion gwaith cymdeithasol. 

Mae’r Canllawiau hefyd yn rhoi:

• canllawiau ar arfer da wrth gasglu a chadw cofnodion;

• cyngor ar yr angen am bolisïau sydd yn ymwneud â chadw a gwaredu cofnodion eraill;
ac

• arweiniad ar gyfrinachedd a chofnodion gwasanaethau cymdeithasol. 

2. Mae’r Arweiniad hefyd yn cyfeirio at Orchymyn Gwarchod Data (Addasu Mynediad
Testun) (Gwaith Cymdeithasol) 2000.  Mae’r Gorchymyn hwn yn darparu ar gyfer eithrio hawliau
testunau i gael mynediad i ddata a gedwir amdanynt yn rhannol rhag darpariaethau Deddf
Gwarchod Data 1998 ble byddai arfer yr hawliau hynny yn debygol o rwystro gwneud  gwaith
cymdeithasol trwy achosi niwed difrifol i iechyd neu gyflwr corfforol neu feddyliol testun y
data neu berson arall. 
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ATODIAD J

RHESTR TERMAU SAFONOL O DDEDDF PLANT 1989

• ystyr "asiantaeth fabwysiadu" yw corff y gellir cyfeirio ato fel asiantaeth fabwysiadu yn
rhinwedd adran 1 o Ddeddf  Mabwysiadu 1976;

• ystyr "gŵyl banc" yw diwrnod sydd yn ŵyl fanc o dan Ddeddf Bancio a Thrafodion
Ariannol 1971; 

• Yr un ystyr sydd i "gorchymyn gofal" ag yn adran 31(11) ac mae’n cynnwys hefyd unrhyw
orchymyn sydd trwy neu o dan unrhyw ddeddf yn cael effaith, neu y bernir ei fod yn,
orchymyn gofal at ddibenion y Ddeddf hon; ac mae unrhyw gyfeiriad at blentyn sydd
yng ngofal awdurdod yn gyfeiriad at blentyn sydd yn eu gofal nhw yn rhinwedd
gorchymyn gofal.

• ystyr "plentyn", yn amodol ar baragraff 16 o Atodlen 1,  yw person o dan ddeunaw oed;

• Yr un ystyr sydd i "asesiad gofal plentyn " ag yn adran 43(2);

• Yr un ystyr sydd i "gwarchodwr plant" ag yn adran 71; 

• ystyr "plentyn i’r teulu", mewn perthynas â’r partïon i briodas, yw-

- plentyn i’r ddau barti;

- unrhyw blentyn arall, nad yw’n blentyn a osodir gyda’r teuluoedd hyn fel rhieni
maeth gan awdurdod lleol neu sefydliad gwirfoddol, ac a ystyriwyd gan y ddau barti
hyn fel plentyn i’w teulu; 

• Yr un ystyr sydd i "cartref plant" ag yn adran 63; 

• Yr un ystyr sydd i "cartref cymuned" ag yn adran 53; 

• Yr un ystyr sydd i "gorchymyn cyswllt " ag yn adran 8(1);

• Yr un ystyr sydd i "gofal dydd " ag yn adran 18; 

• Yr un ystyr sydd i "anabl", mewn perthynas â phlentyn, ag yn adran 17(11);

• Yr un ystyr sydd i "awdurdod iechyd ardal" ag yn Neddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol
1977;

• Yr un ystyr sydd i "eiddo domestig" ag yn adran 71(12);

• Yr un ystyr sydd i "gorchymyn goruchwyliaeth addysg" ag yn adran 36; 

• Ystyr "gorchymyn amddiffyn brys" yw gorchymyn o dan adran 44; 

• Yr un ystyr sydd i "gorchymyn cymorth teulu" ag yn adran 16(2);

• Yr un ystyr sydd i "gweithrediadau teulu" ag yn adran 8(3);

• Mae "swyddogaethau" yn cynnwys pwerau a dyletswyddau; 
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• Ystyr "gwarcheidwad plentyn" yw gwarcheidwad (ac eithrio gwarcheidwad ystad
plentyn) a benodwyd yn unol â darpariaethau adran 5; 

• Yr un ystyr sydd i "niwed" ag yn adran 31(9) a bydd y cwestiwn a yw niwed yn
arwyddocaol yn cael ei benderfynu yn unol ag adran 31(10);

• ystyr "awdurdod iechyd" yw unrhyw awdurdod iechyd ardal ac unrhyw awdurdod
iechyd arbennig a sefydlwyd o dan Ddeddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol 1977; 

• Yr un ystyr sydd i "ysbyty gwasanaeth iechyd" ag yn Neddf Gwasanaeth Iechyd
Gwladol 1977; 

• Yr un ystyr sydd i "ysbyty" ag yn Neddf  Iechyd  Meddwl 1983, ac eithrio nad yw’n
cynnwys ysbyty arbennig o fewn ystyr y Ddeddf honno; 

• Yr un ystyr sydd i "camdriniaeth" ag yn adran 31(9);

• Yr un ystyr sydd i "ysgol annibynnol" ag yn Neddf Addysg 1944;

• ystyr "awdurdod lleol" , mewn perthynas â Chymru a Lloegr, yw cyngor sir, ardal
fetropolitan, Bwrdeistref Llundain neu Gyngor Cyffredin Dinas Llundain, ac, mewn
perthynas â’r Alban, awdurdod lleol o fewn ystyr adran 1(2) o Ddeddf Gwaith
Cymdeithasol (yr Alban) 1968;

• Yr un ystyr sydd i "rhiant maeth yr awdurdod lleol" ag yn 23(3);

• Yr un ystyr sydd i "awdurdod addysg lleol" ag yn Neddf Addysg 1944; 

• Yr un ystyr sydd i "awdurdod tai lleol" ag yn Neddf Tai 1985;

• Yr un ystyr sydd i "cartref nyrsio iechyd meddwl " ag yn Neddf Cartrefi Cofrestredig
1984;

• Yr un ystyr sydd i "cartref nyrsio" ag yn Neddf 1984; 

• Yr un ystyr sydd i "cyfrifoldeb rhiant" ag yn adran 3; 

• Yr un ystyr sydd i "cytundeb cyfrifoldeb rhiant" ag yn adran 4(1);

• ystyr "rhagnodedig" yw wedi ei ragnodi gan reoliadau a wneir o dan y Ddeddf hon; 

• Yr un ystyr sydd i "plentyn a faethir yn breifat" a "maethu plentyn yn breifat" ag yn adran
66; 

• Yr un ystyr sydd i "gorchymyn camau gwaharddedig" ag yn adran 8(1);

• Yr un ystyr sydd i "plentyn wedi ei amddiffyn" ag yn Rhan III o Ddeddf Mabwysiadu
1976; 

• Yr un ystyr sydd i "cartref plant cofrestredig" ag yn adran 63; 

• Yr un ystyr sydd i "disgybl cofrestredig" ag yn Neddf Addysg 1944; 

• ystyr "perthynas", mewn cysylltiad â phlentyn, yw taid/nain, brawd, chwaer, ewythr neu
fodryb (naill ai trwy waed llawn neu hanner gwaed neu trwy affinedd) neu lys-riant;
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• Yr un ystyr sydd i "gorchymyn preswyl " ag yn adran 8(1);

• Yr un ystyr sydd i "cartref gofal preswyl" ag yn Neddf Cartrefi Cofrestredig 1984; 

• Yr un ystyr sydd i "person cyfrifol", mewn perthynas â phlentyn sydd yn destun
gorchymyn goruchwylio, ag a roddir ym mharagraff 1 o Atodlen 3;

• Yr un ystyr sydd i "ysgol" ag yn Neddf Addysg 1944, neu, mewn perthynas â’r Alban, yn
Neddf Addysg (yr Alban) 1980;

• mae "gwasanaeth", mewn perthynas ag unrhyw ddarpariaeth a wneir o dan Ran III, yn
cynnwys unrhyw gyfleuster; 

• mae "llofnodwyd" mewn perthynas ag unrhyw berson, yn cynnwys y person hwnnw yn
gwneud ei farc; 

• Yr un ystyr sydd i "anghenion addysgol arbennig" ag yn Neddf Addysg 1981; 

• Yr un ystyr sydd i "awdurdod iechyd arbennig" ag yn Neddf Gwasanaeth Iechyd
Gwladol 1977;

• Yr un ystyr sydd i "gorchymyn cyhoeddi penodol" ag yn adran 8(1);

• Yr un ystyr sydd i "gorchymyn goruchwylio"ag yn adran 31(11);

• ystyr "plentyn dan oruchwyliaeth" yw’r plentyn sydd (neu a fydd) o dan oruchwyliaeth,
mewn perthynas â gorchymyn goruchwylio neu orchymyn goruchwylio addysg a
"goruchwyliwr" yw’r person y mae (neu y bydd) o dan ei oruchwyliaeth  yn rhinwedd y
gorchymyn; 

• mae "magwraeth", mewn perthynas ag unrhyw blentyn, yn cynnwys gofalu am y
plentyn, ond nid ei gynnal yn ariannol; 

• Yr un ystyr sydd i "cartref gwirfoddol" ag yn adran 60; 

• ystyr "corff gwirfoddol" yw corff (ac eithrio awdurdod cyhoeddus neu leol) nad yw’n
cynnal ei weithgareddau er mwyn gwneud elw. 

(2) Pan geir Cyfeiriadau yn y Ddeddf hon at: 

• blentyn roedd ei dad a’i fam yn briod â’i gilydd neu ddim yn briod â’i gilydd (fel y bo’r
achos) ar adeg ei eni rhaid eu darllen gydag Adran 1 o Ddeddf Diwygio Cyfraith Teulu
1987 (sy’n ymestyn ystyron y cyfryw gyfeiriadau). 

(3) Pan geir Cyfeiriadau yn y Ddeddf hon at:

• berson y mae’r plentyn yn byw gyda hwy, neu i fod i fyw gyda hwy, o ganlyniad i
orchymyn preswyl: neu 

• person y mae gorchymyn preswyl mewn grym o’i bplaid, 
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• dylid eu dehongli fel cyfeiriadau at y person a enwir yn y gorchymyn fel y person y
mae’r plentyn i fyw gyda hwy. 

(4) Pan geir Cyfeiriadau yn y Ddeddf hon at:

• blentyn sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol mae iddynt yr un ystyr ag sydd iddynt
(yn rhinwedd adran 22) yn Rhan III. 

(5) Pan geir Cyfeiriadau yn y Ddeddf hon at:

• lety a ddarperir gan neu ar ran awdurdod lleol maent yn gyfeiriadau at lety a ddarperir
felly wrth ymarfer swyddogaethau  a gyfeirir at bwyllgor gwasanaethau cymdeithasol
yr awdurdod lleol hwnnw neu unrhyw awdurdod lleol arall o dan Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol 1970.

(6) Wrth benderfynu ar "breswylfa arferol plentyn at unrhyw ddiben yn y Ddeddf hon, dylid
diystyru unrhyw gyfnod pan fydd yn byw mewn unrhyw le -  

• sy’n ysgol neu sefydliad arall; 

• yn unol â gofynion gorchymyn goruchwylio o dan y Ddeddf hon neu orchymyn o dan
adran 7(7)b Deddf Plant a Phobl Ifanc 1969; neu 

• tra darperir llety ar ei gyfer gan neu ar ran awdurdod lleol. 

(7) Pan geir Cyfeiriadau yn y Ddeddf hon at:

• blant mewn angen fe’u dehonglir yn unol  ag adran 17.

(8) Os yw’n  ofynnol yn ôl y Ddeddf hon i gyflwyno unrhyw rybudd neu ddogfennau eraill i
unrhyw berson gellir gwneud hynny trwy eu cyflwyno’n bersonol iddo, neu eu hanfon drwy’r
post ato mewn llythyr cofrestredig neu trwy’r gwasanaeth recorded delivery yn ei gyfeiriad
cywir. 

(9) Os oes angen cyflwyno unrhyw rybudd neu ddogfen arall o’r fath i gorff corfforaethol neu
fusnes bernir ei fod hynny wedi digwydd os cyflwynir ef i ysgrifennydd neu glerc y corff hwnnw
neu bartner yn y busnes hwnnw. 

(10) At ddibenion yr adran hon, ac adran 7 o Ddeddf Dehongli 1978 o’i chymhwyso i’r adran
hon, cyfeiriad cywir person: 

• yn achos ysgrifennydd neu glerc corff corfforaethol, cyfeiriad swyddfa gofrestredig
neu brif swyddfa busnes; 

• yn achos partner mewn cwmni, prif swyddfa’r cwmni hwnnw; ac

• mewn unrhyw achos arall, cyfeiriad hysbys olaf y person y mae’r dogfennau i’w
cyflwyno iddo. 
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Rhan 5:  Cydnabyddiaeth

Yn dilyn y model a ddefnyddir wrth ddatblygu Ymestyn Hawliau a’r Cyfarwyddiadau a’r
Canllawiau, mae’r ddogfen Canllawiau Ychwanegol hyn wedi cael ei datblygu mewn
cydweithrediad â chynrychiolwyr gyda phrofiad ac arbenigedd yn y maes hwn o’r holl sectorau
sy’n darparu gwasanaethau cymorth ieuenctid. 

Hoffem fynegi ein diolchgarwch i holl aelodau’r gweithgor a oedd cynnwys: 

Elizabeth Williams Pennaeth Tîm Polisi Ieuenctid y Cynulliad 

Mark Christopher Tîm Polisi Ieuenctid y Cynulliad Cenedlaethol 

Malcolm Horlock Uned Bolisi’r Cynulliad Cenedlaethol

Karin Phillips Uned Ystadegau’r Cynulliad Cenedlaethol

Paul Hard Swyddfa Gwarchod Data’r Cynulliad Cenedlaethol

Julia Rooney Gweithiwr Ieuenctid 

Euros Evans Gwasanaethau Gyrfaoedd Addysg Uwch yng Nghymru 

Harrold Jones Cyngor Sir Caerfyrddin 

Carl John Cyngor Sir Caerfyrddin

Malcolm King Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Ken Dicks Gyrfa Cymru Canol Morgannwg 

Mair Watkins Cydlynydd Anghenion Arbennig De Ddwyrain Cymru 

Rob Alderman y Gwasanaeth Cyflogi

Dyfrig Morgan yr Urdd

Angus Dunphy Ysgol Uwchradd Fitzalan 

Margaret Jervis Valleys Kids

130



Russell Ward Adran Hamdden a Dysgu Gydol Oes Cyngor Sir Caerdydd

Gary Foreman Partneriaeth Pen y Waun 

Jacci McCaw y Gwasanaeth Cyflogi

Mal Gay Rheolwr Tîm Troseddu Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr 

John Graystone fforwm

Alison Cowell Grŵp Iechyd Lleol Conwy 

Sian Hughes Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Abertawe 

Simon Shaw Tîm Cyffuriau ac Alcohol Gogledd Cymru (DAAT)

Richard Brunstrom Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru

Kath Edwards Swyddog Lles Addysg Rhondda Cynon Taf

Grenville Jackson Cyngor Cenedlaethol – ELWa

Ros Granger Cyngor Cenedlaethol – ELWa

Hoffem ddiolch hefyd i aelodau’r Grŵp Cyfeirio Allanol (ERG), sy’n cynnwys 35 o gynrychiolwyr
eraill o’r holl sectorau a holl ardaloedd Cymru, am eu sylwadau. 

Rydym hefyd wedi cyfeirio at y canllawiau dros dro a gynhyrchwyd ar gyfer Partneriaethau
Connexions yn Lloegr a’r Protocol ar gyfer Cyfnewid Gwybodaeth o dan Ddeddf Trosedd ac
Anhrefn 1998, a gynhyrchwyd ar gyfer ardal Heddlu De Cymru ac rydym yn ddiolchgar am y
cyfraniadau hyn. 

Tîm Polisi Ieuenctid
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Rhan 6:  CYFEIRIADAU

A. Ymestyn Hawliau:  Cymorth i Bobl Ifanc yng Nghymru (Cynulliad Cenedlaethol
Cymru Medi 2000 ISBN: 0 7504 2466 4 Ffôn 029 20801125)
http://www.cymru.gov.uk/subiplant/content/report/english/cover.htm

B. Ymestyn Hawliau:  Cymorth i Bobl Ifanc yng Nghymru – Ymgynghoriad ar y
Cyfarwyddyd a’r Canllawiau Drafft (Cynulliad Cenedlaethol Cymru Tachwedd 2001
Ffôn 029 20801125)
http://www.cymru.gov.uk/keypubconsultation/content/archive_02/index.htm

C. Canllawiau i Staff Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar  Ddeddf Gwarchod Data 1998 -
Tachwedd 2001 (Swyddog Gwarchod Data Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Ffôn 029 20823999)

D. Confidentiality and Young People: Improving Teenagers’ Uptake of Sexual and
Other Health Advice.  RCGP and Brook.  ISBN 085084 2 697

E. Adroddiad Pwyllgor Caldicott 1997.  Yr Adran Iechyd Ebrill 1998.  
Cyfeirnod J74/009 12843 CA Q 2k 2AR  
http://www.doh.gov.uk/confiden/app.htm

F. Canllawiau Cynulliad Cenedlaethol Cymru i’r Gwasanaethau Cymdeithasol ar y
Ddeddf Gwarchod Data 1998 – Mehefin 2000 (Is-adran Polisi Gofal Cymdeithasol,
Ffôn 029 20823206)
http://www.wales.gov.uk/subisocialpolicy/content/data/cover_letter.html

G. Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Plant:  Canllawiau i Weithio’n Rhyngasiantaethol
er mwyn Diogelu a Hyrwyddo Lles Plant (Is-adran Plant a Theuluoedd Cynulliad
Cenedlaethol Cymru Ffôn 029 20823449)
http://www.cymru.gov.uk/subichildren/content/working_e.pdf

H. Cyfarwyddiadau Cyswllt Budd-daliadau a Chanllawiau Arfer Da ar gyfer
Gwasanaethau Gyrfaoedd ( a Connexions)

I. Information Sharing Guidance for Connexions Partnerships in England
http://www.dfee.gov.uk/careerpubs/connexpubs/index.cfm?Fuseaction=Docume
ntDetails&DocumentID=16

J. Deddf Dysgu a Sgiliau 2000
http://www.hmso.gov.uk/acts/acts2000/20000021.htm

K. Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 Nodiadau eglurhaol
http://www.hmso.gov.uk/acts/en/2000en21.htm
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L. Deddf Gwarchod Data 1998
http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts1998/19980029.htm

M. Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998
http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts1998/19980037.htm

N. Deddf Plant 1989
http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts1989/Ukpga_19890041_en_1.htm

O. Deddf Hawliau Dynol 1998
http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts1998/19980042.htm

P. Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2000/20000036.htm
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ATODIAD 12

CADW MEWN CYSYLLTIAD 

Mae’n ofynnol i Bartneriaethau Pobl Ifanc lleol a sefydlwyd o dan Gyfarwyddyd a Chanllawiau
Ymestyn Hawliau gynhyrchu strategaeth dreiglol 5 mlynedd sy’n cynnwys, ymhlith pethau eraill,
cynigion y PPI ar gyfer cadw mewn cysylltiad â phobl ifanc.  (Atodiad 7 para 17).

Y grŵp gorchwyl a gorffen

Sefydlwyd y grŵp i gynghori Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gynnwys yr adran hon o’r
Canllawiau ac i ystyried pa faterion mae PPIau lleol angen meddwl amdanynt wrth ddatblygu eu
cynigion ar gyfer cadw mewn cysylltiad. 

Dyma ei gylch gorchwyl:

Tynnwyd ei aelodau o Grŵp Cyfeirio Allanol Ymestyn Hawliau er mwyn adlewyrchu ystod eang
o wybodaeth a phrofiad. Rhestrir y rhai sydd wedi cymryd rhan ar dudalen 142.  Mae
Llywodraeth y Cynulliad yn ddiolchgar am gyfraniad y rhai hynny a fynychodd gyfarfodydd ac
am gyfraniad pawb arall a wnaeth sylwadau yn ystod y broses ddatblygu. 

Bydd y canllawiau "Cadw mewn Cysylltiad" drafft yn cael ei gylchredeg i’r Grŵp Cyfeirio Allanol
ei ystyried, ac ar ôl derbyn eu sylwadau, bydd yn cael ei ymgorffori yn y Canllawiau ar Ymestyn
Hawliau a gyhoeddir gan Lywodraeth y Cynulliad yn haf 2002. 
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Diffinio dull gweithredu "cyffyrddiad ysgafn" unigryw (help llaw ar wahanol
gyfnodau) ar gyfer Cymru. 

Cytuno ar ganllawiau cenedlaethol ar ddarganfod pwy yw’r oddeutu 10% o bobl
ifanc sy’n diflannu o’r cofnodion, ble maen nhw, beth maen nhw’n ei wneud, a sut
y gellir dod â nhw'n ôl i addysg, hyfforddiant a chyflogaeth 

Rhoi canllawiau i bartneriaethau ynghylch dulliau cadarnhaol a chefnogol o
weithio’n effeithiol gyda’r bobl ifanc hyn. 

Rhoi enghreifftiau o arfer da i estyn help llaw, y bydd PPIau efallai am ystyried eu
mabwysiadu yn eu hardaloedd. 



Rhannu Gwybodaeth

Yn ddiweddar mae Llywodraeth y Cynulliad wedi datblygu, trwy lwybr tebyg, ganllawiau
cyfatebol ar y protocolau sy’n gymwys i rannu gwybodaeth rhwng partneriaid gyda golwg ar
faterion gwarchod data a chyfrinachedd. Dylai partneriaethau gyfeirio at y canllawiau hyn wrth
sefydlu systemau i gadw mewn cysylltiad. 

CANLLAWIAU DRAFFT AR GYFER CADW MEWN CYSYLLTIAD Â PHOBL
IFANC 

Canfod anhawster posibl 

1. Bydd y mwyafrif helaeth o bobl ifanc rhwng 11-25 oed yn aros o fewn addysg neu
hyfforddiant neu yn cael swydd. Dim ond cyffyrddiad ysgafn fydd ei angen ar eu gyfer nhw.
Mae’r Canllawiau hyn yn canolbwyntio’n bennaf ar y gweddill (oddeutu 10% o’r garfan gyfan ar
hyn o bryd, a bydd gan ganran fechan o’r rhain broblemau cymhleth). Bydd angen i bob PPI
ddatblygu systemau i gael amcan dibynadwy o nifer y bobl ifanc hyn ar unrhyw un adeg, a phwy
ydynt, ble maen nhw a beth maen nhw’n ei wneud.

2. Bydd angen i PPIau sicrhau bod eu system cadw mewn cysylltiad yn darparu ar gyfer
cynnwys: 

• pobl ifanc nad ydynt yn ymddangos ar y cofnodion arferol bob amser ee teithwyr 

• pobl ifanc sy’n "diflannu" yn ystod y trosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd.

• pobl ifanc sy’n "diflannu" yn ystod eu blynyddoedd olaf o ysgol orfodol  

• pobl ifanc na fyddant yn cymryd rhan yn wirfoddol

• pobl ifanc sy’n cael eu gwahardd o’r ysgol

• pobl ifanc sy’n triwantu o’r ysgol ar ôl cofrestru 

• plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal,

• pobl ifanc nad ydynt yn cael eu haddysgu o fewn system ysgolion y wladwriaeth am
wahanol resymau. 

• pobl ifanc sy’n ddigartref

• pobl ifanc nad ydynt yn byw gyda’u rhieni 

• y bobl ifanc hynny nad ydynt yn cymryd diddordeb yn y farchnad lafur 

• pobl ifanc o fewn y system cyfiawnder troseddol 

• pobl ifanc 16 ac 17 oed nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant neu swydd.  
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3. Bydd PPI yn canolbwyntio’n bennaf ar ddarparu gwasanaethau a chymorth i bobl ifanc yn
y grŵp oedran 11-18. Ethos "Ymestyn Hawliau" fodd bynnag, yw sefydlu gwasanaeth i bob person
ifanc o 11 oed hyd at 25 oed.  Dylai partneriaethau sicrhau bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i
ddatblygu ffyrdd effeithiol a hyblyg o gadw mewn cysylltiad â phobl ifanc 18-25 oed sy’n ceisio
cymorth a gwasanaethau ac â’r hawl iddynt. Canolfan Byd Gwaith fydd y brif asiantaeth gyswllt
ar gyfer y grŵp oedran hwn ond rhaid gwneud ymdrech arbennig i ganfod y rhai hynny sydd y
tu allan i’r farchnad lafur ac efallai ddim yn hawlio budd-dâl. 

4. Mewn rhai ardaloedd daearyddol, gall Partneriaethau Cymunedau’n Gyntaf roi
gwybodaeth werthfawr ar sut i gyrraedd y bobl ifanc hynny y gellid eu methu fel arall. Yn
amodol ar gytundeb ar brotocolau rhannu gwybodaeth, gall y system Cyfeirnodau Unigryw
Disgyblion fod yn werthfawr i PPIau yn y cyswllt yma. 

5. Rhaid gwneud llawer mwy i ganfod yn gynnar y bobl ifanc hynny sy’n dangos arwyddion
y gallen nhw fod yn rhan o’r garfan 10%. Mae gan y Bartneriaeth Fframwaith Plant a Phobl Ifanc
Leol gyfraniad i’w wneud wrth sicrhau bod pobl ifanc 11 oed yn gallu trosglwyddo’n ddidrafferth
i’r ysgol uwchradd. Mae’r bartneriaeth Plant Leol yn gyfrifol am gydlynu gwasanaethau i blant 0-
10 oed a bydd ganddynt ddiddordeb yn y dull gweithredu ataliol hwn. Rhaid i wasanaethau fod
yn effro er mwyn gallu canfod problemau posibl mor gynnar â blwyddyn 5 neu 6, os nad cyn
hynny. Gellir adnabod tueddiadau yn yr ysgol gynradd; mae ansawdd y trosglwyddo i’r ysgol
uwchradd yn amrywio, ac oni chymerir gofal arbennig, gall gwybodaeth fynd ar goll ar y adeg
hon. Mae systemau ysgolion uwchradd yn tueddu i fod yn fwy amhersonol ac oherwydd hyn
gall rhai disgyblion fynd o’r golwg. Mae bron yn sicr y byddai system rhybuddio cynnar i ganfod
y rhai hynny sydd mewn perygl o ddadrithiad ym Mlwyddyn 5, 6, 7 neu yn gynt yn effeithiol,
gyda monitro gofalus yn dilyn yn y blynyddoedd wedyn. Mae’r Grŵp yn argymell bod
Llywodraeth y Cynulliad yn rhoi ystyriaeth i ariannu cynlluniau peilot i fynd i’r afael ag
effeithiolrwydd canfyddiad cynnar a gwella’r cyfnod trosglwyddo. 

6. Gall rhai pobl ifanc brofi anawsterau gyda’r amgylchedd ysgol sydd yn gwaethygu eu
problemau. Bydd angen i PPIau fod yn sensitif wrth adnabod nifer o lwybrau amgen posibl i
gynorthwyo pobl ifanc er mwyn iddynt ddychwelyd i’r ddarpariaeth gyffredinol. 

7. Mae angen ffurfioli a gwella’r broses o rannu gwybodaeth er mwyn cael  mwy o
wybodaeth  a honno o safon well, yn enwedig yn ystod y cyfnod sensitif o drosglwyddo o’r
ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd, ac ar bwyntiau trosglwyddo allweddol eraill. Dylid gwneud
defnydd o weithdrefnau asesu sydd eisoes yn eu lle, er enghraifft yn achos plant sy’n derbyn
gofal, plant ag Anghenion Addysgol Arbennig ayb. Mae’n bwysig bod dulliau cyfathrebu da gan
a rhwng yr holl asiantaethau ar y pwynt hwn; bydd rhaid canfod adnoddau ariannol, ffisegol a
dynol yn lleol er mwyn cynorthwyo’r gweithgarwch hwn. Dylai PPIau adeiladu ar unrhyw
strwythurau sydd eisoes yn eu lle at y diben hwn, ee rhaglenni cymorth bugeiliol, os ydynt yn
effeithiol. Rhaid ymchwilio i’r syniad o benodi "rheolwyr asesu" gan ysgolion neu AALlau. 
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Dull gweithredu unigryw i Gymru.

8. Bydd disgwyl i PPIau sefydlu systemau’n lleol sy’n ymyrryd mewn dull amserol, cefnogol,
sydd yn gymorth i ac yn cael eu gwerthfawrogi gan bobl ifanc yn hytrach nag unrhyw beth mwy
llawdrwm. Yn y bôn, rydym ni yng Nghymru yn gweithredu o’r gwaelod i fyny, gan adeiladu ar
strwythurau a darpariaeth sydd eisoes yn bod. 

Cydlynu gwybodaeth

9. Bydd angen i PPI ddatblygu systemau i gydlynu gweithgareddau nifer o asiantaethau. Tra
dylai’r holl asiantaethau lleol (aelodau’r PPI a’r bartneriaeth leol ehangach) fod yn cymryd rhan
lawn mewn unrhyw weithdrefnau a gytunir dylai un asiantaeth a ddynodir trwy gydsyniad
cyffredinol o fewn y Bartneriaeth gymryd y prif gyfrifoldeb am reoli gweithdrefnau cadw mewn
cysylltiad y PPI. Dylai pob PPI ddynodi'r asiantaeth fwyaf priodol, yn dibynnu ar amgylchiadau
lleol, i weithredu fel cydlynydd gwybodaeth. Gall fod o gymorth i’r PPI sefydlu is-grŵp o’r
Bartneriaeth i ganolbwyntio’n benodol ar yr agwedd hon ar eu cyfrifoldebau. 

10. Gall person ifanc siarad gyda gweithwyr mewn nifer o asiantaethau. Rhaid rhoi protocolau
lleol ynghylch rhannu gwybodaeth ar waith er mwyn sicrhau, os bydd y person ifanc yn
cydsynio ymlaen llaw, y caiff unrhyw weithiwr y mae’r person ifanc yn ymwneud ag ef/hi
fynediad i'r holl wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd ym mywyd y person ifanc y
mae’r gweithwyr angen ei gwybod er mwyn delio’n effeithiol â’r mater dan sylw.

11. Ymddengys mai un ffactor allweddol mewn dod â phobl ifanc yn ôl i’r system yw canfod
un neu ragor o bobl (oedolion neu bobl ifanc hŷn) sydd: 

- yn anfeirniadol

- yn gallu treulio amser gyda nhw

- yn dangos parch iddyn nhw.

Lle bydd person o’r fath yn cael ei ddarparu o’r tu fewn i asiantaeth, mae angen i’r asiantaeth fod
yn sensitif i’r effaith ar y person ifanc o ganlyniad i newid staff a datblygu strategaethau i
ddarparu gofal di-dor mewn perthynas â baich gwaith y gweithiwr yn achos absenoldebau
megis absenoldeb mamolaeth neu symud staff.  

12. Bydd angen i PPIau fabwysiadu system o gynlluniau gweithredu unigol at ddibenion cadw
mewn cysylltiad. Bydd y cydlynydd gwybodaeth yn gyfrifol am sicrhau bod un cynllun
gweithredu unigol ar gyfer pob person ifanc yn hytrach na nifer o gynlluniau gweithredu gydag
asiantaethau gwahanol a fydd efallai ag amcanion sy’n gwrthdaro. Bydd angen i’r cynllun
gynnwys mewnbwn gan yr holl asiantaethau sydd yn ymwneud â bywyd y person ifanc, a
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dangos dealltwriaeth ar y cyd o’r materion sy’n effeithio ar y person ifanc. Rhaid datblygu’r
cynllun ar y cyd a’i ddiweddaru fel ymarfer ar y cyd rhwng gweithiwr priodol a’r person ifanc er
mwyn sicrhau bod y person ifanc yn berchen ar ei gynnwys bob cam o'r ffordd. 

13. Bydd angen i gydlynydd gwybodaeth y PPI fonitro’n rheolaidd beth sy’n mynd ymlaen ym
mywyd pob person ifanc y mae’r gweithdrefnau’n gymwys iddynt, nodi amseroedd pan allai
ymyriad fod yn gymwys, a gwahodd pa asiantaeth bynnag sydd yn y lle gorau i ddarparu
cymorth ac adrodd yn ôl.  

14. Mae angen i PPIau gynnwys yn eu trefniadau cadw mewn cysylltiad fanylion am y
ddarpariaeth y byddant yn ei gwneud ar gyfer pobl ifanc sy’n dychwelyd i’r ardal ar ôl cyfnod
mewn llety diogel, ac i deithwyr ac eraill sy’n symud rhwng ardaloedd. 

Materion staffio  

15. Ar hyn o bryd mae llawer o weithwyr yn y sectorau gwirfoddol a statudol yn cael eu
cyflogi ar gontractau tymor byr. Gall hyn arwain at drosiant staff uchel, a hynny yn ei dro yn ei
gwneud yn llai tebygol bod perthynas o hygrededd ac ymddiriedaeth yn cael ei sefydlu rhwng
pobl ifanc anodd eu cyrraedd a’u gweithwyr. Er mwyn i’r system cadw mewn cysylltiad fod yn
effeithiol, rhaid lleihau lefelau trosiant staff presennol, a chael amodau cyflogaeth da i hybu
cadw staff. Dros amser, bydd hyn yn arwain at niferoedd uwch o weithwyr yng Nghymru dros
ystod o asiantaethau gyda’r sgiliau, y rhinweddau personol a’r gallu i roi cymorth effeithiol i’r
bobl  ifanc y mae’r gweithdrefnau hyn yn gymwys iddynt.

16. Bydd Llywodraeth y Cynulliad yn ystyried gosod targedau tymor hir i PPI yn y maes polisi
hwn, a chyda’i phartneriaid cenedlaethol bydd yn edrych ar ffyrdd o annog mwy o bobl ifanc i
symud i’r math hwn o waith fel dewis gyrfa real ac ymarferol. Mae llwybrau ymarferol eraill
megis cynlluniau hyfforddi, prentisiaethau modern, y Fargen Newydd, mwy o gymorth i a
defnydd o gyrff megis Gwirfoddolwyr Gwasanaeth Cymunedol (sy’n darparu mentoriaid cyfoed
a modelau rôl), a buddsoddi yn natblygiad sgiliau mentora mewn pobl ifanc. Barn y Grŵp yw
bod angen arweiniad yn genedlaethol. 

Darpariaeth hyblyg

17. Dylai PPIau roi’r pwyslais ar gynorthwyo mwy o bobl ifanc i lynu at addysg, hyfforddiant,
cyflogaeth a gwirfoddoli. Yn ogystal â chanolbwyntio ar ganfod problemau posibl yn gynnar,
dylid cyfeirio adnoddau at ddatblygu ystod fwy amrywiol a hyblyg o ddarpariaeth dysgwr-
ganolog, gyda’r nod o gael mwy o bobl ifanc i ddal ati a thrwy hynny leihau’r nifer sydd yn
"diflannu". Dylid teilwra’r ddarpariaeth i gwrdd ag anghenion yr unigolion ond gan gadw mewn
golwg y farchnad lafur a/neu’r gymdeithas sifil. Mae Llywodraeth y Cynulliad yn datblygu

138



cynigion ar hyn o bryd ar gyfer ymgynghori ar agwedd newydd at ddarpariaeth bobl ifanc 14-19
oed, a all fod o gymorth i PPI yn y cyd-destun hwn. 

18. Mae’n bosibl bod rhai ysgolion yn meddwl bod y "cwricwlwm amgen" yn ddrud gan nad
oes bob amser enillion yn y tymor byr. Serch hynny, mae buddsoddi ynddo yn gallu dod â
chanlyniadau cadarnhaol sylweddol yn y tymor hirach, megis arbed ar fudd-daliadau a chostau
troseddu. Mae angen rhoi neges glir i staff mewn ysgolion fod y cwricwlwm amgen yn rhan
werthfawr o ddarpariaeth yr ysgol sy’n cael ei gwerthfawrogi ac sydd â’r nod o sicrhau bod pob
person ifanc yn cael y cyfle i gyrraedd ei botensial llawn. Er mwyn llwyddo mae’n hollbwysig
cael linellau cyfathrebu clir o fewn yr ysgol a chyda phartneriaid allanol. Rhaid ystyried yn
genedlaethol ac yn lleol ffyrdd o gryfhau cysylltiadau rhwng Ymestyn Hawliau a strategaethau
eraill megis Lleihau Troseddu, Troseddu Ieuenctid, Cyffuriau ac Alcohol ayb. 

19. Mae tystiolaeth bod darparu "llwybrau hyblyg" (sy’n darparu er enghraifft wythnos sy’n
cynnwys un diwrnod mewn coleg trydyddol, un diwrnod yn gweithio ar brosiect, dau ddiwrnod
yn yr ysgol ac un yn gwneud gweithgaredd gyda chymorth mentor) yn llwyddo i gael llawer o
bobl ifanc a allai ddiflannu fel arall i ailafael eto. 

20. Mae angen i ddarpariaeth hyblyg gynnwys cyfleoedd i gyflawni gwasanaeth cymunedol,
gwirfoddoli a dinasyddiaeth weithredol. Efallai bydd PPI yn gallu nodi ystod o rolau mentora a
chyfleon i bobl ifanc hŷn yn ogystal ag oedolion ynghyd â chymorth sefydliadol o fewn y
gymdogaeth. Wrth gydweithredu’n agosach â sefydliadau gwirfoddol sydd â phrofiad yn y maes
hwn, megis Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru a Gwirfoddolwyr Gwasanaeth Cymunedol gellir
creu datblygiadau arloesol. Rhaid rhoi ystyriaeth bellach i ffyrdd o gefnogi’r galluoedd
mentergarol sydd gan rai pobl ifanc sydd wedi dadrithio er mwyn rhoi cyfeiriad cadarnhaol i’r
dyfodol iddynt.

21. Mae’r Grŵp yn argymell bod angen i Lywodraeth y Cynulliad ac AALlau roi ystyriaeth i
ffyrdd o ddefnyddio’r cyllid per capita a ddirprwyir i ysgolion ar gyfer pobl disgybl gan gynnwys
y cyllid a neilltuir i gynorthwyo disgyblion ag AAA i gwrdd â’u hanghenion mewn ffordd fwy
gweladwy trwy ddarpariaeth hyblyg. Gellid defnyddio dangosyddion perfformiad a thargedau
fel tystiolaeth o gyflawniad.  

Achredu Cyflawniad

22. Mae Llywodraeth y Cynulliad yn gosod targedau i AALlau, ysgolion, ELWa a Gyrfaoedd
Cymru. Mae’n hanfodol felly cael mwy o arweiniad gan Lywodraeth y Cynulliad ynghylch
gwerth y targedau mewn perthynas ag ystod o ffurfiau gwahanol ar achredu ar gyfer y grŵp hwn
o bobl ifanc. Gyda rhai pobl ifanc mae yr un mor bwysig i adeiladu hunan-barch, hyder a
chyfeiriad pobl ifanc ag ydyw i ddarparu agenda dysgu mwy ffurfiol, ac yn aml rhaid gwneud
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hyn cyn y gallant fynd i’r afael â’r agenda honno [Efallai y bydd canfyddiadau astudiaeth a
gyllidwyd gan Lywodraeth y Cynulliad ar effaith Y Porth Ieuenctid ar helpu cleientiaid i
drosglwyddo’n llwyddiannus, fydd ar gael yn y Gwanwyn 2002, yn darparu gwybodaeth
ychwanegol i’w chynnwys yma.] 

23. Rhaid cymryd gofal wrth achredu cyflawniad. Er ei bod yn bwysig cydnabod y cyflawniad
lleiaf yn ddi-oed, rhaid i bobl ifanc ddeall statws y tystysgrifau a roddir iddynt fel cam tuag at
gymwysterau cyraeddadwy eraill sydd yn cael eu cydnabod a’u derbyn yn fwy cyffredinol gan
gyflogwyr.

24. Efallai y bydd partneriaethau am ystyried ffyrdd o gynorthwyo pobl ifanc i ddatblygu a
chynnal "ffeil gynnydd" unigol yn dangos holl ystod eu cyflawniadau y gellid ei defnyddio fel
sylfaen ar gyfer cynnal cyfweliadau swydd. 

25. Rhaid i PPIau, a Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol hefyd, roi ystyriaeth yn lleol, i’r dasg
o gael cyflogwyr mawr a mân i ddeall yn well werth sgiliau trosglwyddadwy, cymwysterau
ymarferol ac NVQau yn ogystal â chymwysterau TGAU mewn darpar-weithwyr. 

Cymorth i bobl ifanc

26. Bydd rhaid i PPI sefydlu ystod o fecanweithiau cymorth personol yn dibynnu ar anghenion
pob person ifanc. Dyma rai enghreifftiau da: 

• yr agenda gadael gofal (ble darperir cymorth dwys iawn ar un adeg neilltuol)

• dull gweithredu Y Porth Ieuenctid mewn rhai ardaloedd (lle gall pobl ifanc alw i mewn
os ydynt yn dymuno hynny) 

• Menter Youth Access (ble mae gweithiwr ieuenctid yn cynnig cymorth ymestyn allan.) 

Bydd rhai pobl ifanc yn elwa o gael mynediad at gynghorwyr wedi eu hyfforddi.  

Canolbwyntio mwy ar bobl ifanc

27. Mae’n hollbwysig bod yr holl asiantaethau cenedlaethol a lleol yn canolbwyntio ar y
ffaith mai pobl ifanc yw eu cwsmeriaid ac yn hyrwyddo ac yn cadarnhau’r safbwynt mai darparu
cymorth i bob person ifanc y maent yn rhyngweithio ag ef yw’r prif reswm dros eu bodolaeth. 
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• Mae "Hyrwyddo Ymddygiad Cadarnhaol" (Abertawe) yn gweithredu fel partneriaeth
rhwng yr asiantaethau allanol a’r ysgolion. Mae wedi cynyddu presenoldeb ym
Mlwyddyn 11 mewn rhai ysgolion i 97%. 

• Mae Prosiect "Gap" (Abertawe) wedi gwella presenoldeb a chyflawniadau rhwng
blwyddyn 10 ac 11 mewn ffordd drawiadol. 

• Mae Prosiect Intro Llaneirwg (Caerdydd) wedi cynorthwyo dros 200 o bobl ifanc y
flwyddyn i ddod yn fwy annibynnol, datblygu eu sgiliau allweddol a chael mynediad
i addysg. 

• Mae darpariaeth cwricwlwm amgen Ysgol Uwchradd Fitzalan ym mlwyddyn 7-11 yn
helpu disgyblion i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a hunan-barch, a rheoli tymer yn
ogystal ag ennill achrediad a llwyddo mewn arholiadau. Mae disgyblion hŷn yn
ennill profiad o fyd gwaith hefyd. 

• Mae Gyrfa Cymru Caerdydd a Rhaglen Mentora y Fro yn targedu pobl ifanc mewn
addysg amser llawn twy ddarparu cymorth mentora o Flwyddyn 8 hyd at Flwyddyn
11. Y disgyblion sy’n mynd i mewn i’r rhaglen yw’r rhai sydd wedi cael eu clustnodi
gan yr ysgol fel rhai sydd mewn perygl o golli gafael. Mae’r rhaglen wedi helpu i wella
presenoldeb, ymddygiad a chymhelliant disgyblion a’u helpu i drosglwyddo i
gyflogaeth, hyfforddiant neu addysg ôl-orfodol. 

• Rhaglen gymhelliant ddwy flynedd yw "On Track" sydd wedi ei hanelu at ddisgyblion
wedi eu dadrithio ym Mlwyddyn 10 ac 11. Mae’n cynnwys 2 awr o weithgareddau
menter/addysgu yn yr ystafell ddosbarth bob wythnos a dwy sesiwn fentora unigol
bob mis. Mae mentora yn parhau am ddwy flynedd ar ôl gorffen addysg orfodol.
Mae’r rhaglen wedi bod yn rhedeg am 5 mlynedd yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg
gyda chyfradd lwyddiant 100% wrth osod pobl ifanc mewn cyflogaeth, hyfforddiant
neu addysg ac wrth iddynt ddal ati yn y lleoliadau hynny. 

• Y Porth Ieuenctid (ar draws Cymru).  Nod y rhaglen hon yw ail-ennyn diddordeb
pobl ifanc tra maen nhw mewn addysg neu yn y farchnad lafur trwy raglen o
weithgareddau canllaw a menter dwys. Nod y rhaglen hon yw ehangu mynediad i
wasanaethau Gyrfa Cymru, gan ganolbwyntio ar angen yr unigolyn am gymorth wrth
iddo drosglwyddo i gyflogaeth, hyfforddiant neu addysg bellach. Neilltuir
cynghorydd personol i bob person ifanc fydd yn cynnig cymorth mentora nes
iddynt gael lleoliad addas. 

• Pen-y-Dre, Merthyr.  Mae gweithdy Cymunedol Gurnos ac Ysgol Uwchradd Pen-y-
Dre yn gweithio mewn partneriaeth trwy’r rhaglen "Pontydd i’r Gwaith" i sicrhau bod
cyswllt personol yn cael ei wneud â’r holl rai hynny y gwyddys eu bod mewn perygl
o golli gafael yn fuan ar ôl iddynt adael yr ysgol, a dwyn perswâd arnynt i ymuno â
rhaglen datblygiad personol wedi ei theilwra ar eu cyfer. Mae’r rhaglen yn
gweithredu’n llwyddiannus ers 1999.



Mentrau arfer da sy'n bodoli eisoes

28. Dylid rhannu arfer da sydd eisoes yn cael ei weithredu mewn rhai ardaloedd daearyddol
yn llawer ehangach. Mae angen i Lywodraeth y Cynulliad gan weithio gyda’i phartneriaid a’i PPIau
ystyried pa gymhellion (megis targedau/dangosyddion perfformiad yn ogystal â chymhellion
ariannol) fydd yn ysgogi mwy o frwdfrydedd dros fenter ac arloesedd lleol. Rhoddir rhai
enghreifftiau isod. Darperir enghreifftiau pellach, ynghyd â manylion ychwanegol am yr uchod
yn Atodiad 10 [o’r Arweiniad Ymestyn Hawliau]  ac ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Prosiectau peilot yn y dyfodol

29. Mae’r Grŵp yn argymell bod Llywodraeth y Cynulliad yn ystyried dulliau o wahodd PPIau
i wneud cais am brosiectau ar raddfa fach gyda chyfyngiadau amser a werthuswyd yn ofalus
sydd yn datblygu unrhyw un o’r meysydd gwaith a nodwyd uchod. Bydd hyn yn annog dulliau
gweithredu arloesol ac yn anfon neges glir ynghylch yr ymrwymiad yn genedlaethol i gefnogi
arfer dychmygus yn y maes gwaith hwn. 

AELODAU’R GRŴP GORCHWYL A GORFFEN AR WEITHDREFNAU CADW
MEWN CYSYLLTIAD 

Huw Jones Prif Swyddog Ieuenctid

Mike Money Awdurdod Addysg Lleol Caerdydd 

Sally Ellis Cynrychiolydd ADSS 

Rob Cornwall Gweithdai Gurnos 

Dave McNicholl Maes Chwarae Antur Wrecsam 

Jan Jones Gyrfa Cymru

Shirley Rogers Gyrfa Cymru (Caerdydd a’r Fro)

Howard Williamson Academydd, Prifysgol Caerdydd

Wyngrove Brown Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan 

Eddlie Isles Rheolwr Tîm Troseddu Ieuenctid Abertawe 

Anne Mears Rees Anabledd Cymru

Lyndsay Evans ELWa

Sarah Lloyd Jones Uned Pobl a Gwaith
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Angus Dunphy Prifathro, Ysgol Uwchradd Fitzalan, Caerdydd

Lesley Williams Dinas a Sir Abertawe 

Julia Rooney Gweithiwr Ieuenctid (dan hyfforddiant) 

Suzanne Chisholm Tîm Polisi Ieuenctid, Llywodraeth Cynulliad Cymru 

Siân Williams Tîm Polisi Ieuenctid, Llywodraeth Cynulliad Cymru

Mark Christopher Tîm Polisi Ieuenctid, Llywodraeth Cynulliad Cymru

Mike Moss Polisi Hyfforddiant, Sgiliau, Gyrfaoedd, Llywodraeth Cynulliad Cymru

Peter Greening Polisi Hyfforddiant, Sgiliau, Gyrfaoedd, Llywodraeth Cynulliad Cymru 

Jane McMillan Polisi Hyfforddiant, Sgiliau, Gyrfaoedd, Llywodraeth Cynulliad Cymru 

Eleanor Jones Is-adran Plant a Theuluoedd, Llywodraeth Cynulliad Cymru
(sylwedydd yn unig)

Malcolm Horlock Uned Bolisi, Llywodraeth Cynulliad Cymru
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ENGHREIFFTIAU O ARFER DA

i) Enghraifft o gwricwlwm amgen mewn Ysgol (Ysgol Uwchradd Fitzalan,
Caerdydd)

Ar ôl edrych yn fanwl ar waith ymchwil gan Estyn, NFER a gwaith ymchwil lleol a wnaed gan
Gyrfa Cymru aeth Gwasanaethau Ysgolion Awdurdod Addysg Lleol Caerdydd ati i gyflwyno
model o "Gwricwlwm Amgen" oedd wedi ei sefydlu’n gadarn o fewn cyd-destun ysgol. Mae
ymchwil wedi dangos yn eglur bod y bobl ifanc hynny y cynigiwyd ffordd amgen o ddysgu o
fewn ysgol iddynt yn fwy tebygol o ennill gwell canlyniadau yn y pynciau TGAU/NVQ y maent
yn parhau i’w hastudio neu mewn sgiliau wedi’u hachredu sy’n gysylltiedig â gwaith. 

Y manteision pwysig yw bod disgyblion yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys, yn rhan o’r ysgol,
tra bod y rhai hynny sydd ar raglenni allanol gydol yr amser heb ddim fawr o gyswllt â’r ysgol
yn teimlo’n ynysig ac wedi eu heithrio’n aml o’r gymdeithas yn gyffredinol. 

Mae ymchwil wedi dangos mai’r rhaglenni gorau yw’r rhai sydd â’r nodweddion canlynol: 

• Rhesymeg glir

• Meini prawf mynediad wedi eu diffinio’n glir 

• Yn cael eu gweld fel rhan gynhenid o gwricwlwm yr ysgol 

• Yn cael eu cynllunio’n ofalus a’u monitro’n drwyadl 

• Yn defnyddio achrediad cydnabyddedig 

• Yn cynnwys perthnasoedd agos gyda phartneriaid eraill, cyflogwyr a sefydliadau eraill
ayb 

Dull ysgol gyfan……..hanfodol

• Uwch staff yn ymwneud yn agos â’r rhaglen ac yn cynorthwyo cydlynydd y rhaglen 

• Perthynas a ddiffiniwyd yn glir a chyfathrebu effeithlon gyda’r holl athrawon ac
asiantaethau eraill, gofalwyr a rhieni 

• Dealltwriaeth o ddiben lleoliadau gwaith a goruchwylio disgyblion yn cael ei rhannu

• Monitro a gwerthuso wedi eu sefydlu’n gadarn 

Nodweddion allweddol eraill y model yw: 

• Cydlynydd dynodedig sy’n ymrwymedig i’r gwaith ac yn cael amser i’w reoli 

• Y rhaglen yn cael ei gweld fel rhan o gynllun cwricwlwm cyffredinol yr ysgol ac nid
dim ond fel ymateb i ddisgyblion sydd wedi eu dadrithio 
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• Perthnasoedd wedi ei diffinio'n glir a chyfathrebu rheolaidd gyda darparwyr ac
asiantaethau 

• Cyrhaeddiad, cynnydd, presenoldeb ac ymddygiad disgyblion yn cael eu cofnodi’n dda
a’u monitro’n agos 

• Gwerthuso’r rhaglen yng ngoleuni’r dystiolaeth 

Sut mae’r dull hwn yn gweithio yn Ysgol Fitzalan 

Nod:

Datblygu dull ysgol-gyfan o ganfod a chynorthwyo disgyblion sydd mewn perygl o adael y
system addysg; cynorthwyo a hyrwyddo cynhwysiad. 

Darpariaeth Cwricwlwm Amgen Blwyddyn 7 - 9 

Pymtheg o ddisgyblion ym mhob grŵp blwyddyn, yn cael eu cynorthwyo gan staff Ieuenctid a
Chymuned, 3 awr yr wythnos - o fewn oriau ysgol a’r tu allan. I ganolbwyntio ar addasu
ymddygiad ( yn enwedig rheoli tymer) a sgiliau cymdeithasol. 

Darpariaeth Cwricwlwm Amgen Blwyddyn 10 – 11

Diben:

• Mynd i’r afael â thriwantiaeth, dadrithiad a thangyflawni 

• Hyrwyddo cymhwysedd mewn sgiliau craidd, TG a sgiliau cymdeithasol 

• Darparu llwybr tuag at addysg bellach/ hyfforddiant/ y farchnad swyddi 

• Defnyddio dull integredig trwy fecanweithiau Ieuenctid a Chymunedol i hwyluso’r
uchod 

Darpariaeth yn yr ysgol:

• Disgyblion yn cael dewis cymryd rhan yn y rhaglen os bydd rhieni/gwarcheidwaid yn
cydsynio, deall a chytuno’n llawn 

• Bydd disgyblion yn dysgu strategaethau ar gyfer datblygu eu hunan-barch a
rhyngweithio cymdeithasol gyda disgyblion ac oedolion 

• Ar 2 i 3 diwrnod yr wythnos mae disgyblion yn dilyn cyrsiau mewn Saesneg,
Mathemateg, TGCh i safonau arholiad/tystysgrif. Y mae gwers arweiniol, yn y bore a’r
prynhawn gan athrawon ym mhob un o’r meysydd cwricwlwm arbenigol

• Mae lleiafswm o 2 staff fesul carfan (tua 6-8 disgybl mewn carfan)  

• Gwahoddir rhieni i adolygu cynnydd gyda staff a’u mab/merch bob tymor. 
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Darpariaeth y tu allan i’r ysgol (ystod eang o ddarparwyr hyfforddiant sector preifat a
gwirfoddol) 

• Disgyblion yn cael cynnig hyfforddiant neu brofiad gwaith o ystod eang o leoliadau
wedi eu sefydlu 

• Hyfforddiant/profiad gwaith wedi ei ddatblygu i gysylltu â meysydd wedi eu targedu
ac yn agored i’w hadolygu a’u gwerthuso gan staff, disgyblion a rhieni

• Plant sydd yn peidio â mynychu’r ysgol neu’n mynychu’n anaml yn cael cynnig cyfle i
weithio allan o "Gaffi Rhyngrwyd" lleol (a gynhelir gan Addysg Gymunedol) un diwrnod
yr wythnos gyda chymorth staff addysg gymunedol a’r ysgol - i safon arholiad/
tystysgrif

Darperir ar gyfer anghenion unigolion a nodwyd yn benodol gan asiantaethau wedi eu targedu
i hyrwyddo "Cynhwysiant" (Prosiect Southern Arc (a noddir gan Bartneriaeth Plant ac Ieuenctid,
darparwr Hyfforddiant Neway)

ii) Prosiect Intro Llaneirwg (Caerdydd): Enghraifft o weithio ôl-16 gyda
phobl ifanc sydd wedi colli gafael  

Cefndir 

Yn Llaneirwg ceir amlamddifadedd ac mae yno boblogaeth fawr o blant. Mae'n amlwg bod
llawer o driwantiaeth a diffyg cyflawniad personol, yn academaidd ac fel arall. Mae’r prosiect
yn gweithio gyda phobl ifanc sydd mewn perygl o gael eu heithrio’n gymdeithasol ac sydd yn
profi o leiaf un o’r canlynol; 

• Tlodi ac incwm isel

• Yn teimlo’n ynysig yn eu cymuned eu hunain 

• Diffyg cymorth yn eu cymuned eu hunain 

• Ddim mewn cysylltiad â gwasanaethau prif ffrwd 

• Y gost yn eu hatal rhag cael mynediad i wasanaethau canolog a darpariaeth arall 

• Ddim yn cyflawni  

• Heb gymhelliant, disgwyliadau isel ac mewn perygl o fod yn ddi-waith yn y tymor hir. 

• Dim mynediad i gyfleoedd addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth 

• Yn cymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol neu ar yr ymylon

Amcanion prosiect:

• Galluogi pobl ifanc 16 – 25 oed i gael mynediad i gyfleoedd addysg, hyfforddiant a
chyflogaeth
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• Gwneud a chynnal cysylltiad ac adeiladu perthynas gyda’r bobl ifanc yn y grŵp targed 

• Cynorthwyo pobl ifanc trwy gyfnodau trawsnewid yn eu bywydau 

• Defnyddio methodolegau Gwaith Ieuenctid i hybu gwaith sy’n mynd yn ei flaen 

• Datblygu rhwydwaith o gysylltiadau gyda phobl broffesiynol ac asiantaethau eraill sy’n
gweithio gyda phobl ifanc 

• Cysylltu pobl ifanc â phobl broffesiynol ac asiantaethau eraill a chyfeirio/derbyn pobl
wedi’u cyfeirio fel y bo’n briodol 

• Cynnig i bobl ifanc gyfleoedd a phrofiadau wedi'u trafod sy’n rhoi cymhelliant a her 

• Datblygu Sgiliau Allweddol pob person ifanc mewn sefyllfaoedd sy’n cynnig cymorth
ac anogaeth 

Y canlyniadau:

• Mae  pobl ifanc yn cael mynediad i’r prosiect "Intro" 

• Mae anghenion pobl ifanc yn cael eu canfod a’u diwallu 

• Mae cynlluniau gweithredu unigol yn cael eu trafod a’u cytuno 

• Mae gan bob person ifanc Curriculum Vitae

• Mae pobl ifanc yn datblygu eu Sgiliau Allweddol ymhellach 

• Mae pobl ifanc yn ymwneud â rhaglenni sy’n cynnig cymhelliant a her

• Mae hyder a hunan-barch pobl ifanc yn cynyddu 

• Mae pobl ifanc yn ennill cymwysterau wedi eu hachredu 

• Mae pobl ifanc mewn cysylltiad â gwasanaethau prif ffrwd 

• Cyfeirir pobl ifanc fel y bo’n briodol 

• Mae pobl ifanc yn cael mynediad i gyfleoedd am addysg, hyfforddiant a swyddi 

• Mae pobl ifanc yn cael cymorth i aros mewn addysg a hyfforddiant 

• Mae pobl ifanc yn cymryd cyfleoedd i wirfoddoli 

Y prosiect:

Mae pobl ifanc yn cael mynediad 9:30 – 4:00 yn ystod y dydd a 6:30 – 9:00 gyda’r nos. Mae’r
prosiect yn gweithredu mewn dull amlasiantaeth ac mae ganddo gysylltiadau ag ystod eang o
sefydliadau:
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1. Gyrfa Cymru – Mae dau gynghorydd allgymorth yn gweithio ochr yn ochr â’r
prosiect gyda mynediad i swyddi gwag cyfredol 

2. Gwasanaeth Cyflogi – cysylltiadau â’r gwasanaeth lleol a’r swyddfa ym Mae
Caerdydd gan ddiweddaru cardiau gwaith bob dydd 

3. ELWa

4. Gwasanaeth Cyflogi – cysylltiadau â’r gwasanaeth lleol a’r swyddfa ym Mae
Caerdydd gan ddiweddaru cardiau gwaith bob dydd 

5. Addysg Gymunedol – darpariaeth graidd gan gynnwys y Gwasanaeth Iechyd –
gwaith wedi ei dargedu i gwrdd ag anghenion unigol trwy ddysgu cefnogol

6. Rhwydwaith Darparwyr Hyfforddiant gan gynnwys– IMTECH, ITEC, CITB, WEA,
Canolfan y Friary a’r Parade

7. Prosiect  Cychwyn Cadarn – cyfleoedd i rieni ifanc gan gynnwys hyfforddiant.

8. Ysgolion Uwchradd lleol

9. Gwasanaeth Iechyd – Cynllunio Teulu

10. Achub y  Plant Cymru

11. Cyflogwyr Lleol

12. Right On/Rhwydwaith Ieuenctid Caerdydd 

13. Fforwm Pobl Ifanc Caerdydd 

Mae’r ganolfan yn cynnig cyngor ac arweiniad ar gyfleoedd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth
un-i-un ac mewn grwpiau a hefyd trwy raglenni TGCh ac ar y Rhyngrwyd. Mae’r gwasanaeth yn
rhad ac am ddim i bobl ifanc ac felly nid yw pobl ifanc yn cael eu cau allan oherwydd costau
galwadau ffôn, llungopïo a chostau gweinyddu eraill. 

Mae pobl ifanc yn cael y gofod cymdeithasol i ddatblygu ac adeiladu perthnasoedd heb fod
pwysau arnynt i wneud rhagor. Mae’r ganolfan hefyd yn cynnig cyfleoedd hyfforddi wedi’u
hachredu a rhaglenni o weithgareddau. 

Mae’r holl dîm yn ymarfer dull gweithredu anwahaniaethol ac anfeirniadol trwy gydol y gwaith. 

Mae canlyniadau hyd yn hyn yn cynnwys: (200+ y flwyddyn)

• Pobl ifanc yn dod yn fwy annibynnol, gan hawlio’r budd-daliadau cywir ac ennill arian 

• Pobl ifanc yn dod i mewn i'r prosiect – yn gwneud ac yn cynnal cysylltiadau 
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• Mae gweithwyr ieuenctid yn ail-ennyn diddordeb pobl ifanc ac yn rhoi cymorth ac
anogaeth iddynt bob dydd i fanteisio ar wasanaethau o fewn eu cymunedau eu hunain
(rhaglen rhyng-asiantaethol) 

• Gweithwyr ieuenctid hefyd yn cynorthwyo pobl ifanc i fanteisio ar wasanaethau
canolog, yn darparu arian bws ayb 

• Ystod o gyfleoedd yn eu lle i roi profiadau i bobl ifanc sydd wedi arwain at gyflawniad
personol a mwy o gymhelliant a hunan-barch yn arwain at gynhwysiad cymdeithasol 

• Cymwysterau wedi eu hachredu o raglenni 

iii) Hyrwyddo Ymddygiad Cadarnhaol: Ysgol Gyfun Pontarddulais,
Abertawe 

Ysgol 11-16 yw Ysgol Pontarddulais ar ymyl Dinas a Sir Abertawe. Y mae 780 o ddisgyblion ar y
gofrestr. Mae Ysgol Pontarddulais yn rhan o’r Fenter Hyrwyddo Ymddygiad Cadarnhaol ers 1999
ac mae’n ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn rhoi’r lle canolog i bobl yn ei pholisi a’i harfer. Mae staff
a disgyblion felly yn cymryd rhan mewn proses ymgynghori barhaus ar amrywiaeth o bynciau
ac ymarfer ynghylch caffael sgiliau allweddol trwy addysgu a dysgu effeithiol sydd ar frig eu
hagenda.

Yn bwysicach na dim, mae Ysgol Pontarddulais yn ganolbwynt allweddol o fewn y gymuned ac
wedi cyflawni llawer iawn wrth hyrwyddo’r swyddogaeth hon. Rhoddir y flaenoriaeth felly i
anghenion disgyblion a defnyddir sgiliau staff, asiantaethau cynorthwyol ac aelodau o’r
gymuned ysgol ehangach i gynorthwyo datblygiad ei holl bobl ifanc.

Dyma’r strategaethau a ddefnyddir gan yr ysgol i hyrwyddo ethos o gymorth a chynhwysiad
parhaus ar amrywiaeth o lefelau o fewn cyd-destun cydweithrediad yr ysgol a’r gymuned:-   

• Cysylltiadau trosglwyddo parhaus gydag ysgolion cynradd partner, gan gynnwys
unedau gwaith traws-gyfnod, digwyddiadau gwaith, chwaraeon a chelfyddydau
cyfleoedd am adborth er mwyn olrhain cynnydd disgyblion. 

• Cyfleoedd parhaus i ymgynghori gyda disgyblion, staff a’r gymuned ehangach. 

• Dathlu llwyddiant yn rheolaidd yn y dosbarth ac yng nghyd-destun ehangach yr ysgol
a’r gymuned e.e. systemau gwobrwyo presenoldeb, ymdrech a chyflawniad.
Gweithgareddau, ymddygiad, digwyddiadau dathlu, disgyblion yn cymryd rhan yn y
gwasanaeth. 

• Cyfleoedd am addysg cyfoedion trwy gyfryngu, mentora a chynlluniau "partner",
partneriaid dysgu, amser cylch ayb. 

• Cymorth amlochrog yn yr ysgol i ddisgyblion sydd angen rhaglenni ac ymyriad wedi eu
teilwra i’r unigolyn. 
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• Defnyddio amrywiaeth o lwybrau i gynorthwyo pobl ifanc unigol e.e. Cwricwlwm
amgen, cysylltiadau â’r coleg lleol, profiad gwaith gyda chymorth, cymorth aml-
asiantaeth trwy Gynadleddau Grŵp Teulu ac amserlenni hyblyg. 

• Paratoi ar gyfer Addysg Bellach a byd gwaith trwy baratoi ar gyfer cyfweliadau,
defnyddio cofnodion cyrhaeddiad a chysylltiadau cadarnhaol gyda chyflogwyr a Gyrfa
Cymru. 

• Cymorth parhaus i bobl ifanc ôl-16.

Mae gwerthoedd sylfaenol Ysgol Pontarddulais yn ceisio sicrhau bod yr holl bobl ifanc yn cael
eu gwerthfawrogi a bod systemau’n cael eu haddasu i gwrdd ag anghenion yr unigolyn, yn
hytrach na bod unigolion yn cael eu haddasu i ffitio i’r systemau. Nid yw hyn yn gyfystyr â
dweud nad oes trafferthion. Serch hynny, mae’n helpu i sicrhau bod pobl ifanc yn teimlo eu bod
yn cael cymorth a bod adnoddau cyfyngedig yn cael eu defnyddio’n effeithiol o fewn cyd-
destun partneriaeth a chydag  ymwybyddiaeth o anghenion y bobl ifanc cyn, yn ystod, ac, yn
bwysicach fyth, ar ôl eu hamser fel disgyblion. 

Gwersi a Ddysgwyd

Roedd yr elfennau canlynol yn hanfodol bwysig i sicrhau canlyniadau cadarnhaol: 

• Ethos a rennir gan bawb o fewn cymuned yr ysgol 

• Ymrwymiad rheolwyr hŷn o fewn yr ysgol i ddatblygu’r polisi 

• Ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth  

• Cymorth parhaus i’r staff a’r asiantaethau partner 

• Perchnogaeth ar y cyd o waith wedi ei dargedu at bobl ifanc

• Sefydlu perthnasoedd yn ganolog i’r broses ddysgu

• Y bobl ifanc yn cymryd rhan yn y broses benderfynu

• Olrhain a monitro pobl ifanc dros gyfnod estynedig o amser

(iv) Prosiect Ladder [Aberpennar] 

Dull arbrofol o gwrdd ag anghenion oedolion ifanc difreintiedig yn eu cymunedau eu hunain.
Mae’n gweithio gyda phobl ifanc 16-25 oed heb ddim fawr neu ddim cymwysterau ac sydd yn
aml yn dioddef lliaws o broblemau ac mae’n rhoi cymorth, gwybodaeth a chymorth ymarferol
i’w galluogi i gael mynediad i swyddi, hyfforddiant ac addysg a dal ati ynddynt. Mae staff y
Ladder yn cael eu recriwtio o’r gymuned y maen nhw’n gweithio ynddi ac yn brysur gyda’u
datblygiad proffesiynol eu hunain, gan hyfforddi i lefel Diploma tra’n gweithio.
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Nod y prosiect yw:-

• Darparu modelau rôl grymus drwy ei weithwyr a’u cyflawniadau 

• Cymryd amser i helpu’r rhai sy’n cymryd rhan i ganfod eu hanghenion a’u diwallu 

• Tynnu’r rhai sy’n cymryd rhan i mewn i'r gymdeithas a’u cynorthwyo i barhau ynddi. 

v) Rhaglen Pontydd i Waith Gurnos 

Mae Gweithdy Cymunedol Gurnos ac Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre yn gweithio mewn
partneriaeth trwy eu Rhaglen Pontydd i Waith i sicrhau y cysylltir yn bersonol â’r holl rai hynny
y gwyddys eu bod nhw mewn perygl o golli gafael yn fuan ar ôl iddynt adael yr ysgol a’u
perswadio i ymuno â rhaglen ddatblygu bersonol wedi ei theilwra ar eu cyfer. Mae’r rhaglen yn
gweithredu’n llwyddiannus ers 1999. .

Gwersi a ddysgwyd

1. Mae nifer sylweddol o’r bobl ifanc dan sylw yn cario amrywiaeth o feichiau personol,
emosiynol a seicolegol sy’n cymryd amser hir i’w datrys. Yn aml iawn maent yn teimlo
eu bod yn fethiant a bod unrhyw beth sy’n ymwneud â dysgu neu hyfforddi i’w osgoi
fel y pla. 

2. Braidd yn wan a niwlog yw’r prosesau ar gyfer asesu anghenion dyfnaf pobl ifanc
sydd fwyaf mewn perygl o golli gafael/cael eu dadrithio yn yr ysgol ac ar ôl gadael. 

3. Mae swyddogaeth y tiwtor rhaglen yn allweddol a rhaid i’r sawl a benodir allu feithrin
parch ac ymddiriedaeth at y rhai sy’n cymryd rhan a’u cael nhw i’w barchu ac
ymddiried ynddo yntau yn fuan iawn. Mae gweithio gyda’r bobl ifanc hyn yn gofyn
llawer gan y tiwtor ac mae ef/hi angen seibiant rheolaidd oddi wrth y grŵp. (Manylir
ar hyn yn y cyhoeddiad DfEE/NIACE “Only Connect”.)

4. Mae’r rhai sy’n cymryd rhan YN GALLU dysgu, yr her i ni fel darparwyr yw cael hyd
i’r wreichionen sy’n tanio eu diddordeb ac adeiladu strategaethau dysgu o gwmpas
hyn. Ymddengys fod chwaraeon yn ddiddordeb pwysig i’r mwyafrif o bobl ifanc. 

5. Dim ond am gyfnod byr IAWN y mae’r rhan fwyaf o’r rhai sy’n cymryd rhan yn gallu
canolbwyntio a rhaid darparu cludiant (bws mini) er mwyn medru darparu’r ystod ac
amrywiaeth o weithgareddau i gynnal eu diddordeb.

6. Mae’r mwyafrif o’r rhai sy’n cymryd rhan angen cymorth proffesiynol, e.e. cwnsela ac
mae angen integreiddio hyn i’r rhaglen – yn lle cyfeirio’r rhai sy’n cymryd rhan i
ddarpariaeth allanol. Mae prinder cymorth arbenigol yn y maes hwn bob amser. 

7. Mae diffyg yn nhrefn y ddarpariaeth hyfforddi bresennol i’r bobl ifanc. Mae hyn wedi
digwydd oherwydd bod bron y cwbl o ddarpariaeth hyfforddi wedi ei sylfaenu ar
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waith e.e. Skillbuild. Fel arfer mae angen llawer iawn o gymorth ac arweiniad ar y sawl
sy’n cymryd rhan yn Pontydd i Waith cyn eu bod yn ddiogel eu lleoli gyda chyflogwr. 

8. Mae gwendid yn y swyddogaethau a chyfrifoldebau i ofalu am les pobl ifanc felly,
gan yr ymddengys nad oes dim un asiantaeth sy’n gyfrifol am sicrhau bod y bobl ifanc
hyn yn sicrhau swyddi addas. (Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn darparu gwybodaeth,
cyngor ac arweiniad ac nid yw’r Gwasanaeth Cyflogi yn ymwneud â hyn nes bod y
person ifanc yn cyrraedd 18 oed – a’r pryd hynny dim ond os bydd ef neu hi yn dewis
cofrestru yn y Ganolfan Gwaith). Mae rhai pobl ifanc yn cael profiad mor negyddol
o’r llwybrau ffurfiol at waith fel eu bod yn dewis ffyrdd eraill o ennill bywoliaeth nes
eu bod yn profi digwyddiad arwyddocaol yn eu bywydau sy’n peri iddynt ailfeddwl
eu strategaeth i ennill arian.  

Manylion cyswllt

Rob Cornwall
Gurnos Workshops
17-20 Penydre
Gurnos,
Merthyr 
CF47 9DY
Ffôn. 01685 377577
E-bost: gurnos@communityworkshop.fsnet.co.uk

vi) Hyrwyddo Ataliad: Menter aml-asiantaeth i atal troseddu ieuenctid
yn Abertawe 

Partneriaeth aml-asiantaeth drawsbynciol yn Abertawe yw Hyrwyddo Ataliad, sy’n cynnwys y
sectorau statudol a gwirfoddol, gyda’r nod canolog o atal troseddu gan bobl ifanc (h.y. rhai 10-
17 oed) trwy gynhwysiad addysgol ac economaidd. Mae ystod o ymyriadau corfforaethol a
strategol yn mynd i’r afael â ffactorau y gwyddys eu bod yn rhoi pobl ifanc mewn perygl o
droseddu (e.e. cael eu heithrio o’r ysgol, triwantiaeth a dadrithiad disgyblion, diffyg cyfleoedd
am hyfforddiant a swyddi, camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, eithrio cymdeithasol), yn
ogystal ag  ystod o ymyriadau a seiliwyd i’r un graddau ar gyfiawnder adferol a chynhwysiad
cymdeithasol. Mae’r dulliau a ddefnyddir i amddiffyn pobl ifanc rhag ffactorau risg1 yn cynnwys
ymyriadau ysgol gyfan, gwaith ieuenctid ar wahân, cwricwlwm amgen, gwneud iawn
uniongyrchol ac anuniongyrchol, rheoli tymer, cynadledda a mentora grwpiau teulu. 
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1. Y ddamcaniaeth sy’n sail i Hyrwyddo Ataliad yw’r model atal ffactorau risg, sy’n nodi’r ffactorau risg ar
gyfer troseddu ac yn cyflwyno mesurau ataliol sydd wedi’u cynllunio i’w gwrthweithio, yn ogystal â
gwella’r ffactorau gwarchod sy’n atal pobl rhag dod i gysylltiad â’r ffactorau risg hynny.



Mae’r fenter wedi ei hymgorffori mewn strategaeth awdurdod lleol a seilir ar dystiolaeth a
datrys problemau (Abertawe Mwy Diogel), gan adeiladu ar adnoddau lleol sy'n bodoli, gan
gynnwys rhwydweithiau cymorth anffurfiol (Bright 1997).  Nod Hyrwyddo Ataliad yw cyflenwi
gwasanaethau lluosog, cadarn a chael grwpiau targed i gyfrannu at y gwaith cynllunio a
gweithredu. Mae natur drawsbynciol y fenter yn golygu eu bod yn manteisio ar y sylfaen
ehangach o adnoddau ar draws asiantaethau sy’n cymryd rhan, gan uno gobeithion y Tîm
Troseddu Ieuenctid, y Bartneriaeth Trosedd ac Anhrefn a’r Tîm Gweithredu Cyffuriau ac Alcohol,
i fynd i’r afael â ffactorau sydd y tu ôl i droseddu ieuenctid.   

Mae Hyrwyddo Ataliad fel endid yn llawer mwy na rhaglen o fentrau atal troseddu wedi’i
chynnwys o fewn prosiect partneriaeth aml-asiantaeth. Yn hytrach mae’n bodoli fel mudiad
athronyddol ac ymrwymiad i egwyddorion uwch, gan gydnabod hawliau a chyfrifoldebau
cyffredinol pobl ifanc o fewn fframwaith o ennill hawliau a phŵer ac ennyn diddordeb. Yr
amcan pwysicaf yw creu symudiad diwylliannol pwerus o fewn Dinas a Sir Abertawe er mwyn i
Hyrwyddo Ataliad gael bodoli fel strategaeth ac fel strwythur sydd yn clymu asiantaethau lleol
mewn dull gweithredu cydlynus a chynhwysfawr sydd yn canolbwyntio ar roi grym i’r
boblogaeth ifanc leol a thargedu dadrithiad. Mae hyn yn gofyn am ymrwymiad gan yr holl
bartïon os yw Hyrwyddo Ataliad i fod i ddisodli swyddogaeth "cyfeirio" fwy traddodiadol er
mwyn rhoi grym i fynediad pobl ifanc i wasanaethau a’u gwybodaeth ohonynt. 

Holiadur cyfrifiadurol rhyngweithiol- 

Mae Hyrwyddo Ataliad yn cael ei werthuso’n barhaus gan gynnwys arolwg archwilio risg ac
agwedd gan ddefnyddio holiadur cyfrifiadurol rhyngweithiol amlgyfrwng. Mae hyn yn costio
llawer llai nag arolwg ar bapur ac mae’r atborth yn dod yn gynt, ac yn ennyn atebion mwy onest
i bynciau sensitif mewn fformat sy’n hwylus ac yn ddeniadol (gweler  Spotlight 87 - Haines et al
2001). Ymgynghorir â phobl ifanc ac fe’u hanogir i gymryd rhan ym mhob cam o’r broses
ymchwil,  gwrandewir ar eu lleisiau a rhoddir ystyriaeth i’w hanghenion (Gwell Cymru 2000).
Mae’r canfyddiadau dilynol yn delio ag anghenion a materion  a nodwyd gan y testunau fel
blaenoriaethau, gan gynhyrchu casgliadau a deilliannau ymarferol megis gwella’r gwasanaeth
(Sampl 1996).

Materion Allweddol a Nodwyd gan Werthusiad Hyrwyddo Ataliad 

• Mae proses o werthuso parhaus yn dangos os yw person ifanc yn wynebu sawl ffactor
risg ym meysydd pwysicaf ei fywyd (ysgol, teulu, cymdogaeth, cyfoedion) y bydd yn
llawer mwy tebygol o gael ei eithrio o’r ysgol, cymryd cyffuriau a throseddu. Ar y llaw
arall os bydd yn wynebu sawl ffactor amddiffynnol bydd yn llai tebygol o gael y
problemau ymddygiad hyn. 

• Mae hyn yn dangos mai’r rhaglen aml-asiantaeth, ymyriadau lluosog Hyrwyddo Ataliad,
sydd yn cwmpasu holl feysydd bywyd y person ifanc, yw’r ffordd fwyaf effeithiol o
fynd i’r afael ag atal troseddu gan bobl ifanc yn Abertawe.
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Y Gwersi a Ddysgwyd hyd yn hyn

• Mae Hyrwyddo Ataliad yn cyflenwi mentrau wedi eu targedu gyda’r pwyslais ar
weithredu, sy’n seiliedig ar athroniaeth gorfforaethol ac egwyddorion trawsbynciol
effeithiol. 

• Mae asiantaethau a fu gynt yn annibynnol ac yn ynysig bellach wedi ymrwymo i rannu
adnoddau ac arfer agored, sydd wedi arwain at ddelwedd fwy cadarnhaol i’w sefydliad,
yn fewnol ac ymysg asiantaethau eraill. 

• Mae perthnasoedd gweithio cryf wedi datblygu ac mae systemau partneriaeth yn
Ninas a Sir Abertawe wedi dod yn fwy effeithiol wrth i asiantaethau amrywiol a
chysylltiedig gydweithio tuag at nod cyffredin.  

• Gwelir mesurau i leihau ac atal troseddu nid fel cyfrifoldeb un asiantaeth, ond fel
cyfrifoldeb yr holl asiantaethau sy’n gweithio gyda’i gilydd o fewn cynllun strategol
cydlynus a gytunwyd. 

• Mae angen mwy o waith i sefydlu prosesau monitro a gwerthuso cadarn fel rhan o
ddiwylliant sefydliadol, ond mae’r holl bartneriaid wedi ymrwymo i wella eu harferion
er mwyn bwydo’n ôl i ac addasu Hyrwyddo Ataliad a’r dull o’i weithredu. 

• Mae mesurau i leihau ac atal troseddu yn ymatebol i anghenion go iawn pobl ifanc a
phroblemau lleol. Mae’r mesurau hyn yn systematig ac yn gynhwysfawr. 

• Osgoir atebion syml neu unigol i leihau ac atal troseddu ac mae’r dull gweithredu a
fabwysiedir yn gwneud defnydd o amrywiaeth o strategaethau a rhaglenni. 

• Cydnabyddir bod yn rhaid wrth ddull gweithredu tymor hir ac osgoir atebion
arwynebol. 

• O ganlyniad mae pob asiantaeth partner o fewn Hyrwyddo Ataliad wedi ymrwymo i
broses o ariannu cynaliadwy ar gyfer y dyfodol agos. 

• Mae Hyrwyddo Ataliad yn gweithredu fel methodoleg ymgynghorol sy’n gweithio’n
effeithiol gyda phobl ifanc ac yn rhoi pŵer iddynt. 

Manylion cyswllt

Steve Case
Uwch Ymchwilydd
Prifysgol Cymru, Abertawe
D/o Tîm Troseddu Ieuenctid Abertawe 
Heol Cockett 
Abertawe SA2 0FJ
Ffôn. 01792 522800
E-bost: steve.case@swansea.gov.uk
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ATODIAD 13

SWYDDOGAETH Y COMISIYNYDD PLANT 

1. Er nad oes gan y Comisiynydd Plant swyddogaeth uniongyrchol yn y gweithgareddau a
nodir yn y Cyfarwyddyd a’r Canllawiau, mae ganddo bwerau i ymchwilio i unrhyw gŵyn a godir
gydag ef gan unrhyw berson ifanc mewn perthynas â gweithgareddau Partneriaethau Pobl Ifanc. 

Swyddogaethau Cychwynnol o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000

2. Sefydlwyd swydd statudol, penodiad a swyddogaethau cychwynnol y Comisiynydd o dan
Ran V o Ddeddf Safonau Gofal 2000. Maent yn ymestyn i’r holl wasanaethau gofal
cymdeithasol a reoleiddiwyd neu a fydd yn cael eu rheoleiddio gan y Ddeddf h.y. cartrefi plant,
canolfannau teulu preswyl, gwasanaethau maethu a mabwysiadu’r awdurdodau lleol,
asiantaethau maethu, gofal yn y cartref, ysbytai/clinigau preifat a gwirfoddol, yr agwedd les ar
ofal dydd a gwasanaethau gwarchod plant i bob plentyn dan wyth oed, a lles plant sy’n byw
oddi cartref mewn ysgolion preswyl.  

3. Mae’r swyddogaethau’n cynnwys:

• adolygu a monitro trefniadau i ddelio â chwynion, lleisio pryderon ac eiriolaeth; 

• archwilio achosion plant neilltuol; 

• darparu cymorth, gan gynnwys cymorth ariannol, a chynrychiolaeth, mewn perthynas
â gweithdrefnau a threfniadau a fonitrwyd gan y Comisiynydd; 

• rhoi cyngor a gwybodaeth; 

• gwneud adroddiadau, gan gynnwys adroddiad blynyddol ar y ffordd mae’n ymarfer ei
swyddogaethau i’r Cynulliad Cenedlaethol; a 

• y pŵer i fynnu bod gwybodaeth yn cael ei darparu a bod dogfennau yn cael eu datgelu. 

Swyddogaethau newydd ac estynedig o dan Ddeddf Comisiynydd Plant
Cymru 2001 

4. Mae Deddf 2001 yn diwygio Rhan V o Ddeddf Safonau Gofal 2000 trwy gyflwyno
swyddogaethau newydd ac ymestyn ei swyddogaethau presennol. Mae Deddf 2001:  

• yn darparu mai prif nod y Comisiynydd wrth weithredu ei swyddogaethau yw diogelu
a hyrwyddo hawliau a lles plant; 
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• yn rhoi i’r Comisiynydd bŵer i ystyried a chyflwyno sylwadau i Gynulliad Cenedlaethol
Cymru ynghylch unrhyw fater sy’n effeithio ar hawliau neu les plant yng Nghymru.
(Mae hyn yn golygu y bydd gan y Comisiynydd swyddogaeth statudol mewn materion
nad ydynt o fewn y meysydd swyddogaethol a ddatganolwyd i’r Cynulliad); 

• yn rhoi i’r Comisiynydd bŵer newydd i adolygu effaith unrhyw ddeddfwriaeth
bresennol neu arfaethedig gan y Cynulliad, neu unrhyw un o swyddogaethau eraill
Cynulliad Cenedlaethol Cymru neu berson cyhoeddus yn ymarfer swyddogaethau
statudol neu’n darparu gwasanaethau statudol yng Nghymru mewn maes
swyddogaethol a ddatganolwyd i’r Cynulliad, ar blant yng Nghymru. Y disgwyl yw  mai’r
pŵer hwn i adolygu effaith polisïau a chyflenwi gwasanaethau ar draws y meysydd a
fydd yn cynnal y rhan fwyaf o weithgarwch y Comisiynydd; 

• yn ymestyn swyddogaethau’r Comisiynydd o dan y Ddeddf Safonau Gofal i ystod eang
o gyrff cyhoeddus sy’n gweithredu yng Nghymru, gan gynnwys y Cynulliad, sydd â
swyddogaethau statudol neu’n darparu gwasanaethau statudol sy’n ymwneud â
meysydd swyddogaethol a ddatganolwyd i’r Cynulliad. .

5. Daeth Deddf Comisiynydd Plant Cymru a Rheoliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a
roddodd i’r Comisiynydd ei bwerau llawn, i rym ym mis Awst 2001. Daeth Peter Clarke i’w swydd
ar 1 Mawrth, 2001.  

6. Gellir cysylltu ag ef ar:

Tel : 01792 765600
E-bost: post@childcomwales.org.uk
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ATODIAD 14

ARFER DA WRTH WEITHIO MEWN PARTNERIAETH 

1. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi comisiynu prosiect ymchwil, y bydd ei
ganfyddiadau yn cael eu cyhoeddi tua diwedd 2002. Ceir gwybodaeth bellach yn y Canllawiau
Cynllunio Fframwaith (Atodiad B) a’r Canllawiau Rhoi Cymunedau’n Gyntaf. 

2. Paratowyd y crynodeb canlynol gan Plant yng Nghymru o fewn yr adroddiad a
gomisiynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i adolygu Rhaglenni Partneriaeth Plant. 

Agweddau/proses

• Rhannu'r un weledigaeth 

• Cymorth a pharch y naill i’r llall

• Proses gwneud penderfyniadau dryloyw, ddemocrataidd 

• Arweinyddiaeth effeithiol

• Rhannu adnoddau gwerthfawr 

• Parodrwydd i arloesi a bod yn anturus

Dull gweithredu strategol

• Cysylltiadau da gyda mentrau eraill a rhaglenni sy’n cyllido gwasanaethau plant 

• Cyfraniad aml-asiantaeth, gan gynnwys y sector gwirfoddol 

• Ymrwymiad a chymorth ar lefel uwch 

• Hyfforddiant ar y cyd ar swyddogaethau a chyfrifoldebau 

Monitro a gwerthuso

• Systemau ar gyfer asesu a chofnodi tystiolaeth o ganlyniadau i ddefnyddwyr  

• Systemau ar gyfer monitro cynnydd tuag at dargedau

• Gweithdrefnau ar gyfer myfyrio ar effeithiolrwydd perthnasoedd rhwng partneriaid 
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Cynrychiolaeth/cynhwysiant

• Cymorth i alluogi cynnwys amrywiaeth o bartneriaid gwahanol a fydd yn gweithio
gyda’i gilydd (e.e. codi arian, gofal plant)  

• Cyfranogiad defnyddwyr, gan gynnwys pobl ifanc, mewn llunio a dylanwadu ar gynllun
y gwasanaethau 

Gweithgareddau

• gwasanaethau wedi eu seilio ar dystiolaeth 

• gwasanaethau cydlynol sy’n mynd i’r afael â phob agwedd ar anghenion plant (dull
gweithredu ‘plentyn cyfan’) 

• targedu priodol (gwasanaethau dwys i’r rhai hynny sydd fwyaf mewn angen, mentrau
eraill a dargedir yn ddaearyddol neu sydd ar gael i bawb) 

• lleoliad priodol (cyraeddadwy a heb stigma e.e ysgolion fel lleoliad ar gyfer
gweithgareddau cefnogi) 

• staff sydd wedi cael hyfforddiant a chymwysterau priodol. 
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ATODIAD 15

ARFER DA WRTH DDARPARU GWYBODAETH I BOBL IFANC 

Allfeydd Gwybodaeth (Info Outlets): Strategaeth ar gyfer gwasanaethau gwybodaeth lleol i
bobl ifanc yng Nghymru. 

1. Mae angen dybryd am "allfeydd gwybodaeth" sy’n addas i anghenion cymunedau, er
enghraifft unedau symudol, siopau gwybodaeth, a phwyntiau gwybodaeth.  Rhaid cael
cyhoeddusrwydd da i bob allfa, rhaid iddi fod yn hwylus i'w cyrraedd a ddim yn codi ofn ar
bobl, rhaid iddi gynnig cyngor,  arweiniad a gwybodaeth ddiduedd. Dylai’r allfeydd ffurfio rhan
o’r gwasanaethau cymorth a ddarperir gan awdurdodau lleol. (‘Ymestyn hawliau’: cynorthwyo
pobl ifanc yng Nghymru Medi.2000)

2. Ers mis Ionawr  2001, mae Canllaw Ar-lein, a gefnogir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru,
wedi parhau gyda gwaith cynharach Asiantaeth Ieuenctid Cymru i ddatblygu cynllun gyda
manyleb gwasanaeth strwythurol ar gyfer Allfeydd Gwybodaeth. Mae’r fanyleb hon yn seiliedig
ar gynllun cofrestru meincnod i sicrhau safonau ansawdd cyffredin ar gyfer cyflenwi’r
gwasanaeth ledled Cymru. Mae Allfeydd Gwybodaeth yn gweithio tuag at farc ansawdd fel rhan
o’r cynllun cofrestru, gan sicrhau trwy hynny eu bod yn ymrwymo i ddarparu gwasanaethau
gwybodaeth addas i bobl ifanc yn eu cymuned. 

3. Er mwyn creu’r rhwydwaith cenedlaethol hwn, mae Canllaw Ar-lein wedi gwneud
cysylltiad â phartneriaid (statudol a gwirfoddol ) ym mhob un o’r 22 awdurdod lleol. Mae wedi
gwneud hyn er mwyn edrych ar strategaethau ar gyfer cyflenwi gwasanaethau gwybodaeth i
Bobl Ifanc yn lleol. Mae prif gysyniadau ac egwyddorion arweiniol Canllaw Ar-lein yn
dylanwadu’n fawr ar y broses a ddewisir ar gyfer model cyflenwi lleol. 

4. Yn yr un ffordd ag y mae Canllaw yn gwasanaethu fel canolbwynt ar gyfer cyflenwi
gwasanaeth gwybodaeth cenedlaethol ar gyfer pobl ifanc felly hefyd rhaid i awdurdodau gael
prif 'ganolbwynt' fel cyfleuster canolog i nifer o allfeydd gwybodaeth strategol yn y gymuned.
Mae’r 'canolbwynt' hwn yn dod yn bwynt cydlynu ar gyfer cyflenwi gwasanaethau gwybodaeth
i bobl ifanc ac yn sicrhau bod yr holl Allfeydd Gwybodaeth yn eu hardal leol yn derbyn
gwasanaeth cynhwysfawr a chydlynus yn nhermau cymorth, cyfathrebu a datblygu staff. 

5. Gall prosiectau fynd i mewn i’r cynllun cofrestru cenedlaethol ar gyfer Allfeydd
Gwybodaeth ar bedair lefel.
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a) Pwyntiau gwybodaeth 

6. Ardaloedd/mannau arddangos gwybodaeth i bobl ifanc yw’r rhain, sydd wedi eu lleoli
mewn ardaloedd proffil uchel ar gyfer pobl ifanc e.e. Clybiau Ieuenctid, Llyfrgelloedd, Ysgolion,
Canolfannau Hamdden, Siopau Gyrfaoedd, ac unrhyw ardaloedd lleol eraill y mae’n hysbys bod
pobl ifanc yn eu mynychu. Arddangosir gwybodaeth berthnasol i bob un o'r deg system Canllaw
Mynegai-Gwybodaeth mewn fformat penodol sy’n ei gwneud yn hawdd ei hadnabod fel rhan
o’r Cynllun Allfa Gwybodaeth Cenedlaethol. Hon yw lefel sylfaenol y cynllun a dim ond
buddsoddiad bach gan bartneriaid lleol sydd ei angen i’w sefydlu. 

b) Parthau Gwybodaeth (Info Zones ) 

7. Ardaloedd/ystafelloedd mewn adeilad yw’r rhain a ddynodwyd fel Parthau Gwybodaeth
a chanddynt fynediad am ddim i’r Rhyngrwyd, defnydd o’r ffôn am ddim, mynediad at staff wedi
eu hyfforddi, gwasanaeth Ewro-desg, ac arddangosfa gwybodaeth sy’n berthnasol i bob un o’r
deg pennawd Gwybodaeth- Mynegai Canllaw.  Mae’r Parthau hyn yn cynnig gwasanaeth llawer
mwy cynhwysfawr i bobl ifanc a byddant yn gallu helpu’r person ifanc o ddechrau eu hymholiad
hyd y diwedd. Mae’n ofynnol hefyd i’r Parthau gwrdd â meini prawf gwasanaeth a strwythurol
penodol fel rhan o’r Cynllun Cofrestru. 

c) Gwasanaethau Gwybodaeth Symudol (Info Mobiles)

8. Mae’r lefel hon ar gyfer y gwasanaethau symudol y gellid eu rhedeg i wasanaethu
ardaloedd sydd yn brin o wasanaethau e.e. cymunedau gwledig, ystadau tai ynysig, a threfi
anghysbell. Er mwyn cofrestru fel darpariaeth symudol o dan y cynllun rhaid bod o leiaf 5
ymweliad yr wythnos i gynnig gwasanaeth i ardaloedd cyfagos a rhaid i brosiectau allu cwrdd
â’r meini prawf strwythurol a gwasanaeth a amlinellir yn Atodiad A. 

d) Siopau gwybodaeth (Info Shops)

9. Dyma’r lefel uchaf yn y cynllun ac mae ar gyfer prosiectau gwybodaeth dynodedig sy’n
rhedeg "Siopau" mewn lleoliadau proffil uchel.  Mae’r siopau yn cynnig holl wasanaethau’r
lefelau eraill bob dydd ac maent yn gallu gweithredu fel canolbwynt i gyflenwi gwasanaethau
gwybodaeth i bobl ifanc. 

10. Gofyniad isaf yw’r meini prawf ar gyfer cofrestru; rydym yn disgwyl y bydd llawer o’r
allfeydd yn gallu gweithredu gwasanaeth sydd lawer yn uwch na’r lefel sydd ei hangen. 

11. Y model dewisol ar gyfer darparu Allfeydd Gwybodaeth i ardal awdurdod lleol fydd
cyfuniad o’r lefelau uchod fel y bernir yn briodol, i wasanaethau ar draws y gymuned gyfan.
Datblygwyd y logo cyffredin a’r hunaniaeth gorfforaethol fel ble bynnag y mae pobl ifanc yn eu
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cynefin mae ganddynt yr hawl i ddisgwyl mynediad i wasanaeth gwybodaeth a chyngor sydd o
ansawdd uchel ac yn ddibynadwy. 

12. Yr elfen allweddol mewn cyflenwi gwasanaeth yn lleol yw dynodi tîm/gweithiwr
gwybodaeth (hy y canolbwynt) gyda chyfrifoldeb dros ddatblygiad strategol y Gwasanaethau
Gwybodaeth i Bobl Ifanc ar gyfer yr awdurdod hwnnw.  Wedyn mae’r tîm/person dynodedig
lleol yn gallu cynllunio a datblygu’r gwasanaeth mwyaf priodol ar gyfer yr ardal ddaearyddol
dan sylw. Rhaid cofio ystyried sut i gael cyfraniad yr holl ddarparwyr gwybodaeth o’r holl
sectorau perthnasol. Bydd hyn yn golygu bod cymorth a gwybodaeth yn llifo’r ddwy ffordd o
Canllaw Ar-lein i ganolbwyntiau ym mhob awdurdod a thrwy gyfrwng y canolbwyntiau hyn i’r
holl Allfeydd Gwybodaeth cofrestredig yn yr ardal.

Enghreifftiau o Arfer Da ar Waith

13. Mae Awdurdod Lleol Casnewydd wedi sefydlu yng nghanol y ddinas Siop Wybodaeth
gyflawn, gyda thîm staff medrus iawn yn ei rhedeg, sy’n cynnig canolbwynt ar gyfer
gwasanaethau gwybodaeth ar gyfer pobl ifanc, ac mae hyn yn cael ei ategu ymhellach gan y
gwasanaeth Ieuenctid yn yr Awdurdod. 

14. Mae Awdurdod Lleol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dynodi un o’u Staff Ieuenctid a
Chymunedol a’r adeilad ble mae’n gweithio fel y Cyswllt Canllaw a rhoddwyd y cyfrifoldeb am
gydlynu strategaeth i ddarparu Gwybodaeth i bobl ifanc yn yr awdurdod i’r aelod staff hwnnw,
ac mae’r disgrifiad swydd ar gyfer y swydd yn cyfeirio’n benodol at ddatblygu fel rhan o Gynllun
Allfa Wybodaeth Canllaw Ar-Lein yng Nghymru. Mae’r swyddfeydd ym Maesteg yn cofrestru fel
Parth Gwybodaeth a byddant yn gweithredu fel canolbwynt i 27 Pwynt Gwybodaeth
arfaethedig sydd i’w sefydlu ar draws Pen-y-bont ar Ogwr. Mae Pwyntiau Gwybodaeth eraill a
fydd yn y pen draw yn mynd yn ganolbwyntiau rhanbarthol i Bwyntiau Gwybodaeth cyfagos
wedi eu cynllunio. 

15. Yn Wrecsam mae Siop Wybodaeth newydd yn cael ei datblygu yng nghanol y dre a
Phwynt Gwybodaeth yng Ngholeg Iâl. 

Cyswllt : Mick Conroy, Canllaw Ar-lein ffôn : 029 2088 7868
E-bost: mickconroy@canllaw-online.coml
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DIOLCHIADAU

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ddiolchgar am y gefnogaeth a’r cymorth a gawsom gan
sawl corff ac unigolyn wrth ddatblygu’r Cyfarwyddyd a’r Canllawiau hyn. 

Yn bennaf, hoffem nodi’n gwerthfawrogiad o’r cyfraniad a wnaed gan Grŵp Cynghori Arbenigol
"Ymestyn Hawliau", y Grŵp Cyfeirio Allanol, Margaret Jervis (Cyfarwyddwr, Valleys Kids,
Rhondda Cynon Taf), Huw Jones (Prif Swyddog Ieuenctid, CBS Caerffili), Jan Jones (Cyfarwyddwr,
Cymdeithas Gyrfaoedd Cymru) a’u cydweithwyr. 

Rydym hefyd yn gwerthfawrogi’r sylwadau a gawsom gan nifer fawr o bobl ledled Cymru yn
ystod y broses ymgynghori cyn cyhoeddi. 

25 Mehefin 2002
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Rhai o’r bobl a gyfrannodd at y gwaith o ddatblygu Ymestyn Hawliau
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Diolch i Canllaw Ar-lein a myfyrwyr ffotograffiaeth o Ganolfan Morgannwg ar gyfer 
Technoleg Celf a Dylunio.


