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1. Cyflwyniad  

Comisiynwyd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i adolygu’r Strategaeth 

Genedlaethol ar Waith Ieuenctid yng Nghymru 2014-2018 mewn partneriaeth 

gyda Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd a Susanne Rauprich OBE. 

Amcan yr adolygiad oedd datblygu dealltwriaeth eglur o werth ac effaith Y 

Strategaeth Genedlaethol ar Waith Ieuenctid  ar draws Cymru. Bydd y 

canfyddiadau a ddaw o’r ymchwil a’r argymhellion i gefnogi yn darparu 

tystiolaeth i Lywodraeth Cymru a’r Grŵp Cyfeirio Gwaith Ieuenctid. Bydd hwn 

yn cael ei ddefnyddio i roi gwybodaeth wrth ddatblygu drafft o strategaeth 

newydd ar gyfer gwaith ieuenctid.  

Amcanion  allweddol yr ymchwil oedd i:  

 Adnabod cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau’r 

strategaeth ac unrhyw fylchau o gyfeiriad y ffordd y cafodd ei gynllunio 

 Ystyried/adolygu mecanwaith a chynnydd cyflawniad y pedwar 

deilliant allweddol a’r gweithredu 

 Darparu dealltwriaeth o sut y defnyddiodd y sefydliadau gwaith 

ieuenctid statudol a gwirfoddol y strategaeth i ddatblygu a chynllunio 

eu darpariaeth gwaith ieuenctid 

 Asesu effaith y pedwar deilliant allweddol 

 Canfod argymhellion ar gyfer strategaeth gwaith ieuenctid yn y 

dyfodol. 

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno casgliadau o’r ymchwil a wnaed rhwng 

Mawrth 2017 a Mehefin 2017. Mae’n cynnwys barn rhanddeiliaid allweddol yn 

cynnwys:  

 Pobl Ifainc 

 Gwasanaeth Ieuenctid pob Awdurdodau Lleol yng Nghymru 

 Dros 22 Sefydliad Sector Gwirfoddol, yn cynnwys 6 gwasanaeth unffurfiol 

 Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Ieuenctid Cymru(CWVYS) 

 Sefydliadau Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol cenedlaethol a lleol 

 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) 

 Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid (PYOG) 

 Safonau Hyfforddi Addysg (ETS) Cymru 

 Gweithwyr ieuenctid/gweithwyr cefnogi ieuenctid cymwysedig yn y 

sector statudol a gwirfoddol 

 Aelodau Grŵp Cyfeirio Gwaith Ieuenctid. 
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2. Ymchwil top desg  

Darperir gwaith ieuenctid yng Nghymru gan awdurdodau lleol a sefydliadau’r 

sector wirfoddol, perthynas tymor hir a wreiddiwyd yn gadarn yn y polisi a’r 

ymarfer Cymreig drwy gydol yr unfed ganrif ar hugain. 

 

Deilliodd o Ddeddf Dysgu a Sgiliau (2000), arddangosodd Llywodraeth Cymru 

ei gweledigaeth a’i gweithdrefnau gwaith gyda phobl ifanc mewn dwy 

ddogfen, Ymestyn Hawliau (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2000)  a 

Chyfarwyddyd a Chanllawiau Ymestyn Hawliau (LlCC, 2002). Roedd y 

papurau hyn yn amlinellu sut yr oedd Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyfuno a 

datblygu gwasanaethau pobl ifanc ar draws Cymru (Rose, 2017). Roedd 

gwaith ieuenctid yn agwedd annatod o fframwaith sylfaenol yr ymchwil ar 

gyfer arweiniad a chyfarwyddyd y gwasanaethau cefnogi ieuenctid gyda 

gorchymyn Llywodraeth Cymru ar gyfer hawl cyffredinol yr holl bobl ifanc o 11 

i 25.  Rhoddwyd mandad i awdurdodau lleol i sicrhau darpariaeth gwasanaeth 

ieuenctid drwy weithio gyda sectorau statudol, gwirfoddol ac annibynnol 

(LLCC, 2002) 
 

Ymddangosodd y strategaeth gwaith ieuenctid i Gymru gyntaf yn 2007 fel 

ymateb i’r cais yma a gwelwyd nodweddion allweddol gwaith ieuenctid: 

cyfranogaeth wirfoddol; darpariaeth gyffredinol ar gyfer rhai o 11-25 oed;  

addysg a’r ffocws ar bobl ifanc ac addysg anffurfiol (LlCC, 2007). Roedd y 

strategaeth yn diffinio paramedr y berthynas waith rhwng Llywodraeth Cymru, 

awdurdodau lleol a sefydliadau gwirfoddol  er mwyn darparu gwasanaethau 

gwaith ieuenctid. Yn 2010, gwnaethpwyd gwerthusiad o strategaeth gwaith 

ieuenctid gan Arad er mwyn rhoi gwybodaeth i Strategaeth Gwaith Ieuenctid 

Cymru (LlCC, 2010)  

 

Daeth yr ymchwil i’r casgliad fod darpariaeth gwasanaeth ieuenctid wedi 

gwella dros gyfnod y strategaeth ond nad oedd unrhyw dystiolaeth glir i 

awgrymu fod pob gweithred strategol wedi ei chyflawni (Arad 2010). Roedd 

tangyflawniad neilltuol yn y gydnabyddiaeth ohono o fewn awdurdodau lleol 

y tu hwnt i wasanaethau ieuenctid ac ariannu awdurdodau lleol creiddiol 

(LlCC, 2010). Yn ychwanegol, roedd yr adroddiad yn tanlinellu cyfrifoldebau 

sefydliadau addysg uwch a’r sector wirfoddol i gwrdd â’u hargymhellion ar 

gyfer datblygiadau’r strategaeth i’r dyfodol ac/neu weithgareddau o’i 

mewn(LlCC,2010). Bydd yr ymchwilwyr, fel canfyddwyr allweddol yn 

natblygiad y strategaeth gyfredol (LlCC,2010), yn defnyddio data’r 

gwerthusiad yma i ddarparu data gwaelodlin yn y gwerthusiad dan sylw. 

Datblygwyd y Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol i Gymru (NYWSW) 

2014-2018 (LlC, 2014)  drwy ymgynghoriad yn dilyn yr archwiliad politicaidd a 

ddaeth o argyfwng ariannol 2008. O’r herwydd bu adolygiad arwyddocaol o 

wasanaethau a gwariant cyhoeddus. Yn 2013, daeth Grŵp Adolygu Gwaith 
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Ieuenctid yng Nghymru (YWWRG) a Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: 

Egwyddorion a Dibenion (YWWRG, 2013) allan fel ymateb y sector ieuenctid i 

bolisi gan y gwasanaethau statudol a gwirfoddol. Er enghraifft, daeth 

Cynghrair Gwaith Ieuenctid Cymru (YWAW)a gai ei gynrychioli hefyd gan y 

gwasanaethau ieuenctid  statudol a gwirfoddol  ag adroddiad allan sy’n 

manylu ar y ffordd y mae methodoleg arbennig gwaith ieuenctid yn cyfrannu 

at gwrdd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a 'datblygiad cynaliadwy 

Cymru' (YWAW, 2013 t.4). 

 

Mae’r NYWSW (LlC,2014) yn esbonio sut y mae gwaith ieuenctid yn cwrdd â 

blaenoriaethau Llywodraeth Cymru o fewn eu pedwar deilliant tra bod Gwaith 

Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion (YWWRG, 2013) a Safonau 

Galwedigaethol Cenedlaethol gwaith ieuenctid (2012) yn sail iddo. Caiff y 

berthynas rhwng gwasanaethau gwirfoddol a statudol ieuenctid ei 

flaenoriaethu yn y strategaeth gyda golwg ar gryfhau gwasanaethau 

ieuenctid ar draws Cymru (LlC, 2014). I’r bwriad yma, gwnaed adolygiad o’r 

gefnogaeth  a roir i sector waith gwirfoddol ieuenctid ac a dderbynnir 

ganddynt yn 2016 a gwelwyd cryfderau arwyddocaol yn y ddarpariaeth o’r 

ddwy ochr a gellir meithrin y rhain mewn ffordd o weithio cyfunol mewn cyfnod 

o gyni (UWTSD, 2016). Er hyn mae Wylie (2016) yn gweld fod cyflwr y berthynas 

rhwng gwasanaethau ieuenctid gwirfoddol a statudol mewn cyflwr bregus, ac 

yn atal cydweithio o’r fath. 

 

Yn 2015 comisiynodd Llywodraeth Cymru (LlC) ymgynghorwyr rezolvPS i 

ysgrifennu adroddiad yn darparu ‘arfarniad opsiynau o fodelau cyflwyno 

posibl ar gyfer darpariaeth gwaith ieuenctid yng Nghymru' (LlC, 2015). Roedd 

hwn i archwilio sut y cai gwaith ieuenctid ei ddarparu o fewn yr awdurdodau 

lleol, gyda’u partneriaid yn y sector wirfoddol. Wedyn byddai rhaid iddynt 

ddod a nifer o fodelau ar gyfer y bwriad o’i gynllunio, gan gymryd esiamplau 

o bobman ar draws y DU, Ewrop ac ymhellach. 

 

Cynigiwyd pedair model, yn cynnwys dwy fersiwn well o’r system gyfredol yng 

Nghymru, model ranbarthol a chenedlaethol. Roedd y gwelliant posib yn 

cynnwys: 

 

a. Rhyw ffordd o gorlannu neu ddamcaniaethu cyllideb gwaith ieuenctid 

b. Cysylltiadau mwy eglur gydag addysg ffurfiol 

c. Arolygiadau cenedlaethol  a phrosesau ansawdd cryfach 

d. Canllawiau statudol ar weithio ar y cyd ar draws sectorau a gaiff eu 

cynnal a rhai gwirfoddol 

e. Creu corff gosod safonau cenedlaethol annibynnol tebyg i YouthLink 

Scotland. Byddai’r corff yn cyfuno aelodaeth y sector wirfoddol a’r rhai 

gaiff eu cynnal. Byddai ganddo’r gallu i greu incwm oddi wrth 

ymddiriedolaethau creu-grant, elusennau a chyrff llywodraethol, tra 

hefyd yn gweithredu fel brocer rhwng y prif randdeiliaid, yn cynnwys pobl 

ifainc. 
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Datblygir y themâu hyn ac eraill ymhellach gan yr ymchwiliad diweddar i waith 

ieuenctid gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru, 'Pa fath o wasanaeth ieuenctid mae Cymru ei eisiau?' Er enghraifft, 

cyflwyno model cenedlaethol ar gyfer gwaith ieuenctid  'yn cwmpasu 

darpariaeth statudol a gwirfoddol' (CCC, 2016, tud. 9) i wella cydweithio, 

lleihau ail-adrodd, codi statws gwaith ieuenctid, galluogi datblygu'r gweithlu, 

ac yn bwysicach, 'gwneud y gorau o'r adnoddau sydd ar gael er budd pobl 

ifanc' ( ibid., tud. 7). 

Mae'r pwyllgor yn 'pryderu bod darpariaeth sydd wedi'i dargedu wedi cael ei 

flaenoriaethu ar draul darpariaeth mynediad agored' (ibid., tud. 5 a 6), gan 

ddadlau am gydbwysedd, y mae'r Gweinidog dros Ddysgu Gydol Oes a'r 

Gymraeg yn ei dystiolaeth lafar (12 Hyd 2016 ) wedi'i gefnogi. Mae'r adroddiad 

yn dod i'r casgliad bod angen mawr am ymyrraeth sylweddol gan Lywodraeth 

Cymru i gynnal hawl cyffredinol i bobl ifanc yng Nghymru yng nghanol 

toriadau ariannol parhaus. 

 

Mae'r adroddiad wedi canfod fod y diffyg cynllunio, datblygu a chyflwyno 

gwaith ieuenctid rhwng gwasanaethau gwirfoddol a statudol yn risg i 

weithrediad gwaith ieuenctid cyffredinol yng Nghymru (CCC, 2016). Aiff y 

pwyllgor ymlaen i argymell 'asesiad digonolrwydd' ar lefel leol a 'fframwaith 

atebolrwydd ar gyfer defnydd awdurdodau lleol o gronfeydd ar gyfer gwaith 

ieuenctid' (ibid., tud. 9). Yn y cyd-destun hwn, mae'r ymchwiliad i waith 

ieuenctid (CCC, 2016) yn argymell adolygiad o'r Strategaeth Gwaith Ieuenctid 

Cenedlaethol ar gyfer Cymru 2014-2018 (LlCC, 2014) i 'adnewyddu'r 

canllawiau statudol mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid a phobl ifanc' a 

darparu 'cynllun gweithredu manwl i'w weithredu, gan gynnwys amserlenni ... 

ochr yn ochr â strategaeth newydd.' (CCC, 2016, tud. 23). Pwysleisir 

cyfranogiad pobl ifanc, gweithwyr ieuenctid, rheolwyr a strategwyr wrth 

adolygu'r strategaeth bresennol, a’i datblygu i'r dyfodol. 
 

 

Yn dilyn cyhoeddiad yr adroddiad ym mis Rhagfyr 2016, ysgrifennodd Lynne 

Neagle AC, cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog 

dros Ddysgu Gydol Oes a'r Iaith Gymraeg,  Alun Davies (25 Mai, 2017) yn gofyn 

am  fwy o oleuni ac eglurder ar y berthynas rhwng  adnewyddiad y canllawiau 

statudol ar gyfer Ymestyn Hawliau a gyhoeddwyd gan y Gweinidog, ac 

adolygiad o'r Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol (2014-18).  Mae'n 

codi cwestiynau ynghylch nifer yr 'asesiadau digonolrwydd' a wneir gan 

awdurdodau lleol, yn gofyn am ddiweddariad ar yr adolygiad cyfredol o 

ffrydiau ariannu gwaith ieuenctid a statws y grantiau NVYO, ac mae am gael 

rhagor o fanylion am ‘Fwrdd Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid Cenedlaethol'  

o ran beth a phwy fydd yn cael ei gynnwys. Yn amlwg, ar hyn o bryd mae 

gwaith ieuenctid yng Nghymru yn fater strategol o bwys  ac yn debygol o gael 

ei graffu arno’n barhaus. 
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Oddi wrth ddadansoddiad o gyd-destun gwaith ieuenctid yng Nghymru, 

mae'n bosibl gweld bod Llywodraeth Cymru yn gefnogol i gynnal 

gwasanaethau ieuenctid pobl ifanc yng Nghymru.  Mae angen adolygiad o'r 

strategaeth gyfredol, fodd bynnag, nid yn unig i fesur cynnydd, ond i nodi 

ffyrdd o fynd i'r afael â rhai o'r materion a amlinellir uchod. Mae hyn yn 

angenrheidiol fel y gellir cymryd agwedd gadarn a deinamig tuag at waith 

ieuenctid, a fydd yn bodloni anghenion pobl ifanc a chymunedau yng 

Nghymru dros y blynyddoedd i ddod. Yn y cyd-destun hwn, bydd y 

bartneriaeth ymchwil yn gwerthuso effaith Strategaeth Genedlaethol  Gwaith 

Ieuenctid Cymru 2014-2018 (Llywodraeth Cymru, 2014) i nodi argymhellion ar 

gyfer strategaeth gwaith ieuenctid yn y dyfodol. 
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3. Methodoleg 

Roedd y fethodoleg yn defnyddio ymchwil arolwg fel modd o gasglu data 

priodol o fewn y llinell amser arfaethedig. Gan fod y gwerthusiad ymchwil yn 

gofyn am driongliad o safbwyntiau, defnyddiwyd  dull cymysg gan gyfuno 

dulliau meintiol ac ansoddol i gynhyrchu data i fesur gwerth ac effaith y 

strategaeth. Cynhaliwyd y fethodoleg dros dri chyfnod gan gynnwys ymarfer 

ymchwil pen desg, holiaduron rhanddeiliaid sy'n darparu data meintiol, a 

chyfweliadau grŵp ffocws yn darparu data ansoddol. Mae gwybodaeth 

fanylach ar y dulliau a ddefnyddir yn cael eu cynnwys yn yr atodiad. 

 

Ffigur 1 – Nifer y cyfranogwyr yn yr ymchwil cyfredol  

 

Ffigur 2 – Cyfranogwyr ymchwil gyfredol - % y sector  

 

 

 

3.1

41.4

52.3

2.3

Preifat Gwirfoddol Statudol Dim ateb

Rhanddeiliaid Cyfranog   

Ymatebion proffesiynol i holiaduron  168 

Ymateb pobl ifanc 61 

Mynychwyr grwpiau ffocws 53 
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4.    Canfyddiadau a Dadansoddiad 

4.1 Nodi cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau'r strategaeth 

gyda bylchau o gyfeiriad y strategaeth 

 

Rhan allweddol o'r ymchwil oedd casglu gwybodaeth am yr hyn y teimlodd y 

sector gwaith ieuenctid yn gryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau 

(SWOT) y strategaeth gyfredol. Casglwyd y wybodaeth hon yn y sesiynau grŵp 

ffocws a fynychwyd gan gynrychiolwyr o sefydliadau gwaith ieuenctid 

statudol a gwirfoddol. Roedd cyfranogwyr yn y grwpiau ffocws yn cynrychioli 

sefydliadau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, yn ogystal â rheolwyr lefel 

strategol ac ymarferwyr sylfaenol. Crynhoir y prif themâu a nodwyd ganddynt 

isod. 
 

 

Cryfderau: 

Nododd rhanddeiliaid y canlynol fel cryfderau’r strategaeth:  

 Mae bodolaeth y strategaeth yn dangos ymrwymiad Llywodraeth 

Cymru i waith ieuenctid a’i ddatblygiad 

 Mae’r strategaeth yn cydnabod gwerth darpariaeth gwaith ieuenctid a 

mynediad agored a gwerth addysg ddi-ffurf ac addysg anffurfiol 

 Mae’r strategaeth yn canolbwyntio ar waith ieuenctid yn hytrach na 

gwasanaeth ieuenctid neu’r gwasanaeth cefnogi ieuenctid.  

 Mae’r strategaeth yn darparu rhywfaint o sefydlogrwydd a pharhad 

mewn cyfnod o newid ac ansefydlogrwydd cymdeithasol, gwleidyddol 

ac economaidd.  

 Nod y strategaeth yw dwyn ynghyd y sector statudol a gwirfoddol  ac 

annog gweithio mewn partneriaeth 

Gwendidau: 

Nododd y rhanddeiliaid y canlynol fel gwendidau’r strategaeth:  

 Nid yw’r strategaeth ond yn cydnabod yr hyn y mae’r sector gwaith 

ieuenctid eisoes yn ei wneud ac nid yw a chymaint o weledigaeth nac 

mor flaengar ac y gallai fod. Felly mae datblygiad yn y sector wedi bod 

ar waethaf y strategaeth ac nid o’i herwydd. 

 Mae mecanweithiau cyllido i sicrhau ymrwymiad i’r strategaeth ac i 

fynediad agored  yn wan. Felly, nid yw’r strategaeth wedi atal toriadau 

i wasanaethau mynediad agored a ddarperir gan awdurdodau lleol 

nac i roi arian i’r Sector Wirfoddol i ddarparu gwasanaethau o’r fath,   

 Mae'r strategaeth yn canolbwyntio gormod ar ddarpariaeth wedi'i 

dargedu, darpariaeth mewn ysgolion a chysylltiadau ag addysg ffurfiol 
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 Datblygwyd y strategaeth heb y cyfraniad priodol gan bobl ifanc. Fe’i 

hystyrir felly yn strategaeth a luniwyd gan oedolion yn hytrach nag un yn 

canolbwyntio ar anghenion pobl ifanc fel y maent hwy yn ei ddirnad 

 Nid yw’r strategaeth yn cynnwys egwyddorion a dibenion gwaith 

ieuenctid yng Nghymru, na gwerthoedd cyfranogiad, awdurdodi, 

cynhwysedd a mynegiant. Nid yw’r strategaeth yn cydnabod 

ymagwedd a chanolbwyntio ar yr unigolyn sy’n hanfodol i waith 

ieuenctid sy’n seiliedig ar y gwerthoedd hynny, gan ei gwneud hi’n 

anodd i ddarparwyr gyflawni deilliannau da i bobl ifanc gan ddefnyddio 

dull gwaith ieuenctid. 

 Nid oedd felly’n glir pwy oedd cynulleidfa arfaethedig y strategaeth. 

Arweiniodd hyn at wybodaeth gyfyngedig am y strategaeth a 

chyfyngodd ei effaith o ran ymarfer gwaith ieuenctid allweddol megis 

Ymestyn Hawliau, Siarter Cymru ar gyfer Gwaith Ieuenctid, Fframwaith 

Ymgysylltu ac Ymwneud Ieuenctid, Safonau Cyfranogiad.  Ac i’r 

gwrthwyneb nid yw polisïau a deddfwriaeth allweddol eraill Llywodraeth 

Cymru yn cysylltu yn ôl â’r strategaeth nac yn cydnabod gwerth gwaith 

ieuenctid wrth gyfrannu at eu hamcanion. 

 Collodd y strategaeth gyfleoedd i roi modelau ac offer cenedlaethol ar 

gyfer mesur canlyniadau ar waith. Byddai'r rhain yn ffyrdd o fesur 

deilliannau sy’n medru cael effaith hirdymor ar waith ieuenctid. 

 Nid oes gan y strategaeth gamau gweithredu a llinellau amser eglur nac 

adnoddau i sicrhau ei weithredu. Ni chanfuwyd unrhyw fecanweithiau 

atebolrwydd, nid dim ond   i Lywodraeth Cymru, ond hefyd i randdeiliaid 

allweddol eraill fel y sectorau gwirfoddol a strategol, sefydliadau addysg 

uwch ayyb. Un enghraifft a nodwyd oedd bod y strategaeth yn amlygu 

pwysigrwydd creu gweithlu a chymwysterau proffesiynol ond nad yw’n 

darparu manylion penodol ynghylch sut y caiff hyn ei gyflawni neu ei 

ariannu. 

 Er bod y strategaeth yn anelu at sicrhau cydweithio rhwng y sector 

statudol a gwirfoddol, nid yw hyn yn digwydd yn effeithiol ar draws pob 

maes lle mae cystadleuaeth am adnoddau a diffyg perthynas 

gadarnhaol.  

Cyfleoedd: 

Mae cyfle gan strategaeth yn y dyfodol i:  

 Sefydlu gweledigaeth glir ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru, codi 

ei broffil, sicrhau ei weithredu a chynyddu proffesiynoldeb.  

 cael ei lunio o amgylch anghenion pobl ifanc wrth eu bod yn eu 

sylweddoli, yn cynnig ymagwedd gyfannol sy’n canolbwyntio ar eu lles, 

ac yn dangos sut y gall ymagwedd gwaith ieuenctid helpu i fynd i’r afael 

â materion difrifol megis tlodi, iechyd meddwl, a cham-fanteisio rhywiol 
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plant yn hytrach na dim ond canolbwyntio’n unig ar addysg, achrediad 

a chyflogaeth     

 Tynnu oddi ar enghreifftiau arloesol o arferion  da sydd wedi  codi er 

gwaethaf tlodi, gwaith traws-sector, menter gymdeithasol, technolegau 

newydd a gwaith ieuenctid rhyngwladol 

 Amlygu cyfraniad gwaith ieuenctid i sectorau eraill ac amlygu 

cysylltiadau â  dogfennau polisi allweddol eraill Llywodraeth Cymru; gan 

wella proffil y proffesiwn a’r dylanwad  sydd ganddo   

 Datblygu mecanwaith cyllido newydd, gan greu maes chwarae mwy 

gwastad ar draws y sectorau statudol a gwirfoddol ac annog 

cydweithio a gweithio mewn partneriaeth  

Bygythiadau:  

Gwelodd y rhanddeiliaid y bygythiadau canlynol allai danseilio strategaeth 

yn y dyfodol:  

 Toriadau i ddarpariaeth ieuenctid mynediad agored sydd mewn perygl 

o ddileu cronfa sylfaenol gwaith ieuenctid. Mae angen gwarchod 

gwaith ieuenctid mynediad agored yn ddigonol fel y gall gefnogi a 

galluogi darpariaeth wedi’i dargedu, yn hytrach na gadael iddo gael ei 

danseilio gan hyn. 

 Ymgyrch barhaus a thoriadau pellach a allai arwain at ddarpariaeth 

ddarniog a chystadleuaeth am adnoddau rhwng darparwyr gwirfoddol 

a statudol, yn tanseilio’r ymgyrch ar gyfer darparu gwaith ieuenctid o 

safon, gweithio mewn partneriaeth ac arfer arloesol.  

 Datblygiad a reolir gan oedolion, a fyddai’n tanseilio llais pobl ifanc ac 

a fyddai’n cario risg na fyddai’r strategaeth yn cwrdd â’u hanghenion.  

 Bod gwerthoedd ac egwyddorion craidd gwaith ieuenctid yn mynd ar 

goll wrth gwrdd ag agenda sefydliadau eraill megis rheolwyr 

gwasanaeth sy’n gosod targedau cyflawni yn llawer uwch nag 

anghenion pobl ifanc.  

 Brexit, gydag ailstrwythuro ariannu Ewrop yn debygol o effeithio ar 

ddarpariaeth gwaith ieuenctid yng Nghymru.  Hyn yn ogystal ag 

ansicrwydd politicaidd a allai ddod gydag etholiadau lleol a rhai’r 

cynulliad  a fyddent yn newid ymrwymiad a chyfeiriad gwaith ieuenctid 

yng Nghymru. 

 

 

I grynhoi, mae rhanddeiliaid wedi dweud wrthym y byddai cael strategaeth 

yn ddymunol ac fe gai ei werthfawrogi o safbwynt glynu ymrwymiad 

Llywodraeth Cymru i waith ieuenctid a'r proffesiwn. Er mwyn mynd i'r afael â 

gwendidau'r strategaeth gyfredol a datblygu datganiad llawn gweledigaeth 

ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru, byddai angen i strategaeth yn y 

dyfodol: 
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- Ddarparu mynediad agored diogel 

- Ymgorffori gwerthoedd ac egwyddorion gwaith ieuenctid 

- Gynnwys camau clir ac adnoddau ariannol digonol 

- Sicrhau dolenni diogel rhwng polisi a deddfwriaethau eraill a'r strategaeth 

gwaith ieuenctid. 

 

Mae hyn yn ogystal â gwella'r berthynas rhwng y darparwyr gwaith ieuenctid 

gwirfoddol a statudol. Wedi dweud hynny,  mae gan strategaeth y dyfodol y 

cyfle i dynnu ar arfer arloesol ar draws y sectorau. Mae angen lliniaru 

ansefydlogrwydd gwleidyddol ac economaidd er mwyn datblygu strategaeth 

sy'n diwallu anghenion pobl ifanc yng Nghymru.  Mae rhai o'r themâu 

allweddol hyn yn cael eu harchwilio ymhellach yn yr adrannau isod. 

 

4.2 Adolygu sut mae sefydliadau gwaith ieuenctid statudol a 

gwirfoddol wedi defnyddio'r strategaeth i gynllunio a chyflwyno gwaith 

ieuenctid 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth edrych ar y 

camau a osodwyd yn y Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol, mae rhai 

enghreifftiau yn cynnwys: 

 

Sefydlu’r Grŵp Cyfeirio Gwaith Ieuenctid   

Parhad y Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid blynyddol  

Lansio Siarter Cymru ar gyfer Gwaith Ieuenctid  

Mae'r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol yn cael ei ddatblygu 

Lansio Marc Ansawdd Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid  

Cwblhau'r gwerthusiad o effaith gwaith ieuenctid mewn ysgolion 

Prysuro deddfwriaeth sy’n gofyn am gofrestru gweithwyr ieuenctid gyda’r 

Cyngor Gweithlu Addysg   

 

Mae tystiolaeth gan grwpiau ffocws yn dangos bod bwriadau a nodau'r 

Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol i Gymru wedi'u derbyn yn dda yn 

genedlaethol oherwydd ei fod yn dangos ymrwymiad Llywodraeth Cymru i 

waith ieuenctid yng Nghymru.  Cafodd yr ymrwymiad hwn ei gadarnhau gan 

y Gweinidog dros Ddysgu Gydol Oes a'r Gymraeg yn ei ddatganiad llawn (4 

Ebrill 2017) 

 

“Mae’r sector ieuenctid yng Nghymru yn ffodus oherwydd bod gennym 

lywodraeth genedlaethol sy’n datgan ei werthfawrogiad i waith ieuenctid, yn 

cynnwys gwaith ieuenctid mynediad agored.” 
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“Y peth cyntaf sydd i’w ddweud yw bod bodolaeth strategaeth ar gyfer 

gwaith ieuenctid ynddo’i hun i’w groesawu. Mae’n dystiolaeth bod 

Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i waith ieuenctid ac yn cydnabod ei 

bwysigrwydd  i les pobl ifanc a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt.” 

 

Fodd bynnag, i adolygu sut y defnyddir y strategaeth i gynllunio a chyflwyno 

gwaith ieuenctid,  roedd angen i'r ymchwilwyr asesu gwybodaeth a 

dealltwriaeth o'r strategaeth ymhlith rhanddeiliaid.  

Nododd y data nad yw 77% o'r ymarferwyr hynny a holwyd yn credu bod 

ganddynt ddealltwriaeth dda o'r strategaeth tra nad oedd 57% o'r bobl ifanc 

a holwyd yn ymwybodol ohono. Mae'r strategaeth yn cael effaith sylweddol 

ar bobl ifanc fel rhanddeiliaid allweddol, ac eto nid yw'r bobl ifanc a'r 

ymarferwyr hynny a arolygwyd yn ymddangos fel eu bod yn ei ddeall. Er mwyn 

i strategaeth yn y dyfodol gael ei weithredu'n llwyddiannus, mae'n bwysig bod 

y rheiny sy'n darparu gwaith ieuenctid, a'r rhai sy'n elwa o waith ieuenctid yn 

ei ddeall.  

 

Ffigur 3 - Ymatebion holiadur yn ymwneud â dealltwriaeth ymarferwyr a phobl ifanc 

o'r Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol ar gyfer Cymru 
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“A yw hon yn strategaeth ar gyfer isadran y llywodraeth neu a yw’n 

strategaeth ar gyfer y sector? Os yw’n strategaeth ar gyfer adran y 

llywodraeth, dwedwch wrthym beth yw hi ond  peidiwch â cheisio gwneud i 

ni boeni amdani. Os yw’n strategaeth i ni, yna rwy’n credu ei bod hi’n llawer 

mwy pwysig ei adeiladu o’r gwaelod i fyny.” 

 

“Beth bynnag ddaw nesaf mae’n rhaid ei gynnwys yn strategaethau 

allweddol Llywodraeth Cymru.” 

 

“Mae dryswch yn y strategaeth gyfredol ynghylch a yw hon yn strategaeth ar 

gyfer adran gwaith ieuenctid Llywodraeth Cymru, neu strategaeth ar gyfer y 

sector gwaith ieuenctid yn gyffredinol. Neu a yw’n ychydig o’r ddau.” 

 

 

Yn ogystal, taerai cyfranogwyr y grŵp ffocws y byddai angen i unrhyw 

strategaeth yn y dyfodol gynnwys pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol o bob 

sector ac ar draws Cymru i gael cefnogaeth. 

 

 

 “Mae angen i bobl ifanc ymwneud yn uniongyrchol wrth siapio a dylanwadu 

ar strategaethau’r dyfodol.”  

 

“ Mae diffyg llais pobl ifanc yn natblygiad strategol gwaith ieuenctid”  

 

“Mae angen cynnwys pobl ifanc wrth roi'r strategaeth at ei gilydd”.   

 

“Cael pobl ifanc yn rhan o gread  cychwynnol y strategaeth.” 

 

 

Roedd yr arolwg ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn cynnwys archwiliad o'r 

ffordd y mae'r strategaeth wedi effeithio ar gyfeiriad strategol y ddarpariaeth 

gwasanaethau ac ar y ddarpariaeth i gyflwyno gwasanaethau. Canfuwyd 

nad oedd 35% o'r cyfranogwyr yn  fod  Strategaeth Gwaith Ieuenctid 

Cenedlaethol Cymru yn cael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad strategol y 

ddarpariaeth ', Roedd hyn yn erbyn 46% o'r cyfranogwyr a ddywedodd nad 

oeddent yn gwybod. Yn yr un modd, nid oedd 33% o'r ymatebwyr chwaith yn 

teimlo bod gan y strategaeth effaith gadarnhaol ar ddarparu gwasanaethau. 

Unwaith eto, roedd hyn yn cyd-fynd â 38% o'r ymatebwyr nad oeddent yn 

gwybod. 
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Ffigur 4 - Ymatebion holiadur (yn %) sy'n nodi effaith y Strategaeth Gwaith Ieuenctid 

Cenedlaethol yng Nghymru ar ddatblygiad a chyflwyniad strategol darpariaeth 

gwaith ieuenctid 

 

Nododd cyfranogwyr y grŵp ffocws nad oedd y strategaeth wedi cael ei 

gweithredu'n effeithiol oherwydd diffyg adnoddau ac atebolrwydd a bod 

angen mwy o gyfeiriad a monitro i fod yn effeithiol. 

 

 

 “Ar hyn o bryd mae awdurdodau lleol Cymru i gyd yn derbyn swm o gyllid 

dangosol yn eu grant cymorth refeniw y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl 

iddynt ei wario ar ddarpariaeth gwaith ieuenctid. Croesewir hyn wrth gwrs. 

Fodd bynnag, ychydig o awdurdodau sy’n gwario hyn i gyd ar waith 

ieuenctid, ac nid oes unrhyw gosb os na fyddant yn gwneud hyn.”  

 

“Os yw’r llywodraeth yn dymuno sicrhau bod y cronfeydd hyn yn cael eu 

gwario ar gyfer y dibenion a fwriadwyd, bydd rhaid iddynt gymryd camau i 

sicrhau bod hyn yn digwydd. Bydd strategaeth newydd yn cael mwy o effaith 

os yw’n eglur ynglŷn â hyn, yn ddelfrydol yn nodi disgwyliadau a ‘gofynion’ ar 

gyfer y sector; a’r  llywodraeth i weithredu.”    

 

“Mae angen dangos y tu min i ddweud ein bod angen cronfa amgenach o 

ariannu gan gynnwys ysgolion.”  
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“Mi ddywedwn i peidiwch â chreu strategaeth nad oes ganddo ddannedd 

ac na fydd neb yn mynd i drwbl os na fyddant yn ei ddarparu….. mae’n rhaid 

bod rhyw fath o atebolrwydd os na wneir pethau’n iawn, fel arall dim ond 

papur ydyw.” 

 

“Yn syml does dim digon o arian mewn gwaith ieuenctid yng Nghymru; yn yr 

Alban, er enghraifft mae llawer mwy o adnoddau i gefnogi eu strategaeth”. 

 

“Nid yw’r strategaeth yn berthnasol os nad yw’n amddiffyn gwaith ieuenctid 

a’i ariannu.” “Mae’r strategaeth yn gweiddi am gynllun datblygu wedi’i 

flaenoriaethu  a’i gynllunio’n ariannol.  Byddai diffyg cynllun o’r fath yn ei 

gwneud yn anoddach asesu’r cynnydd a wnaed tuag at gyflawni deilliannau 

allweddol y strategaeth. Dylai unrhyw strategaeth gan Lywodraeth Cymru ar 

gyfer gwaith ieuenctid gael dogfen o’r fath yn mynd gyda hi.” 

 

 

Er bod y canlyniadau hyn yn awgrymu nad yw'r strategaeth wedi cael effaith 

gadarnhaol ar gyfeiriad ac arfer strategol eu sefydliad,  yn bwysicach na 

hynny,  gallai'r nifer uchel o ymatebion "heb fod yn sicr" ddangos diffyg 

gwybodaeth am y strategaeth neu sut y cafodd ei ddefnyddio ar lefel 

strategol uwch.  Gallai hyn arwain at ddiffyg pryniant gan weithwyr 

proffesiynol. 

 

 

“Y strategaeth yw i gymryd cyfarfodydd ar fy lefel i, y lefel isaf, nid wyf yn 

gwybod fod yr hyn a wnawn yn ffitio.”  

 

Fodd bynnag, daeth yr arolwg i'r casgliad bod gwahaniaethau ystadegol 

arwyddocaol rhwng ymatebion y sector statudol a'r sector wirfoddol, gyda 

chanran uwch o ymatebwyr o'r sector statudol ynglŷn â'r strategaeth yn cael 

effaith negyddol ar ddatblygiad strategol y ddarpariaeth gwasanaeth. Gallai 

hyn fod oherwydd toriadau i gyllidebau awdurdodau lleol a chau 

gwasanaethau statudol pan ddefnyddir sefydliadau yn y sector gwirfoddol ar 

gyfer natur rhediad llyfn  cyllido a dod a’r ddarpariaeth i fod. 
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Ffigur 5 - gwahaniaeth% rhwng ymatebion sector gwirfoddol a statudol yn ymwneud 

ag effaith y Strategaeth Genedlaethol ar Waith Ieuenctid ar gyfer datblygu strategol 

o ran darparu gwasanaethau  

 

Roedd y cyfranogwyr yn cydnabod y pwysau y mae tîm gwaith ieuenctid 

Llywodraeth Cymru yn ei wynebu ac fe hoffent eu cefnogi. Mae'r data yn 

awgrymu parodrwydd cenedlaethol i gydweithio ar draws y sector i gefnogi a 

chadw arfer gwaith ieuenctid yng Nghymru. 

 

“Mae Tîm Strategaeth Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru yn amlwg o dan 

bwysau ac wedi dioddef gostyngiadau  yn nifer eu staff yn ddiweddar. O gofio 

bod y tîm yno i gefnogi datblygiadau strategol, mae yna gyfle amlwg i leihau 

eu baich gwaith, lleihau’r pwysau, cynyddu ymddiriedaeth a rhoi mwy o rym 

i’r sector: gwahardd ei hun o Wobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid, y 

Gynhadledd Genedlaethol ar Waith Ieuenctid ac o Wythnos Gwaith Ieuenctid  

a chyflwyno’r tri yma i’r sector, gyda’r ffynhonnell ariannol angenrheidiol i 

alluogi i’r gwaith gael ei gyflawni yn effeithiol flwyddyn ar ôl blwyddyn.” 

 

“Gellid ystyried rhoi rywfaint o’r gwaith y maent yn ei wneud i gontract allanol- 

megis trefnu digwyddiadau, cynadleddau ac ymgynghoriadau – gan 

ganiatáu iddynt ganolbwyntio ar ddatblygu polisi a monitro darpariaeth.  

Gellid o bosib wneud hyn heb unrhyw gost ychwanegol, neu ar isafswm o leiaf.  

O bosib y byddai angen i sefydliadau cenedlaethol sy’n derbyn cyllid craidd 

drwy’r grant Sefydliad Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol(NVYO) er enghraifft 

orfod cymryd rhan wrth gynllunio a chyflwyno digwyddiadau cenedlaethol fel 

rhan o’r meini prawf ar gyfer eu harian craidd.”  
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Mae gan y Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol i Gymru 

2014-2018 effaith negyddol ar ddatblygiad strategaethol ein 

darpariaeth gwasanaeth dros y pedair mlynedd ddiwethaf. 
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“Credaf fod Llywodraeth Cymru yn gwneud gwaith eithaf da ar hyn o bryd. 

Mae ganddynt ddealltwriaeth dda o’r hyn sy’n ofynnol. Credaf y dylent gael 

eu canmol hefyd mewn gwirionedd gyda rhai o’r prosiectau a’r ffordd y 

maent yn gweinyddu’r prosiectau ar hyn o bryd.” 

 

 

Felly, er efallai nad yw ymarferwyr a phobl ifanc yn ymwybodol o gynnwys y 

strategaeth gyfredol, mae mabwysiadu'r strategaeth gan ddarparwyr gwaith 

ieuenctid gwirfoddol a statudol ar lefel fwy strategol wedi dylanwadu ar effaith 

pedwar deilliant allweddol y Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol i 

Gymru fel yr amlinellir isod. 

 

 

4.3 Asesiad o effaith y pedwar deilliant allweddol 

4.3.1 Canlyniad 1 

Sicrhau y gall pobl ifanc ledled Cymru barhau i gael mynediad at gyfleoedd 

dysgu anffurfiol, di-ffurf ac amrywiol, cyfleoedd sy'n ymestyn eu gorwelion a'u 

helpu i ddatblygu eu hyder. 

 

Amlygodd yr holiadur mai dim ond 21% o'r ymatebwyr a gytunodd fod y 

strategaeth wedi llwyddo i gyflawni Deilliant 1 a 43% yn anghytuno. Nid oedd 

34% yn gwybod. Er gwaethaf hyn, canfu'r ymchwil bod cyfranogwyr ar draws 

y maes a'r sector proffesiynol yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i 

waith ieuenctid mynediad agored yn y Strategaeth Gwaith Ieuenctid 

Cenedlaethol. Roedd yr ymatebwyr yn cymeradwyo dyheadau'r strategaeth 

ar gyfer gwaith ieuenctid, fel y nodwyd yn ei gyflwyniad.  Mae darpariaeth 

mynediad agored yn egwyddor ganolog fel y'i mynegir yn 'Egwyddorion a 

Dibenion Gwaith Ieuenctid yng Nghymru' (2013). 
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Ffigur 4 – Ymateb holiadur (gan%) yn ymwneud â deilliant 1 Strategaeth Genedlaethol 

Gwaith  Ieuenctid Cymru 2014-2018 

 

 

 “Mae’r dyhead i weithio tuag at hyn a gadael i ni wneud y gwaith hwn yn 

wych.” 

“Mae’r strategaeth hefyd yn gwneud datganiadau pwysig am rôl 

addysgiadol gwaith ieuenctid, pwysigrwydd perthynas wirfoddol rhwng 

person ifanc a gweithiwr ieuenctid a rôl ataliol bwysig darpariaeth gwaith 

ieuenctid mynediad agored, sy’n rhoi budd i bobl ifanc o bob cefndir ac o 

bob gallu.” 

 

 

Cydnabyddir gan gyfranogwyr ledled Cymru bod effaith mesurau cyni ar 

gyllidebau awdurdodau lleol wedi arwain at ddirywiad sylweddol yn y 

ddarpariaeth mynediad agored, neu yn wir ei dynnu'n ôl. Roedd cyfweliadau 

grŵp ffocws yn dangos pryderon y bydd mecanwaith ataliol gwerthfawr a 

darpariaeth ymyrraeth gynnar yn mynd ar goll. Mae’r pryder hwn hefyd gan 

sefydliadau rhanddeiliaid cenedlaethol allweddol ac aelodau o'r Grŵp 

Cyfeirio Gwaith Ieuenctid. 
 

 

 

“Mae awdurdodau lleol yn gorfod gwneud penderfyniadau anodd am ble 

maent yn dyrannu arian ac mae tuedd i aberthu gwasanaethau mynediad 

agored.”  

21

45

34

Bu Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol Cymru  yn 

llwyddiannus wrth sicrhau y gall pobl ifanc barhau i gael mynediad 

i gyfleoedd dysgu anffurfiol gwahanol  i ymestyn eu gorwelion ac 

a fyddai yn help iddynt ddatblygu eu hyder. 

Cytuno Anghytuno Ddim yn siwr
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“Byddwn i yn awgrymu bod yr agweddau a nodwyd yn gynharach ar 

ddarpariaeth gwaith ieuenctid – sydd wedi’u marcio’n bwysig gan y 

strategaeth – mewn perygl sylweddol. Mae tystiolaeth anecdotaidd yn 

awgrymu nad yw gwaith ieuenctid bellach yn “hawl cyffredinol”, na all pobl 

ifanc “gael mynediad at y ddarpariaeth” pan ddymunant, ac nad yw bellach 

yn “hygyrch i bob person ifanc yng Nghymru”. 

“Mae mynediad da i bobl ifanc at ystod o wasanaethau sy’n addas i’w hoed 

yn eu hardal yn elfen hanfodol o gymuned iach a chref.” 

 

 

Cefnogwyd y farn hon gan ganlyniadau'r holiadur. Canfuwyd nad oedd 78% 

o'r ymatebwyr yn cytuno bod eu sefydliad wedi mabwysiadu dull lle 

defnyddiwyd darpariaeth mynediad agored yn effeithiol i gynnwys a chyfeirio 

pobl ifanc y mae angen cymorth arnynt. Felly, er gwaethaf  fod y strategaeth 

sy'n amlinellu pwysigrwydd darpariaeth mynediad agored, mae rhwystrau i'w 

weithrediad. 

 

 
Ffigur 7 - Ymateb holiadur (yn ôl%) o sefydliadau sy'n mabwysiadu agwedd at waith 

ieuenctid sy'n cefnogi gostyngiad parhaus yn nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn 

addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. 

 

 

Mae'r strategaeth yn edrych ar waith ieuenctid i fodloni blaenoriaethau 

Llywodraeth Cymru o leihau diweithdra ieuenctid a chefnogi mynediad i 

addysg,  cyflogaeth a hyfforddiant. Mae hyn wedi arwain at ffocws ar gyflawni 

gwaith ieuenctid wedi'i dargedu'n llawer mwy a gwaith wedi ei seilio ar 

ymyrraeth. Mae'r ymchwil yn dangos bod hyn yn cael ei ystyried ar draul 

darpariaeth mynediad agored. Mae sefydliadau sy’n rhanddeiliaid allweddol 

14

78

8

Mae Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol i Gymru 2014-

2018 yn datgan y dylai darpariaeth gwaith ieuenctid gefnogi 

gostyngiad parhaus yn y niferoedd o bobl ifanc nad ydynt mewn 

addysg, hyfforddiant na chyflogaeth. A yw ein corff ni wedi 

mabwysiadu’r d

Cytuno Anghytuno Ddim yn siwr
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yn credu nad yw natur ataliol gwaith ieuenctid mynediad agored yn cael ei 

gydnabod gan wneuthurwyr penderfyniadau awdurdodau lleol ac nad yw 

wedi'i werthfawrogi. 
 

 

“Mae’r ALl mewn sefyllfa lle mae penderfyniadau anodd yn cael eu gwneud 

ar ddyrannu adnoddau rhwng gwasanaethau cyffredinol a gwasanaethau a 

dargedir. Yn aml mae gwasanaethau cyffredinol yn tueddu i gael eu haberthu 

a ffynonellau grant yn rhoi i’r ffyrdd a dargedwyd ac mae hyn yn risg yn y tymor 

hir a chyda phosibilrwydd na fydd yn gynaliadwy.” 

 

“Er gwaethaf y geiriau cysurlon am fynediad agored, nid yw cynllunio nac 

ariannu wedi cadw at eu gair.” 

 

“Mae angen cydbwysedd rhwng darpariaeth y gwasanaethau cyffredinol a’r 

rhai a dargedwyd; mae pryderon fod polisi Llywodraeth Cymru yn cael ei yrru 

tuag at wasanaethau wedi’u targedu ar draul darpariaeth gyffredinol.”  

 

“Rydym yn aml yn gweithio gyda’r bobl ifanc mwyaf heriol mewn sefydliadau 

addysgol, ond heb gael ein cydnabod am hyn.”  

 

 

Rhannodd y bobl ifanc a ymatebodd i'r holiadur eu profiad am fanteision 

darpariaeth mynediad agored, gan nodi y byddent yn "diflasu", " gartref; mae 

clwb yn fy helpu i gwrdd â phobl newydd ac yn fy ngwneud yn fwy egnïol "," 

mynd i fwy o drafferthion,”  " bod y tu mewn i mi fy hun,” " bod yn loetran ar y 

strydoedd ". 

 

Cydnabyddir yn yr ymchwil bod bylchau mewn darpariaeth mynediad agored 

yn cael eu llenwi gan sefydliadau'r sector gwirfoddol. Fodd bynnag, nid yw 

hyn yn gyson gan fod cyllid ar gael yn haws ar gyfer gwaith wedi'i dargedu. 

 

 

“Mae sefydliadau gwirfoddol yn aml yn camu i mewn i lenwi’r bylchau wrth i 

wasanaethau llywodraeth leol gael eu tynnu’n ôl neu eu hailstrwythuro, 

Weithiau caiff hyn ei drefnu’n dda, gyda’r gwasanaethau comisiynu 

llywodraeth leol o’r sector wirfoddol. Yn amlach na pheidio mae’n ad hoc 

gyda sefydliadau gwirfoddol yn camu i mewn lle y gallant, heb gysondeb yn 

eu hadnoddau.” 

“mi ddwedwn i ein bod yn addasu ein ffordd yn unol â’r hyn y mae mwyafrif y 

cyllidwyr yn ei argymell neu’r hyn mae’r rhan fwyaf o arianwyr yn bwriadu ei 

ariannu.” 
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Pwysleisiodd ymatebwyr y gall ffocws cynyddol ar wasanaethau a dargedir 

danseilio'r berthynas wirfoddol sy'n sail i waith ieuenctid. Mae pryder y gellid 

colli hunaniaeth broffesiynol gwaith ieuenctid wrth i  ddarpariaeth wedi'i 

dargedu dyfu, yn enwedig wrth weithio mewn cyd-destunau amlasiantaethol 

ag sydd wedi’u rheoli gan bobl nad ydynt yn weithwyr ieuenctid. 

 

 

 “ Ond hefyd yn hanesyddol, roedd y gwaith a dargedwyd o fewn gwaith 

ieuenctid yn ymwneud â gweithwyr ieuenctid ac ymarferwyr yn ffurfio barn 

broffesiynol drwy dargedu’r person ifanc hwnnw. Nawr y rheswm yw mai dyna 

nod y llywodraeth.  Rydych chi’n targedu’r bobl ifanc hyn oherwydd ein bod 

ni yn dweud wrthych fod angen hyn. Nid dyna yw bwriad darpariaeth wedi’i 

dargedu….  Mae amdanom ni’n ffurfio beirniadaeth, ni yw’r bobl broffesiynol.”   

“Budd mawr i waith ieuenctid fyddai person ifanc yn dod o hyd i waith neu 

beth bynnag ond nid dyma brif bwrpas gwaith ieuenctid, agenda rhywun arall 

ydyw nid y bobl ifanc.”  

“Mae pobl ifanc bellach yn gynyddol yn ymgysylltu â gwasanaethau wedi’u 

targedu o ganlyniad i gael gwared ar wasanaethau mynediad agored a 

fyddai wedi delio â materion yn gynnar.”        

 

 

Mae darpariaeth mynediad agored wedi'i gadw mewn rhai awdurdodau lleol 

trwy gyflogi gweithwyr rhan-amser nad ydynt yn weithwyr ieuenctid cymwys. 

Mae'r model cyflwyno hwn yn sicrhau bod darpariaeth mynediad agored yn 

parhau mewn cymunedau ond bod cyfranogwyr yn yr ymchwil sy'n gweithio 

yn y model hwn yn nodi bod hyn yn effeithio ar y gallu i gofnodi a mesur gwaith 

ieuenctid. Mae'r gwaith ieuenctid sy'n digwydd yn y canolfannau hyn yn 

hanfodol er mwyn darparu gwybodaeth leol i gyfarfodydd aml-asiantaethol 

strategol. 

 

Mae'r strategaeth gwaith ieuenctid yn amlygu'r defnydd o dechnolegau 

mewn gwaith ieuenctid; fodd bynnag, tynnodd sefydliadau rhanddeiliaid 

allweddol sylw at y ffaith nad yw gwasanaeth gwybodaeth ieuenctid ar-lein 

CLIC bellach ar gael yng Nghymru. Mae hyn yn pwysleisio’r angen am ffordd 

mwy gydlynus o ddefnyddio technolegau mewn gwaith ieuenctid. 

 

 

“Datganodd y strategaeth genedlaethol y byddai Llywodraeth Cymru ‘yn 

parhau i gefnogi gwasanaeth ar-lein CLlC tan 2016’. Ni wnaeth hyn - yn 

hytrach tynnodd yr arian yn ôl gan adael pobl ifanc gyda gwasanaeth llawer 

yn llai a oedd yn prin fodoli. Mae gwasanaeth gwybodaeth ieuenctid yn dra-

phwysig ar gyfer gweithredu darpariaeth mynediad agored llwyddiannus ac 

roedd Cymru’n arwain y ffordd’ yn y cyfeiriad yma.” 
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“Mae’r strategaeth gyfredol yn cyfeirio at y defnydd o rith gwaith ieuenctid . 

Mae pobl ifanc yn defnyddio gwefannau a safleoedd cyfyngau cymdeithasol 

ar gyfer gwybodaeth, cyngor a chanllawiau a gwneir hyn drwy ein 

hadroddiadau ymgynghori.  Gyda diflaniad y wefan wybodaeth 

genedlaethol (CLlC - fel y crybwyllwyd yn y strategaeth gyfredol), er bod gan 

ein hawdurdodau lleol wefannau ar gyfer pobl ifanc, mae angen ystyried 

ffordd mwy cydlynus i ddatblygu'r technolegau hyn.” 

 

Nid yw'r strategaeth gwaith ieuenctid yn cydnabod y gwaith ieuenctid 

rhyngwladol a wneir ledled Cymru. Mae'r gwaith hwn yn darparu cyfleoedd 

dysgu i bobl ifanc, staff a sefydliadau ledled Cymru a thramor ac fe'i nodir fel 

hawl pobl ifanc yn Siarter Cymru ar gyfer Gwaith Ieuenctid (Wylie, 2016). 

 

 

“Ni does cyfeiriad amlwg at waith ieuenctid rhyngwladol a gwaith pwysig iawn 

sefydliadau sy’n gweithredu gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc ac sy’n talu’n 

dda i Gymru o ran rhoi cyfleoedd gwirfoddol rhyngwladol i bobl ifanc o Gymru 

ac o dramor……. Mae diffyg cynnwys y cyfleoedd hyn ar gyfer pobl ifanc, staff 

a gwirfoddolwyr yn wendid pendant yn y strategaeth.” 

 

 

I grynhoi, mae’r hinsawdd economaidd a gwleidyddol  presennol wedi cael 

effaith fawr ar gyflwyno gwaith ieuenctid mynediad agored yng Nghymru. 

Croesawyd bod gwerth darpariaeth mynediad agored yn cael ei gydnabod 

yn y strategaeth gyfredol, ac argymhellir cynnal yr ymrwymiad hwn, yn wir, yn 

ganolog, mewn unrhyw strategaeth yn y dyfodol. Er mwyn atgyfnerthu 

gwerthoedd ac egwyddorion gwaith ieuenctid mae angen i hyn gynnwys 

cydnabyddiaeth o'r berthynas wirfoddol mewn gwaith ieuenctid,  a natur 

ataliol darpariaeth mynediad agored. Fodd bynnag, mae angen darparu 

digon o adnoddau sy'n cefnogi'r ymrwymiad hwn ac i gynnal ansawdd y 

ddarpariaeth. 

 

4.3.2 Deilliant 2  

Cryfhau'r berthynas rhwng sefydliadau gwaith ieuenctid yng Nghymru ac 

addysg ffurfiol ar sylfaen leol a chenedlaethol; gan gynnwys gweithwyr 

ieuenctid sy'n chwarae rôl fwy ffurfiol wrth gefnogi pobl ifanc sydd â'r perygl 

mwyaf o gilio oddi wrth addysg a hyfforddiant - rhan annatod o'r Fframwaith 

Ymgysylltu a Dilyniant Ieuenctid. 

 

Dangosodd yr ymchwil bod ystod eang o waith ieuenctid llwyddiannus yn 

digwydd yn genedlaethol gyda phobl ifanc mewn ysgolion. Mae hyn yn 

adlewyrchu canfyddiadau adroddiad Arad 'Youth Work in Wales' (2015) a 

hefyd 'Gwerthusiad o waith ieuenctid mewn ysgolion yng Nghymru' Rogers 

(2016). 
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“Ar ei wedd orau, mae gwaith ieuenctid mewn ysgolion yn darparu cyfleoedd 

cyffrous a chyfleoedd i ymgysylltu y tu allan i’r cwricwlwm ffurfiol, gan wella 

dysg pobl ifanc ac ehangu eu gorwelion.”  

 

 

Teimlir bod y Fframwaith Ymgysylltu a Dilyniant Ieuenctid (YEPF) wedi 

dylanwadu ar ymwybyddiaeth gynyddol o waith ieuenctid mewn ysgolion. 

Fodd bynnag, er bod y bartneriaeth rhwng ysgolion a'r YEPF yn gallu dangos 

budd i bobl ifanc, roedd cyfranogwyr y grwpiau ffocws yn teimlo bod hyn yn 

cael effaith niweidiol ar waith ieuenctid mynediad agored. 

 

 

“Mi feddyliais am y Fframwaith Ymgysylltu a Dilyniant Ieuenctid, felly i mi dyna 

oedd y gyriant ffactorau mwyaf dros y rheswm paham fod clybiau ieuenctid 

yn cau oherwydd nad oedd clybiau ieuenctid yn flaenoriaeth i awdurdodau 

lleol.” 

 

“Mae proffil gwaith ieuenctid mewn ysgolion wedi gweld cynnydd yn y maes 

gwaith hwn yn ddiweddar. Mae’r rhesymau dros hyn yn amrywio ac mae’n 

cynnwys Strategaeth Gwaith Ieuenctid, y ddau ddarn o ymchwil a 

gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru (Vanessa Rogers ac Ymgynghoriaeth 

Arad), y rhoddwyd sylw eang iddo. Hefyd ffocws Fframwaith  Ymgysylltiad a 

Dilyniant Ieuenctid Llywodraeth Cymru a’r ymdrechion a wneir yn lleol a chan 

weision sifil mewn cyfarfodydd a digwyddiadau tebyg i Rwydwaith Ysgolion 

Arloesol.” 

 

 

Ceir tystiolaeth yn yr ymchwil bod gan lawer o wasanaethau gwaith ieuenctid 

statudol berthynas gref gydag ysgolion yn eu hardaloedd lleol a chydnabu 

cyfranogwyr bwysigrwydd y ddolen hon. Fodd bynnag, nid oedd y 

cyfranogwyr yn credu bod cryfder y perthnasoedd hyn yn cael ei ddylanwadu 

gan y strategaeth. Cafwyd barn gyffredinol ar draws sectorau yn yr ymchwil 

bod perthynas gydag ysgolion wedi datblygu'n organig ar lefel leol ac mae 

ffocws cynyddol ar gymorth wedi'i dargedu hefyd yn dylanwadu arno. 
 

 

“Sbel yn ôl fe wnaethom rai penderfyniadau ac nid oedd y strategaethau’n 

dylanwadu ar y gwaith a wnaethom mewn ysgolion.” 

  

“Mae gwaith ieuenctid mewn ysgolion wedi digwydd ers 1998; nid ar gyfer 

cefnogi'r achrediad y bodolai ond i gefnogi pobl ifanc ar gyfer ysgol gartref 
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yr oedd. Cai ei yrru a chai wybodaeth gan y bobl ifanc ac nid gan y 

strategaeth sydd bellach wedi ei ddisodli.” 

 

“Daeth i fod o ganlyniad i’r gwaith gyda’r bobl ifanc hynny oedd wedi cefnu.  

Mae’r ysgol wedi gweld effaith gadarnhaol.  Ffurfiasom ein barn ac roeddem 

am weithio gyda’r ysgolion 13 mlynedd yn ôl”   

 

“Fyddwn i ddim yn dweud ei fod yn cael ei arwain gan y strategaeth, ond mi 

ddwedwn y caiff ei arwain gan y newid yn y ffocws o bobeth y ffocysir arno 

ym mhobl ifanc NEET yn y blynyddoedd diwethaf, ond rŵan mae’n ffocysu 

mwy ar y rhai  sy’n debygol o fod yn NEET yn y deuddeng mis nesaf. Mae hyn 

yn fwy tebyg i’r hyn sy’n ein tywys.” 

 

“Nid yw’r strategaeth wedi helpu; rydym wedi datblygu perthynas llawer 

cryfach gydag addysg dros y blynyddoedd diwethaf, er gwaethaf hyn ac 

nid oherwydd y strategaeth.” 

  

“Rydym yn cefnogi’r datganiad hwn, sydd wedi bod yn ganolog i’n ffordd ni 

dros sawl blwyddyn, nid o ganlyniad uniongyrchol i’r strategaeth.  Nid oes 

strwythur yn ei le i alluogi hyn i ddigwydd ac mae angen ystyried amser a 

gallu sefydliadau i weithredu hyn. Mae’r Urdd wedi llwyddo i ddatblygu a 

chadarnhau ei pherthynas ag ysgolion trwy ei hymdrech ei hun a 

dealltwriaeth y sector addysg o gyfraniad yr Urdd tuag at ddatblygiad 

personol, cymdeithasol, artistig, diwylliannol ac ieithyddol pobl ifainc yng 

Nghymru.”   

 

 

Dengys yr astudiaeth fod enghreifftiau o berthynas gref rhwng ysgolion a 

gwaith ieuenctid ar lefel genedlaethol. Fodd bynnag, mae angen gwneud 

mwy o waith i glymu'r berthynas rhwng gwaith ieuenctid ac addysg yn 

strategol ar lefel genedlaethol. Nid oedd cyfranogwyr yn teimlo bod gwaith 

ieuenctid yn cael ei ystyried yn y sector addysg. Cefnogir hyn gan ddata o'r 

holiadur lle nad oedd 78% o'r ymatebwyr yn cytuno bod eu sefydliad wedi 

mabwysiadu dull a oedd yn cefnogi gostyngiad parhaus yn nifer y bobl ifanc 

nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.  Mae'r Safonau 

Galwedigaethol Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid 

(2012) yn datgan mai addysg gymdeithasol a phersonol yw prif ddiben gwaith 

ieuenctid; ac mae'r rhain yn agweddau pwysig ar adroddiad 'Dyfodol 

Llwyddiannus' Donaldson (2015) a diwygio'r cwricwlwm yng Nghymru (2015). 
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Ffigur 8 - Ymateb holiadur (yn %) o sefydliadau sy'n mabwysiadu ymagwedd at 

ddarpariaeth gwaith ieuenctid sy'n cefnogi gostyngiad parhaus yn nifer y bobl ifanc 

nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth. 

 

 

 “Er gwaethaf fod hyn yn chwifio baner polisi Llywodraeth Cymru nid yw’n 

hawdd ei ddefnyddio’n flaenoriaeth addysgol. Nid oes gan Gonsortia addysg 

rhanbarthol ddiddordeb (‘gormod ar ein platiau’) ag eto yn y lle mae 

modelau cyflenwi lleol yn gweithio h.y. rhwng sefydliadau ieuenctid ac 

ysgolion, mae canlyniadau ardderchog”  

 

“Mae angen gwneud mwy i gadarnhau ymrwymiad y strategaeth i sicrhau’r 

berthynas rhwng sefydliadau gwaith ieuenctid ac ysgolion yn genedlaethol.”  

“Lle y gwelwyd rhywfaint o gynnydd -  bu hyn rhwng y gwasanath ieuenctid a 

phenaethiaid ysgolion ar lefel leol, e.e. trwy gytundebau lefel gwasanaeth a 

thrwy fynd weithiau i gyfarfodydd penaethiaid i wneud cyflwyniad.”   

 

 

Dywedodd Prif Swyddogion Ieuenctid, er gwaethaf bwriad y strategaeth i 

gryfhau perthynas gwaith ieuenctid ag addysg ffurfiol, nad yw wedi derbyn 

cydnabyddiaeth ar lefel strategol yn y sector addysg. Mae'r dystiolaeth oddi 

wrth ymchwil yn dangos bod sefydliadau gwaith ieuenctid strategol allweddol 

yn credu bod angen cydnabod gwaith ieuenctid fel addysg ynddo'i hun, a’i 

fod yn ganolog i ddatblygiadau addysg yng Nghymru.  

 

 

“ Enghraifft arall yw’r un am ddatblygiad Academi Genedlaethol Arweiniaeth 

Addysgol; penodwyd bwrdd cysgodol i greu’r academi hon ond nid yw’n 

8

78

14

Dywed y strategaeth y dylai darpariaeth gwaith ieuenctid gefnogi 

gostyngiad  parhaus yn nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, 

hyfforddiant na gwaith. Mabwysiadodd ein sefydliadau y dull hwn.  

Cytuno Anghytuno Ddim yn siwr
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cynnwys cynrychiolaeth gwaith ieuenctid. O ystyried y frwydr barhaus hon i 

gael cydnabyddiaeth ar lefel strategol, mae angen i unrhyw strategaeth ar 

gyfer gwaith ieuenctid yn y dyfodol a’r gwasanaeth ieuenctid ystyried y 

materion hyn,  a sut i’w goresgyn a symud o sefyllfa o fod yn ymylol i fod yn 

ganolog i ddatblygiadau addysg yng Nghymru. Er ei bod yn agwedd bwysig 

o’r ddarpariaeth hefyd, mae angen ystyried addysg yn rhywbeth ehangach 

na’r hyn a ddarperir mewn sefydliadau ffurfiol, h.y. ysgolion a cholegau.”  

 

“Mae’r berthynas bresennol yn rhy lleol, yn rhy ddarniog a byrhoedlog ac yn 

dibynnu gormod ar ymdrechion nifer o unigolion ymroddedig i wneud iddi 

weithio.  Nid yw hyn yn strategol.”    

 

“Mae ysgolion i’w gweld yn prynu darpariaeth gwaith ieuenctid i mewn, ond 

mae’n dibynnu’n helaeth ar ba  awdurdod rydych  o’i mewn a chyllideb yr 

ysgolion a’u hewyllys.”  

 

“Mae hyn yn golygu dod a chynrychiolwyr allweddol o ysgolion, sefydliadau 

gwaith ieuenctid a’r pedwar consortia addysgol at ei gilydd i agor trafodaeth 

am beth yn wir fyddai siâp a ffurf perthynas strategol gwirioneddol rhwng 

ysgolion a sefydliadau gwaith ieuenctid o fewn darlun Cymru gyfan.”   

 

 

Fodd bynnag,  o'r holiadur canfuwyd fod arwyddocâd ystadegol rhwng 

ymatebion y sector statudol a'r sector wirfoddol oedd yn ymwneud â 

chryfhau'r berthynas rhwng sefydliadau gwaith ieuenctid ac ysgolion a 

cholegau.  Roedd canran uwch o ymatebwyr y sector wirfoddol yn cytuno y 

dylai hyn fod yn wir. 
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Ffigur 9 – gwahaniaeth % rhwng ymatebion gwirfoddol a statudol yn ymwneud â 

chryfhau’r berthynas rhwng sefydliadau gwaith ieuenctid ac ysgolion a cholegau. 

 

 

Roedd canran ystadegol llawer uwch uwch  o ymatebwyr y sector wirfoddol 

hefyd yn cytuno bod eu sefydliad wedi mabwysiadu dull a oedd yn cefnogi 

pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Er bod 

tystiolaeth o arfer arloesol yn y sector wirfoddol i gefnogi agenda sy'n targedu 

pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant mewn 

ysgolion, mae'r digwyddiadau grŵp ffocws yn awgrymu bod sicrhau cyllid i 

ddarparu gwaith ieuenctid mewn ysgolion yn heriol ar gyfer y sector. 

 

28.1

7.3

Mae'r strategaeth yn anelu at gryfhau y berthynas rhwng 

sefydliadau gwaith ieuenctid, ysgolion a cholegau. I ba raddau y 

cytunwch gyda'r gosodiad hwn? 

Sector Gwirfoddol ‘ cytuno’        Sector Statudol ‘cytuno’
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Ffigur 10 – gwahaniaeth % rhwng ymatebion gwirfoddol a statudol yn ymwneud a 

ffordd sefydliadol darpariaeth gwaith ieuenctid sy'n cefnogi gostyngiad yn nifer y 

bobl ifanc NEET 

 

“Fe wnaethom ddylunio’r pecyn hwn o amgylch eu hanghenion.  Felly rydym 

wedi datblygu ein darpariaeth addysg amgen ein hunain. Maent yn ein talu i 

gael y bobl ifanc yno. Felly rydym yn gwneud arian.”  

 

“ Y drafferth yw eu bod yn ceisio gwneud hyn yng Nghymru heb unrhyw arian.   

A dyna lle y cwyd y broblem.  Ni allwch ddisgwyl i’r trydydd sector wneud yr 

hyn a wna efo dim byd.”  

 

“Felly rwy’n gwerthfawrogi eu bod yn cael amser caled, y gweithwyr 

ieuenctid, gweithwyr fframwaith dilyniant ydyn nhw bellach, ond wedyn, 

maen nhw i fod i gynhyrchu peth o’r gwaith hwnnw o’r sector wirfoddol: ni 

ddigwyddodd dim o hyn.”   

 

 

Gwelwyd pwyslais ar gyfraniad gwaith ieuenctid at addysg fel un o wendidau'r 

strategaeth. Mae hyn yn gwrth-ddweud tystiolaeth o'r ymgynghoriad ar gyfer 

datblygu'r strategaeth bresennol lle cytunodd 45% o ymatebwyr ar-lein y dylai 

darparu gwasanaethau ieuenctid gefnogi blaenoriaethau ar gyfer addysg 

(Llywodraeth Cymru, 2014). Codwyd pryderon mewn grwpiau ffocws, ac o 

safbwynt strategol, am effaith pwysleisio agwedd addysgol gwaith ieuenctid 

yng Nghymru. Roedd pwysigrwydd addysg mewn gwaith ieuenctid yn cael ei 

gydnabod a'i werthfawrogi, fodd bynnag, teimlwyd bod hyn yn disodli 

meysydd pwysig eraill mewn gwaith ieuenctid, sydd yr un mor bwysig. 

15.6

2.4

Mae'r strategaeth yn datgan y dylai darpariaeth gwaith ieuenctid 

gefnogi lleihad parhaus yn nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn 

addsg, hyfforddiant na gwaith. Mabwysiadodd ein sefydliad y 

agwedd yma. 

Sector Gwirfoddol  ‘cytuno’          Sector Statudol  ‘cytuno’
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“Digwydd yn unig oedd gweithio gydag ysgolion ond erbyn hyn mae’n brif 

factor.”  

 

“Mae’r cryfderau penodol (a’r rhai arbennig) a ddaw gwaith ieuenctid i 

ddatblygiad personol pobl ieuanc yn israddol i gyfraniadau y mae gwaith 

ieuenctid yn ei wneud mewn lleoedd eraill, megis addysg.”  

 

“Tra’n cefnogi’r egwyddorion y tu ôl i’r amcan hwn, ni ddylai hyn fod ar draul 

darpariaeth gwaith ieuenctid arall, yn enwedig yn yr hinsawdd ariannol hynod 

heriol sydd ohoni ac o ystyried yr heriau sy’n wynebu pobl ifanc y dyddiau 

hyn.” 

 

“Mae llawer o bobl ifanc yn ceisio cefnogaeth/arweiniad gan weithiwr 

ieuenctid am resymau ar wahân i addysg- er enghraifft am wybodaeth a 

chyngor am iechyd neu les. Felly.. er bod yr amcan hwn i’w gefnogi, ni ddylai 

fod ar ei ben ei hun gan fod perthynas strategol gyda meysydd gwaith eraill  

yr un mor bwysig.” 

“Mae gennym berthynas dda gyda’r ysgol, gydag agenda NEET, ond i’r bobl 

ifanc a allai fod ag anghenion lles mwy generig , ni welwn hyn oherwydd natur 

dargedig y gwaith.”  

“Nid yw’r strategaeth yn cymryd yr elfen gefnogaeth o’r hyn a wna gwaith 

ieuenctid i ystyriaeth, mae wedi canolbwyntio’n ormodol ar addysg.”  

 

 

Er gwaethaf y pryderon hyn gan ymarferwyr, mae 91% o'r bobl ifanc a 

ymatebodd i'r holiadur yn cytuno y dylai pob ysgol gael gweithiwr ieuenctid, 

ac roedd 88% o'r farn bod gan weithwyr ieuenctid rôl gadarnhaol wrth helpu 

pobl ifanc i aros yn yr ysgol,  coleg neu mewn hyfforddiant. 
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Ffigur 11 - Ymatebion holiaduron pobl (yn %) ynghylch gwaith ieuenctid mewn 

ysgolion 
 

 

O ystyried hyn, mae'n amlwg bod gan waith ieuenctid rôl i'w chwarae mewn 

addysg ffurfiol ac fe'i gwerthfawrogir gan bobl ifanc eu hunain. Mae rhywfaint 

o waith i’w wneud eto i ymgorffori hyn ar lefel strategol a sicrhau cysondeb yn 

y ddarpariaeth a'r adnoddau yn y sector wirfoddol a statudol. Mae'r ymchwil 

hefyd yn awgrymu na ddylai rôl gwaith ieuenctid mewn addysg fod yn brif 

ffocws strategaeth y dyfodol, a dylid ystyried ffordd fwy cyfannol tuag at rôl 

gwaith ieuenctid ac anghenion pobl ifanc. 

 

4.3.3 Deilliant 3  

Gwaith ieuenctid wedi’i gydlynu’n well a mwy cyson i bobl ifanc, a sefydliadau 

gwaith ieuenctid yn y sector statudol a gwirfoddol yn cydweithio'n fwy 

effeithiol. 

 

Mae'r ymchwil yn dangos bod ystod eang o  waith partneriaeth arloesol yn 

digwydd rhwng sefydliadau sector gwirfoddol a statudol ym mhob rhan o 

Gymru. Mae hyn yn adlewyrchu darganfyddiadau o adroddiad Prifysgol 

Cymru Y Drindod Dewi Sant (2016) ac mae'n darparu ffordd fwy cyson tuag at 

waith ieuenctid mewn rhai ardaloedd. 
 

Roedd cyfranogwyr yr ymchwil yn cydnabod potensial a bwriadau deilliant tri, 

ond nid oeddent yn darparu tystiolaeth bod y strategaeth wedi cael effaith 
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gadarnhaol ar y partneriaethau rhwng sectorau. Nid oedd 62% o'r ymatebwyr 

yn cytuno bod eu sefydliad wedi mabwysiadu dull lle'r oedd darpariaeth waith 

ieuenctid statudol a gwirfoddol wedi'u cyfuno a'i gyflwyno fel cynnig cydlynol.  

Tra'n nodi bod llawer o waith caled yn digwydd i ddatblygu a gwella 

cydweithio rhwng sectorau, mae'r Prif Grŵp Swyddogion Ieuenctid yn 

cydnabod bod angen i fwy o waith gael ei wneud gan y gwasanaethau 

ieuenctid i ddatblygu'r berthynas hon. 

 

Ffigur 12 - Ymateb holiadur (yn%) o sefydliadau sy'n mabwysiadu ymagwedd at waith 

ieuenctid sy'n cyfuno darpariaeth gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol ac sy’n 

cyflwyno cynnig cydlynol. 
 

 

“Nid yw’r strategaeth wedi cael effaith uniongyrchol ar greu a gwella 

partneriaethau sy’n gweithio i’r sector wirfoddol, y sector statudol a phobl 

ifanc.” 

“Mae angen felly i’r gwaith ieuenctid (fel llawer o wasanaethau eraill) 

weithio’n galetach i wneud y gorau o’r adnoddau sydd ar gael ac mae llawer 

o waith caled yn digwydd er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd trwy 

gydweithio rhwng y sector wirfoddol ac awdurdodau lleol a chreu llu unol yn 

eu gwaith.” 

“Agorodd y strategaeth y drws ar wasanaethau integredig ond nid yw wedi 

diffinio’r hyn y dylai fod yn genedlaethol.”  

“Ers i berson newydd ddod i weithio mae cysylltiadau wedi mynd ar ddifancoll, 

mae mor ddibynnol ar bwy yr ydych yn gweithio efo nhw yn y trydydd sector.”   

17

62

21

Mae'r strategaeth yn datgan fod darpariaeth gwaith ieuenctid 

statudol a gwirfoddol  fod ynghyd a chael eu cyflwyno fel cynnig 

cydlynol. Mabwysiadodd ein sefydliad y dull yma. 

Cytuno Anghytuno Ddim yn siwr
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Ceir enghreifftiau llwyddiannus o gontractio allanol gwasanaethau ieuenctid i 

fudiadau gwirfoddol. Fodd bynnag, mae cyllid a chynaliadwyedd yn bryderon 

allweddol i'r sector wirfoddol. Nododd y sector yr angen am gytundebau lefel 

gwasanaeth cadarn gyda phroses adolygu mwy na deuddeg mis. Mae'r 

canfyddiadau hyn hefyd yn cael eu rhannu ag adroddiad Prifysgol Cymru Y 

Drindod Dewi Sant (2016). 

 

 

“Gall fod yn bartneriaeth yn seiliedig ar barch ac felly mae pethau, fe 

wyddost, fel cytundebau lefel gwasanaeth pan fydd pawb yn gwybod yr hyn 

ddylent ei wneud a’r hyn y cant eu talu amdano ….mae’n anodd ar 

awdurdodau lleol hefyd oherwydd dim ond gosod y gyllideb am ddeuddeg 

mis y maent hwy…. mae rhai pethau ymarferol allai wella ansawdd y 

berthynas honno.”  

“Pan ddechreuodd y gwasanaeth, roedd disgwyl i ni weithio ochr yn ochr â’r 

gwasanaeth ieuenctid neu gyda’r gwasanaeth ieuenctid. Byddai’r 

gwasanaeth ieuenctid yn darparu staff  ac efallai hyd yn oed y byddai ein 

grwpiau yn gweithio gyda’r grwpiau ieuenctid normal arferol…. Ond ni fu 

hynny’n bosib, oherwydd nid oes gan y gwasanaeth ieuenctid yr adnoddau i 

ddarparu hynny, ac yn bendant ddim y staff, beth bynnag.”  

 

 

Mynegodd y cyfranogwyr bryderon ynghylch ecwiti mynediad i gyfleoedd a 

darpariaeth anghyson, yn enwedig grwpiau bregus a'r rhai o ardaloedd 

gwledig yng Nghymru. Mae diffyg cyllid yn rhwystr i gael mynediad at 

wasanaethau a galwodd ymatebwyr am ddyraniad cyllid gwaith ieuenctid ar 

gyfer cyllid mudiadau gwirfoddol sydd wedi'i neilltuo. Mae'r dystiolaeth yn 

awgrymu bod hyn yn waeth oherwydd diffyg ymrwymiad awdurdodau lleol i 

wario eu grant cymorth refeniw ar waith ieuenctid, gan greu 'loteri cod post' 

ar gyfer gwasanaethau gwaith ieuenctid. 

 

“Mae llawer o bobl ifanc ag anableddau, yn methu manteisio ar y cyfleoedd 

sydd ar gael  felly dyna fy mhryder; pe bawn i’n cyfeirio rhywun dall atoch chi,  

gymaint ag y byddech am ei dderbyn, a fyddai gennych yr adnoddau, y 

cyfarpar, yr anghenion a phopeth i wneud hynny?”  

“Rwy’n credu…. y dylai’r cytundebau sydd ar gael, a’r grantiau, y 

ddarpariaeth, y ddarpariaeth wirfoddol gael eu neilltuo, neu fel arall mae 

perygl yn y dyfodol y bydd yr holl arian yn cael ei ddargyfeirio i’r ddarpariaeth 

statudol”.   
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“Mae mynediad pobl ifanc at wasanaethau yn anghyson ac os oes gan un 

ardal ddarpariaeth dda, yna yn genedlaethol, gall rithio fod sylw 

cenedlaethol.” 

 “Ar hyn o bryd mae awdurdodau lleol Cymru yn derbyn swm wedi ei ddynodi 

yn eu grant cymorth refeniw. Disgwyl Llywodraeth Cymru iddynt wario hwn 

wrth gwrs ar ddarpariaeth gwaith ieuenctid.   Mae hyn i’w groesawu wrth gwrs.  

Fodd bynnag, ychydig o awdurdodau sy’n gwario hyn i gyd ar waith 

ieuenctid, ac nid oes unrhyw gosb am beidio gwneud. Os yw’r llywodraeth yn 

dymuno sicrhau bod y cronfeydd hyn yn cael eu gwario i’w diben bwriedig, 

bydd yn rhaid iddynt gymryd camau i sicrhau bod hyn yn digwydd.”  

 

 

Mae tystiolaeth bod prinder adnoddau a chyllid  wedi cael effaith negyddol 

ar berthynas rhwng y sectorau. Mae barn bod y toriadau mewn cyllid sy'n 

wynebu gwasanaethau statudol wedi arwain at iddynt weithredu i’w 

'hamddiffyn eu hunain'.  Fodd bynnag,  mae'r ymchwil hefyd yn rhoi 

enghreifftiau o arfer lle cafodd hyn  ei oresgyn a  darparwyd partneriaethau 

cydweithredol a llwyddiannus. Mae'n amlwg oddi wrth y  canfyddiadau bod 

partneriaethau llwyddiannus rhwng y sectorau yn cefnogi darpariaeth ar gyfer 

gwaith ieuenctid arloesol a chreadigol. 

 

 

 “Ac rwy’n credu mai dyna’r broblem, gan fod toriadau wedi digwydd, mae 

tuedd i’r awdurdod lleol amddiffyn eu hunain, ac i rai awdurdodau lleol 

amddiffyn eu staff.”  

“Yn anffodus, mae amheuaeth am waith ein gilydd ac elfen gystadleuol i 

ariannu’r gwaith yn effeithio ar dryloywder y sefyllfa.”  

“Rwy’n credu ei fod yn help fod gennym dîm bach gan nad oes cystadleuaeth 

am arian. Yr ydym wedi cael hynny yn y gorffennol, wedi bod yn amddiffynnol 

o ariannu ac yn osgoi gweithio gyda sefydliadau. Mae’r agwedd erbyn hyn 

yn eithaf gwahanol ac rydym yn eithaf hapus i wneud y gwaith” 

 

Mae'r ymchwil yn dangos arferion da eang mewn gwaith partneriaeth yn 

genedlaethol rhwng gwasanaethau gwirfoddol a statudol.  Fodd bynnag,  prin 

yw'r dystiolaeth yn y data i ddangos bod y llwyddiannau hyn yn ganlyniad 

uniongyrchol i'r Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol.  Mae angen creu 

dull mwy cyson o gyllido a threfnu adnoddau ledled Cymru i gryfhau'r 

berthynas hon a sicrhau bod gwaith ieuenctid cyson yn cael ei gynnig i bob 

person ifanc yng Nghymru. 
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4.3.4 Deilliant 4 

Y gallu i ddangos effaith a deilliant gwaith ieuenctid. Datblygir Fframwaith 

Deilliannau Cenedlaethol yn benodol i’r diben hwn. 

 

 

Sicrwydd Ansawdd - Mae'r ymchwil yn dangos bod rhanddeiliaid strategol 

allweddol yn gweld y Marc Ansawdd yn ganlyniad cadarnhaol i'r strategaeth.  

Mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod y Marc Ansawdd wedi creu diddordeb fel 

dyfarniad ac fel mesurydd hunanasesu i sefydliadau.  Fodd bynnag, ni 

chyfeiriwyd at y Marc Safon mewn trafodaethau grŵp ffocws ac mae data'n 

awgrymu nad yw cynaladwyedd y wobr yn eglur heb unrhyw ddata ar gael 

yn dystiolaeth i’w weithredu. 

 

 

“Roedd yr offeryn hunanasesu ei hun yn hynod o ddefnyddiol i’r gwasanaeth 

ac yn caniatáu i gryfderau a meysydd datblygu gael llais, yn ogystal â 

chaniatáu i arferion da gael eu rhannu drwy gyfrwng yr aseswyr allanol.” 

 

Wedi dweud hynny, dangosodd yr ymatebion holiadur fod pobl ifanc eu 

hunain yn credu bod ansawdd gwaith ieuenctid wedi gwella yn eu prosiectau 

(93%). Fodd bynnag, nid oedd yn glir a yw hyn yn ganlyniad uniongyrchol 

canlyniadau'r strategaeth gwaith ieuenctid cyfredol. Nid oedd 42% o 

ymatebwyr yr ymarferwyr yn gwybod os oedd y Strategaeth Gwaith Ieuenctid 

Cenedlaethol ar gyfer Cymru wedi codi ansawdd y ddarpariaeth gwaith 

ieuenctid a gynigir i bobl ifanc ledled Cymru. 

 

Ffigur 5 - % y bobl ifanc a oedd yn teimlo bod ansawdd y ddarpariaeth gwaith 

ieuenctid wedi gwella 

93

5 2

A gredwch chi fod ansawdd gwaith ieuenctid wedi gwella yn eich 

gwasanaeth ieuenctid?

Cytuno Anghytuno Ddim yn siwr
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Ffigur 14 -% o ymarferwyr gwaith ieuenctid a deimlai fod Strategaeth Gwaith 

Ieuenctid Cenedlaethol Cymru 2014-2018 wedi codi ansawdd y ddarpariaeth gwaith 

ieuenctid a gynigir i bobl ifanc ledled Cymru. 

 

 

Hyfforddiant a datblygiad proffesiynol - Mae'r astudiaeth yn dangos y gwaith 

a wnaed yn y strategaeth i gydnabod statws proffesiynol gweithwyr ieuenctid. 

Mae cyfranogwyr ar draws y sectorau wedi croesawu cofrestru gweithwyr 

ieuenctid gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg yng Nghymru, ac ymrwymiad i 

hyfforddiant a datblygiad proffesiynol. Fodd bynnag, codwyd mater ariannu 

datblygiad staff i gynnwys ymrwymiadau hyfforddi a chofrestru mewn grwpiau 

ffocws. 

Cefnogwyd hyn gan ymatebion o'r holiadur lle canfuwyd bod 50% o 

ymatebwyr ddim yn cytuno bod eu sefydliad wedi cynyddu cyfran y 

gweithwyr cymwysedig cenedlaethol, a dywedodd 81% nad oeddent yn 

ymwybodol o gyfleoedd datblygu proffesiynol parhaol (DPP) iddynt hwy eu 

hunain nac i’w tîm. Tynnodd yr awdurdodau lleol hynny sy'n mabwysiadu 

gwasanaethau integredig i bobl ifanc sylw penodol at yr angen i staff godi eu 

sgiliau er mwyn  gwella’u gallu i asesu anghenion pobl ifanc ar gyfer 

darpariaeth dargedig. 
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Mae'r Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol wedi codi 

ansawdd darpariaeth y gwaith ieuenctid a gynigir i bobl ifanc ar 

draws Cymru. 
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Ffigur 15 - Ymatebion holiadur gan ymarferwyr (yn ôl %) yn ymwneud â gweithwyr 

ieuenctid cymwys cenedlaethol a datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) 

 

Yn ddiddorol, roedd arwyddocâd ystadegol rhwng ymatebion gan y sector 

wirfoddol a statudol gyda chanran uwch o ymatebwyr o'r sector gwirfoddol yn 

nodi eu bod wedi gweld cynnydd yn y gyfran o weithwyr ieuenctid cymwys 

yn eu sefydliad. Gallai hyn fod am nifer o resymau, gan gynnwys cofrestru 

gweithwyr ieuenctid gydag EWC Cymru a buddsoddiad dilynol gan y sector 

gwirfoddol i uwch-sgilio eu staff, neu o ganlyniad i'r farchnad gyflogaeth 

gyfnewidiol lle mae'r ddarpariaeth statudol yn cael ei disodli gan ddarpariaeth 

o'r sector wirfoddol a bod staff cymwysedig cenedlaethol yn symud gyda'r 

galw. 
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Ffigur 16 - gwahaniaeth% rhwng ymatebion gwirfoddol a statudol yn ymwneud â 

chynnydd mewn gweithwyr ieuenctid cymwys cenedlaethol 

 

"Nid yw'r adnoddau na'r cyllid hirdymor mewn sefyllfa i alluogi ein staff i ennill 

cymwysterau ar lefel 6 neu uwch (gradd neu MA)." 

"Mae'n gwneud darpariaeth ar gyfer y cynnydd mewn gweithwyr ieuenctid 

proffesiynol. Ond yna mae'n dod yn ôl i'r gyllideb oherwydd pwy sy'n mynd i 

hyfforddi'r gweithwyr ieuenctid hynny a lle mae'r gyllideb ar ei gyfer? " 

"Mae'n bwysig bod y strategaeth yn amlygu'r angen i weithwyr ieuenctid gael 

eu hadnabod fel gweithwyr proffesiynol a chefnogwyd hyn gyda bod gwaith 

ieuenctid yng Nghymru nawr yn broffesiwn cofrestredig ochr yn ochr â dysgu. 

Croesawyd y datblygiad hwn gan staff o fewn y gwasanaeth ac fe'i cefnogir 

gan yr awdurdod lleol, sy'n cwmpasu cost y drwydded i bob aelod o staff. " 

"Mae cyfleoedd priodol ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus yn bwysig er 

mwyn sicrhau y gall gweithwyr ieuenctid barhau i gynnig profiadau o ansawdd 

uchel i bobl ifanc." 

 

Mesur Effaith- Cydnabuwyd bod mesur canlyniadau ar gyfer gwaith ieuenctid 

yn fater hir sefydlog gan gyfranogwyr. Mae'r ymchwil yn awgrymu bod data 

meintiol yn cael ei gofnodi'n llwyddiannus ar draws y sector ond amlygodd yr 

anhawster o fesur canlyniadau ansoddol a'r gwaith ataliol a wneir gan 

weithwyr ieuenctid. Fodd bynnag, honnodd cyfranogwyr y grŵp ffocws fod 

prosesau monitro a gwerthuso yn rhan o'u harfer bob dydd ac nad ydynt yn 

digwydd o ganlyniad i'r Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol. Mae'r 

33.3

12.2

Mae Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol ar gyfer Cymru 

yn anelu at gynyddu cyfran y gweithwyr ieuenctid cenedlaethol 

sydd wedi cymhwyso. Mae ein sefydliadau wedi cyflawni hyn.  
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dystiolaeth yn awgrymu bod y Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol cyfredol 

yn aneffeithiol ac yn fesur o allbynnau yn hytrach na chanlyniadau. Cefnogir 

hyn gan ddata o'r holiadur gyda 59% o'r ymatebwyr yn nodi nad oedd eu 

sefydliad wedi gweithredu'r NOF fel yr amlinellwyd yn y strategaeth gyfredol. 

 

Ffigur 17 - Ymatebion holiadur (yn ôl %) ynghylch gweithredu'r Fframwaith 

Canlyniadau Cenedlaethol 

 

Mae gwahaniaeth arwyddocaol yn ystadegol mewn ymatebion gan y sector 

wirfoddol a statudol, lle cytunodd canran uwch o ymatebwyr o'r sector 

wirfoddol bod y strategaeth gyfredol wedi bod yn llwyddiannus wrth gefnogi 

eu sefydliad i ddangos effeithiau a chanlyniadau drwy'r Fframwaith 

Canlyniadau Cenedlaethol. Gallai'r amrywiad hwn fod oherwydd bod y NOF 

wedi'i fabwysiadu'n ehangach fel offeryn gan y sector gwirfoddol i werthuso 

data a mesur effaith ar gyfer ceisiadau ariannu a gwerthusiadau mewn 

marchnad gystadleuol. 
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yn datgan y bydd Fframwaith Deilliannau Cenedlaethol ar gyfer 

Gwaith Ieuenctid yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer atebolrwydd, 

meincnodi a chanlyniadau. Gweithredodd ein sefydliad hyn. 

Cytuno Anghytuno Ddim yn siwr



 

42 | Tudalen 
 

Ffigur 18 - gwahaniaeth% rhwng ymateb y sector gwirfoddol a statudol yn ymwneud 

â llwyddiant y Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol wrth gefnogi sefydliadau i 

ddangos effeithiau a chanlyniadau 

 

"Nid yw profi gwerth gwaith ieuenctid a'r gwahaniaeth y mae'n ei wneud yn 

syml." 

"Mae effaith ataliol ymyriadau gwaith ieuenctid yn eu hystyr ehangaf bron yn 

amhosib i’w fesur yn feintiol er bod digon o dystiolaeth ansoddol." 

"Os ydym yn cyfarfod rhywun 24 oed yn yr archfarchnad sy’n dweud mai dyma 

sut rydych chi wedi fy helpu, a gallai fod yna 8 mlynedd ers hynny, sut allwch 

chi ddangos y gwaith hwnnw fel tystiolaeth?" 

"Mae popeth yno, gofynnwch i unrhyw weithiwr ieuenctid yng Nghymru os oes 

ganddynt unrhyw dystiolaeth i brofi'r hyn a wnewch ac rwy'n gwarantu y bydd 

ganddynt astudiaethau achos, adroddiadau prosiect yn dangos bod pawb 

yn ei wneud." 

"Rhaid i'r strategaeth ddarparu'r canlyniadau cadarn sy'n seiliedig ar 

dystiolaeth ond fe'i gwnaed ers blynyddoedd maith. Dylai'r strategaeth fod - 

mai gwaith ieuenctid yn cael ei werthfawrogi a'i fod yn bwysig , a bod dim 

angen i ni ddweud  lle mae'r dystiolaeth o hyd, mae yno. " 

"Yn anffodus, yr hyn a oedd gennym yn y diwedd, ac nid wyf yn dweud y 

dylech roi'r gorau i hyn ar gyfer Cymru, ond yr hyn a gawsom yn y diwedd, 

oedd fframwaith a oedd yn mesur allbynnau eto." 

"Mae llawer o'r pwyslais ar ganlyniadau yn gysylltiedig ag agenda NEET, ond 

mae llawer o dicio bocsys yn digwydd o gwmpas hyn." 
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Bu Strategaeth Genedlaethol Gwaith Ieuenctid Cymru yn 

llwyddiannus wrth gefnogi ein sefydliadau i ddangos effaith a 

deilliannau drwy gyfrwng y Fframwaith Deilliannau Cenedlaethol.    
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 "Pe bai gennym fframwaith canlyniadau o’r hyn y mae pobl ifanc ei eisiau 

mewn gwirionedd, byddai hynny'n dda." 

 

Mae'r sector yn tystio i lawer o ddulliau monitro a gwerthuso, proses 

angenrheidiol i lawer o fudiadau gwirfoddol sy’n gorfod dangos tystiolaeth o 

ganlyniadau ac allbynnau  gwahanol yn dibynnu ar eu hariannwr. Mae hwn 

yn fater arbennig ar gyfer sefydliadau cenedlaethol gydag aelodaeth fawr. 

 

"Mae'r data rydym yn ei gasglu yn wahanol iawn, yn dibynnu ar ba brosiect yr 

ydym yn gweithio arno a beth mae'r ariannwr hwnnw ei eisiau ond pan fyddwn 

yn delio â data rydym yn ei fwydo i'n cronfa ddata canolog ein hunain, felly 

rydym yn dal i gasglu'r un wybodaeth ond yna, mae'n wahanol. " 

"I ni fel sefydliadau cenedlaethol, wyddoch chi, mae gennym 15,000 o 

aelodau ieuenctid ledled Cymru, 500,000 ledled y DU, 32 miliwn o gwmpas y 

byd.  Sut y disgwylir i ni fesur rhywbeth yn erbyn yr holl rai hynny? " 

 

Mae'r cyfranogwyr yn cydnabod yr angen am dystiolaeth o effaith gwaith 

ieuenctid ond mynegodd aelodau'r grŵp ffocws bryderon ynglŷn â'r baich o 

gasglu data, yn enwedig os nad oes arwydd clir o'r hyn yw’r fantais neu pan 

fydd yn tynnu oddi ar gwblhau'r gwaith. Mae hon yn her benodol i sefydliadau 

sy'n dibynnu ar weithwyr rhan-amser i ddarparu gwaith ieuenctid mynediad 

agored sydd yn gyfyngedig o ran eu gallu i gofnodi canlyniadau. 

 

"Dwi ddim yn meddwl y byddem am gael unrhyw fath arall o fonitro yn 

ychwanegol at yr hyn sydd gennym nawr." 

"Ac rwy'n credu y byddai am resymau gallu gwneud yr holl waith, ond rwy'n 

credu hefyd am effeithiolrwydd oherwydd ... nid ydym am fod yn treulio ein 

holl amser yn llenwi ffurflenni pan allem fod yn gweithio wyneb yn wyneb a 

gwneud tasgau mwy ystyrlon eraill." 

"Mae gweithwyr ieuenctid bob amser wedi asesu anghenion pobl ifanc, ond 

erbyn hyn mae'n rhaid iddynt asesu mewn modd gwahanol, mae’n golygu  

mwy o gymhlethdod er mwyn cwrdd â chanlyniadau." 

"Mae gormod o gyfrif pennau a dim digon o gyfrif canlyniadau. Rydyn ni'n dda 

iawn wrth gofnodi'r niferoedd, nid ydym mor dda wrth gofnodi'r canlyniadau, 

y canlyniadau meddal, rydym yn cael hynny’n anoddach. " 
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Mae'r data yn dangos cydnabyddiaeth ar draws y sector ar gyfer dull 

gwahanol o fesur gwaith ieuenctid a galwad ar Lywodraeth Cymru i gefnogi a 

gweithredu datblygiad mesurau effaith y gellir eu defnyddio'n effeithiol ac 

effeithlon ar draws y sectorau ac ar draws Cymru. Gallai'r broses hon ymgorffori 

mesurau gwerthuso sydd eisoes yn cael eu defnyddio ar lefel leol. 

 

"Rhywbeth syml, effeithiol, y gall pawb ohonom ei rannu a'i wneud." 

"Rhywbeth y gallem ei ddefnyddio ar asesiad, ac yna, wyddoch chi, rydych 

yn dal i fyny gydag e bob chwe mis neu rywbeth wedyn, yna ni fyddai hynny'n 

rhy anodd." 

"Byddai'n dda dyfeisio rhywbeth y mae'r holl wasanaethau ieuenctid yn ei 

ddefnyddio – mewn gwirionedd, mae Llywodraeth Cymru eisiau yr un 

wybodaeth oddi wrth bawb ohonom." 

"Rydym yn awgrymu mai datblygu dulliau hyblyg a defnyddiol o fesur effaith, 

rhai y gellid eu defnyddio ar draws y sector – hyn ddylai blaenoriaeth uchel y 

strategaeth genedlaethol newydd fod. Nid yw’n golygu dechrau o'r dechrau. 

Gellir adeiladu ar y dulliau presennol, a byddai hyn o werth arbennig i 

sefydliadau lleol llai sydd heb y gallu i ddatblygu eu methodolegau gwerthuso 

eu hunain. " 

"Tra bod gwaith ar y gweill i ddiweddaru casglu a chyflwyno data archwilio 

blynyddol yr awdurdod lleol, a all gynnwys lefel mesur effaith, mae amrywiaeth 

o offer i gofnodi cynnydd /pellter a deithiwyd yn parhau i gael eu defnyddio 

ar lefel leol - caiff llawer o'r rhain eu cwblhau gan y person ifanc naill ai'n unigol 

a / neu gyda chymorth y gweithiwr ieuenctid. " 

 

 

Roedd y cyfranogwyr yn pryderu am fwriad y strategaeth i fesur effaith a 

chanlyniadau trwy fonitro achrediadau a gyflawnir gan bobl ifanc. Rhesymau 

ariannol oedd dros hyn a’r farn nad yw'r dull yma o weithio o reidrwydd yn 

cwrdd ag anghenion pobl ifanc. Fodd bynnag, gwelodd rhai ymatebwyr y 

cynnydd yn y ddarpariaeth o achrediadau yn rhywbeth cadarnhaol i bobl 

ifanc a dywedodd 44% o'r bobl ifanc a gymerodd ran yn yr arolwg eu bod 

wedi gweld cynnydd yn nifer yr achrediadau o fewn eu prosiect ieuenctid, tra 

bod 88% o'r bobl ifanc yn gweld achrediad fel peth da. 
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Ffigur 19 - Ymatebion o holiaduron pobl ifanc (yn ôl%) yn ymwneud ag achrediad 

 

"Daw achrediad mewn sawl ffurf, ac ni chaiff rhai ohonynt eu derbyn yn 

hawdd fel y cyfryw, e.e. nid yw 'systemau gwobrwyo / bathodynnau' rhai 

sefydliadau anffurfiedig yn cyfrif fel achrediad. Gwelir hyn fel diffyg amlwg 

mewn perthynas â chyfleoedd pobl ifanc i gael cydnabyddiaeth y tu allan i'r 

sefydliadau hynny ac yn rhwystredig i'r un sefydliadau hynny wrth geisio profi 

eu gwerth o fewn y sector. " 

"Rydym yn cyflawni hyn ar sail ein hymrwymiad i bobl ifanc ac mae'r 

achrediadau niferus a ddarperir yn dibynnu ar y refeniw a dderbynnir. Rydym 

yn cyflawni hyn trwy ein grant NVYO. Nid oes unrhyw gynnydd ariannol i alluogi 

mwy o gyfleoedd, na staffio i sicrhau cynnydd. " 

"Roedd yn rhaid i ni gyflwyno cannoedd o achrediadau a hynny heb lawer o 

arian. Wel, nid yw pobl ifanc yn dod at fy ngwaith ieuenctid i wneud 

achrediad. Fy ngwaith i yw mynd â nhw i’r lle mae nhw am fod, a rhoi 

gweledigaeth iddynt ohonyn nhw eu hunain,  nid i roi achrediadau iddynt, felly 

os bydd ganddynt adnoddau, bydd angen iddynt fod yn realistig o'r hyn y 

maent yn ei ddisgwyl i weithwyr ieuenctid ei gyflawni. " 

"Rydym wedi canolbwyntio gormod ar ganlyniadau addysgol." 
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"Rhoi cyfle i'r bobl ifanc hynny ennill cymwysterau lle mae eraill wedi rhoi'r 

gorau iddyn nhw. Rwy'n golygu na fyddent yn gallu manteisio ar hynny pe na 

baem ni’n cynnig hynny iddynt am ddim, sef yr hyn yr ydym yn ceisio'i wneud.  

Felly, rwy'n credu mai’r gwerth ychwanegol yna yw eu bod nhw'n ennill 

cymhwyster allan ohoni, maent yn sydyn yn meddwl bod rhywun yn credu 

ynddynt a bod ganddynt bwrpas ychwanegol i'w bywyd, mae ganddynt 

gymhwyster. " 

"Os mai’r canlyniad yw dweud wrthych am gael pobl ifanc drwy’r cymhwyster, 

yna bydd hi’n anodd iawn i chi ddiwallu anghenion y person ifanc." 

  "Er mwyn cael cyllid am y tair blynedd nesaf mae'n rhaid profi bod pobl ifanc 

yn cael y cymwysterau ac yn cael eu tynnu oddi wrth anghenion y person 

ifanc. Mae hyn wedyn yn beryglus. " 

 

 

I grynhoi, amlygodd yr ymchwil bod angen i fesur canlyniadau ac ansawdd 

gwaith ieuenctid gael ei gydnabod gan y sector. Fodd bynnag, nid yw'r dull a 

amlinellir yn y strategaeth gyfredol, sef y Fframwaith Canlyniadau 

Cenedlaethol, wedi'i fabwysiadu'n gyffredinol ac mae'r adborth yn awgrymu 

bod angen gwneud rhagor o waith iddo fod yn addas i'r pwrpas. Mae 

cynrychiolwyr y sector sy'n rhan o'r ymchwil yn awyddus i gael strategaeth i’r 

dyfodol i ddatblygu mesurydd ansoddol cadarn sy'n dal effaith gwaith 

ieuenctid, gan symud oddi wrth ffocws ar achrediad. 

Mae symudiadau i gynyddu statws proffesiynol gwaith ieuenctid hefyd yn cael 

eu croesawu, ond mae'r ymchwil yn awgrymu bod angen mwy o adnoddau i 

gefnogi hyn.  Fodd bynnag, mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod y bobl ifanc 

sy'n cymryd rhan yn yr arolwg yn hapus gyda'r gwasanaethau a dderbyniant 

ac yn adrodd am welliant yn ansawdd gwaith ieuenctid yn eu prosiectau. 
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5. Casgliadau ac Argymhellion 
Casglodd yr ymchwil a gynhaliwyd fel adolygiad o Strategaeth Gwaith 

Ieuenctid Cenedlaethol Cymru 2014-2018 gryn dipyn o ddata ansoddol a 

meintiol ar draws sefydliadau gwaith ieuenctid gwirfoddol a statudol, 

rhanddeiliaid strategol allweddol a phobl ifanc.  Yn seiliedig ar 

ddadansoddiad o'r data hwn gellir dod i’r casgliadau a gwneud yr 

argymhellion canlynol: 

• Canfu'r ymchwil fod cefnogaeth draws-sector gref ar gyfer 

strategaeth gwaith ieuenctid i Gymru, ac y dylid defnyddio hyn i osod 

cyfeiriad a gweledigaeth ar gyfer gwaith ieuenctid. Mae strategaeth ar 

gyfer gwaith ieuenctid yn dangos ymrwymiad Llywodraeth Cymru i'r 

proffesiwn. Felly mae croeso i ddatblygiad strategaeth ar gyfer 2019 a 

thu hwnt, a dylai sicrhau ei fod yn cadw ffocws ar waith ieuenctid yn 

benodol yn hytrach na gwasanaethau ieuenctid a / neu wasanaethau 

cymorth ieuenctid. 

• Canfu'r ymchwil bod angen sicrhau bod unrhyw strategaeth yn y 

dyfodol yn seiliedig ar Egwyddorion a Dibenion Gwaith Ieuenctid yng 

Nghymru (YWWRG, 2013) ac yn symud i ffwrdd oddi wrth bwyslais 

addysgiadol yn unig,  gan ddiogelu darpariaeth mynediad agored a 

pharchu natur gweithgaredd gwirfoddol sy'n ategu gwaith ieuenctid. 

Mae pobl ifanc yn gwerthfawrogi'r ddarpariaeth mynediad agored a 

gall hyn arwain at gefnogaeth arbenigol wedi'i dargedu. Argymhellir 

felly y dylid ystyried ymrwymiad i ddarpariaeth mynediad agored, ac 

adnoddau digonol i gynnal hyn, mewn unrhyw strategaeth yn y dyfodol. 

• Roedd yr ymchwil yn cydnabod bod gan waith ieuenctid rôl gynyddol 

o ran cefnogi ac ategu addysg ffurfiol a bod hyn yn cael ei annog gan 

ei fod yn cael ei werthfawrogi'n arbennig gan bobl ifanc. Mae'r 

berthynas rhwng addysg ffurfiol a gwaith ieuenctid wedi datblygu'n 

organig dros nifer o flynyddoedd ac mae'r strategaeth gyfredol wedi 

cadarnhau hyn yn hytrach na'i symbylu. Fodd bynnag, nid yw'r 

mewnbwn cadarnhaol hwn bob amser yn cael ei gydnabod ar lefel 

strategol, ac mae gwahaniaethau yn nhermau darpariaeth sector 

gwirfoddol a statudol.  Mae angen i unrhyw strategaeth yn y dyfodol 

felly sicrhau bod yna gyfeiriad strategol a dilyniant clir ar draws y 

sectorau i sicrhau darpariaeth o ansawdd ar gyfer pob person ifanc. 

• Canfu'r ymchwil, oherwydd pwyslais addysgiadol y strategaeth 

gyfredol, nad oedd yn cwrdd yn llawn ag anghenion mwy cyfannol pobl 

ifanc o ran eu datblygiad cymdeithasol, emosiynol a gwleidyddol. 

Mae’n amlygu  nifer o anghenion pobl ifanc, gan gynnwys iechyd 

meddwl, ecsploetiaeth rywiol plant a thlodi, y gall gwaith ieuenctid gael 
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effaith gadarnhaol arnynt, ac mae angen ystyried hyn hefyd mewn 

unrhyw strategaeth yn y dyfodol. 

• Amlygodd canfyddiadau'r ymchwil bod Llywodraeth Cymru wedi 

cynhyrchu nifer o ddogfennau allweddol yn ymwneud â gwaith 

ieuenctid a gweithio gyda phobl ifanc dros y deng mlynedd ddiwethaf; 

fodd bynnag, ychydig o synergedd a chysylltiad sydd rhyngddynt. Mae 

angen i unrhyw strategaeth gwaith ieuenctid yn y dyfodol fod yn eglur o 

ran sut mae'r dogfennau allweddol hyn yn gweithio i ategu ei gilydd, 

ond hefyd sut y gall gwaith ieuenctid gael effaith gadarnhaol ar rai o 

bolisïau cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd ehangach 

Llywodraeth Cymru. Un argymhelliad pellach yw archwilio datblygiad 

Polisi Cenedlaethol Ieuenctid cyffredinol sy'n dod â'r holl bolisïau a 

strategaeth berthnasol at ei gilydd, lle mae rôl a gwerth gwaith 

ieuenctid wedi'i nodi'n glir. Gallai hyn fod yn rhan o gylch gorchwyl 

bwrdd gwasanaeth cymorth ieuenctid cenedlaethol y Gweinidog. 

• Roedd cyfranogwyr yr ymchwil yn awyddus i dynnu sylw at 

wahaniaethau rhwng sefydliadau gwaith ieuenctid y sector statudol a'r 

sector gwirfoddol. Roedd hyn mewn perthynas â materion megis 

ariannu, darparu gwasanaethau, cyfeiriad strategol, a mynediad i 

hyfforddiant a datblygiad staff. Cefnogwyd hyn gan wahaniaethau 

ystadegol arwyddocaol mewn nifer o gwestiynau’r arolwg rhwng 

ymatebwyr y sector statudol a'r sector gwirfoddol. Er bod y strategaeth 

gyfredol yn anelu at greu gwell partneriaeth rhwng y sectorau, mae yna 

gryn dipyn o ffordd i fynd cyn  cyflawni hyn. Dylai strategaeth yn y 

dyfodol gynnwys mesurau i sicrhau bod cyllid yn cael ei drosglwyddo i 

fudiadau gwirfoddol pan eu bod hwy mewn gwell sefyllfa i ddarparu 

gwasanaethau. 

• Cydnabuwyd yn yr ymchwil, er bod y strategaeth gyfredol wedi nodi 

pedwar canlyniad allweddol, nid yw'r rhain, ynghyd â'r strategaeth ei 

hun, wedi cael eu cyfleu yn glir ar lefel ymarferwyr nac i bobl ifanc. 

Teimlai cyfranogwyr yn yr ymchwil bod angen bod yn glir ynghylch 

cynulleidfa unrhyw strategaeth yn y dyfodol, ond hefyd bod y 

canlyniadau'n cyd-fynd â chamau a chyfrifoldebau a nodwyd, 

amserlenni a'r adnoddau cysylltiedig i weithredu'r rhain.  Byddai hyn yn 

cynyddu lefel atebolrwydd, a byddai cynnwys pobl ifanc ac ymarferwyr 

wrth ymgynghori a datblygu strategaeth yn y dyfodol yn sicrhau ei 

hygrededd. 

• Dangosodd yr ymchwil ymrwymiad traws-sector i ymarferion yn 

seiliedig ar dystiolaeth trwy fonitro a gwerthuso. Ceir tystiolaeth bod 

prosesau casglu data meintiol cadarn ar waith ledled Cymru, er y 

byddai cael un mecanwaith recordio ar gyfer pob sefydliad yn cael ei 

groesawu. Mae angen penodol i gytuno ar ba ganlyniadau y dylid eu 
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darparu gan ddarparwyr gwaith ieuenctid yng Nghymru a nodi proses 

gofnodi ansoddol briodol sy'n diwallu anghenion pob sefydliad a 

gweithiwr. Mae'r cyfranogwyr yn cydnabod yr heriau sy’n dod yn sgil 

mesur effaith gwaith ieuenctid. Mae'n bwysig bod unrhyw 

fecanweithiau a fabwysiedir yn addas i'r pwrpas ac nad ydynt yn tynnu 

oddi ar ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer pobl ifanc. Croesewir yr 

ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu mecanwaith o'r fath 

gan y sector, ond nis ystyrir bod y Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol 

yn offeryn defnyddiol ar gyfer hyn. 

Dengys yr astudiaeth hon fod bwriadau a nodau Llywodraeth Cymru wedi 

cael derbyniad da gan y cyfranogwyr, ond mae wedi canfod nifer o themâu 

i gefnogi cyfeiriad strategol unrhyw strategaeth waith ieuenctid cenedlaethol 

yn y dyfodol. Trwy gydol y ddogfen pwysleisiodd y cyfranogwyr y bydd angen 

i ddatblygiadau yn y dyfodol gynnwys ymrwymiad cyson i werthoedd gwaith 

ieuenctid. Mae hyn yn golygu ymgysylltu'n effeithiol â'r sector a phobl ifanc fel 

y gall pob rhanddeiliad hawlio perchnogaeth ar waith ieuenctid yng Nghymru. 

Byddai angen i fwriad y strategaeth fod yn glir fel ei bod yn cyfarwyddo a 

chyfeirio arferion gwaith ieuenctid ar draws y wlad, gan gynnwys cynllun 

datblygu sy’n meddu ar adnoddau, ac iddo gamau gweithredu ac 

atebolrwydd clir i fesur llwyddiannau'n effeithiol. Byddai'r cyfranogwyr yn 

croesawu'r cyfle i weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a chymryd 

cyfrifoldeb am gyflawni rhai ymrwymiadau, fel y gallai llywodraeth sianelu eu 

hadnoddau cyfyngedig i ddatblygu a gweithredu polisi gwaith ieuenctid 

I gloi, er gwaetha’r sefyllfa gythryblus yn hanes gwaith ieuenctid fel proffesiwn 

mewn rhannau eraill o'r DU, mae gwaith ieuenctid yng Nghymru yn dal i fod 

yn ymroddedig i ddatblygiad cymdeithasol, addysgol, emosiynol a 

gwleidyddol pobl ifanc; ac mae llawer o arferion da ac arloesol yn haeddu 

cael eu dathlu. Wrth i ni ddod i ddiwedd y strategaeth gyfredol, mae 

dealltwriaeth y gweithwyr proffesiynol ymroddedig sydd wedi cynorthwyo  i 

adnabod canfyddiadau'r ymchwil hwn yn darparu sylfaen dda ar gyfer 

datblygu strategaeth gadarn a gweledigaeth sy'n adlewyrchu anghenion 

cyfnewidiol pobl ifanc ac yn dathlu effaith gadarnhaol a statws proffesiynol 

gwaith ieuenctid. 
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Atodiad 1: Methodoleg y Prosiect 

Rhesymeg: 

Nod adolygiad y Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol (SGIC) oedd i 

ddatblygu dealltwriaeth eglur o werth ac effaith y strategaeth ar draws Cymru 

trwy adnabod cryfderau, gwendidau, cyfleon a bygythidau (SWOT). Roedd 

ein methodoleg yn defnyddio ymchwil arolwg fel modd o gasglu data priodol 

o fewn y llinell amser arfaethedig. Gan fod y gwerthusiad ymchwil yn gofyn 

am driongliad o safbwyntiau, defnyddiwyd dull cymysg o gyfuno dulliau 

meintiol ac ansoddol i gynhyrchu data sy'n mesur gwerth ac effaith y 

strategaeth. Cynhaliwyd y fethodoleg dros y camau canlynol: 

Cam 1: Cyfarfod cychwynol 

Roedd y cam hwn yn cynnwys cyfarfod cychwynnol i drafod ymarferoldebau'r 

gwerthusiad a gosod paramedrau ar gyfer y prosiect. Sicrhaodd y cyfarfod 

hwn fod y gofynion yn cael eu deall yn llawn a bod y dulliau arfaethedig yn 

dderbyniol. 

Cam 2: Trosolwg manwl o lenyddiaeth yn ymwneud â gwaith ieuenctid 

yng Nghymru a'r Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol 

Cynhaliwyd adolygiad diweddar o'r llenyddiaeth academaidd sy'n 

gysylltiedig â gwaith ieuenctid yng Nghymru a chanlyniadau cynnydd CCIC. 

Roedd yn cynnwys adolygiad o'r papurau diweddaraf megis: Siarter Cymru ar 

gyfer Gwaith Ieuenctid (LlC, 2016); Gwerthusiad o Waith Ieuenctid mewn 

Ysgolion (LlC, 2015); yr Adolygiad Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol (USW, 2016); Pa 

fath o wasanaeth ieuenctid mae Cymru ei eisiau? (CYPE, 2016). Ystyriwyd 

hefyd adroddiadau Estyn ac ymchwil heb ei gyhoeddi fel 'Dull Cenedlaethol i 

Gyflenwi Gwaith Ieuenctid yng Nghymru' (2015). 

Cam 3: Holiaduron rhanddeiliaid 

Datblygu holiaduron 

Lluniwyd yr holiadur mewn ymateb i gasgliadau o ymchwil pen desg a 

chynnydd cyfredol yn erbyn y camau gweithredu o fewn y Strategaeth 

Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol fel y'i diffinnir gan Lywodraeth Cymru. Yna 

cafodd yr holiadur ei brofi gyda grŵp rheoli i sicrhau bod atebion priodol yn 

cael eu cynhyrchu. 

Casglu data 

Roedd y cleient yn nodi bod rhanddeiliaid cenedlaethol yn cael eu holi ynglŷn 

â NYIC. I ddechrau, gwnaethom ddosbarthu arolwg holiadur cenedlaethol a 

gafodd sampl fwriadol o ddim llai na 50 o ymatebwyr i sicrhau sylw ar draws 

gwahanol randdeiliaid gan gynnwys: 

 Gwasanaethau Ieuenctid Awdurdodau Lleol 

 Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Ieuenctid Cymru (CWVYS) 

 Sefydliadau gwaith ieuenctid gwirfoddol cenedlaethol a lleol 

 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) 

 Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid 

 Safonau Hyfforddi Addysg (ETS) Cymru 
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 Gweithwyr ieuenctid cymwys / gweithwyr cymorth ieuenctid yn y sector 

statudol a gwirfoddol 

 Aelodau'r Grŵp Cyfeirio Gwaith Ieuenctid 

 

Roedd y bartneriaeth yn gallu dadansoddi data o 128 o ymatebion i'r holiadur. 

Roedd dadansoddiad yr ymatebwyr yn ôl sector fel a ganlyn: 

- Preifat 4 

- Trydydd 53 

- Statudol 67 

- Y tri i gyd 1 

- Cyfanswm 125 

- System arall 3 

Roedd yr holiadur yn cynnig y cwmpas mwyaf i gasglu data i’r bartneriaeth 

ymchwil gan randdeiliaid. Roedd y cwestiynau wedi'u harwain gan yr 

amcanion ymchwil ac fe'u cynlluniwyd i: 

a. Ddarparu dadansoddiad SWOT o'r strategaeth o safbwyntiau'r 

cyfranogwyr 

b. Nodi unrhyw fylchau o gyfeiriad y strategaeth 

c. Gwerthuso’r dulliau a ddefnyddir wrth weithio tuag at bedwar canlyniad 

allweddol CGIC 

d. Gwerthuso'r cynnydd a wnaed tuag at gyflawni'r pedwar canlyniad a 

chamau gweithredu gan CGIC 

e. Mesur effaith y pedwar canlyniad 

f. Darparu dealltwriaeth o sut mae sefydliadau gwaith ieuenctid statudol 

a gwirfoddol wedi defnyddio'r Strategaeth i ddatblygu a chynllunio eu 

darpariaeth gwaith ieuenctid. 

Cynigiwyd yr holiadur yn ddwyieithog gan roi'r dewis i ymatebwyr gymryd rhan 

yn y Gymraeg neu'r Saesneg 

Samplu a recriwtio 

Canolbwyntiodd ein strategaeth samplu ar gyfer yr ymchwil hon ar y 

gweithgaredd ymchwil ledled Cymru i gasglu barn y rhanddeiliaid 

cenedlaethol a bennwyd gan Lywodraeth Cymru. 

Dosbarthwyd yr holiadur gan WGU gan ddefnyddio offeryn ar-lein, Qualtrics. 

Roedd hyn yn galluogi'r gyfradd ymateb i gael ei fonitro a hefyd galluogodd i 

lawer o ddata ei gasglu yn yr amserlen fer a ddyrennir i'r prosiect ymchwil. 

Rhagwelwyd, fel yr oedd yr astudiaeth yn datblygu, y gallem nodi ymatebwyr 

amgen neu ychwanegol. Cyflwynwyd y rhanddeiliaid canlynol fel rhai mwyaf 

tebygol o ddarparu gwybodaeth berthnasol ar gyfer gwerthuso CGIC ledled 

Cymru: 

Penaethiaid gwasanaethau ieuenctid 

Rheolwyr gwaith ieuenctid 
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Gweithwyr ieuenctid cymwys 

Gweithwyr cymorth ieuenctid cymwys 

Prif Grŵp Swyddogion Ieuenctid 

Aelodau'r Grŵp Cyfeirio Gwaith Ieuenctid 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Safonau Hyfforddiant Addysg (ETS) Cymru 

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Ieuenctid Cymru (CWYVS) 

Sefydliadau gwaith ieuenctid gwirfoddol cenedlaethol a lleol, gan gynnwys o 

leiaf un sefydliad unffurf. 

Gofynnodd yr ymchwilwyr ar i wybodaeth gael ei lledaenu i'r sectorau statudol 

a gwirfoddol cyn i'r holiadur gael ei gyhoeddi i gynghori partneriaid o'n bwriad 

i adolygu'r strategaeth. Gwnaethpwyd hyn drwy gysylltu â'r cleient, CWYVS, 

Prif Grŵp y Swyddog Ieuenctid (PYOG) a Grŵp Awdurdod Lleol Cymru 

(WLAG). 

Cydnabu'r bartneriaeth ymchwil bwysigrwydd cynrychioli safbwyntiau pobl 

ifanc wrth werthuso'r strategaeth. Fe wnaethom gynllunio holiadur pobl ifanc 

a gofyn i bob awdurdod lleol sy'n cymryd rhan, yn ogystal â'r 22 o fudiadau 

gwirfoddol, i ddarparu o leiaf 10 o ymatebion i'r holiadur. Roedd hyn er mwyn 

darparu sampl o faint da a lledaeniad daearyddol. Cydnabuom y byddai'r 

safbwyntiau a gesglir yn dod o blith pobl ifanc sy'n defnyddio gwasanaethau 

ieuenctid ar hyn o bryd. 

Roedd y bartneriaeth wedi gallu dadansoddi ymatebion i holiaduron gan 61 

o bobl ifanc. 

Dadansoddiad o ddata meintiol 

Unwaith y cwblhawyd y cam casglu data, fe'i dadlwythwyd a'i ddadansoddi 

gan dîm WGU. 

Cam 4: Cyfweliadau grŵp ffocws 

Casglu Data 

Cyflawnwyd hyn trwy rannu gwaith rhwng partneriaid yn seiliedig ar leoliad 

sefydliadol a meysydd arbenigedd. Roedd y broses hon yn darparu dull 

effeithlon, cost-effeithiol ac amserol o gasglu data ansoddol i fodloni terfynau 

amser a gofynion y fanyleb tendr. 

O gofio'r amserlen gyfyngedig ar gyfer yr astudiaeth, roedd cyfweliadau grŵp 

ffocws yn cynnig y dull gorau i gasglu gwybodaeth a'i gwestiynu ar yr un pryd. 

Gallai rhyngweithio ‘r grŵp ysgogi cyfranogwyr ddarganfod yr hyn roedden 

nhw'n ei wybod. Fe greodd gyfle i ddysg gael ei rannu, ac felly i gael agwedd 

ddatblygiadol a allai ysgogi cyfranogiad.  Cofnodwyd y sesiynau gan 

ddefnyddio dyfeisiau recordio digidol. 
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Prifysgol Glyndŵr Wrecsam  

Roedd PGW, a leolir yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, yn ymgysylltu â'u 

partneriaid ar draws pob un o'r awdurdodau lleol i gasglu data o Ogledd a 

Dwyrain Cymru, a oedd yn cynnwys: 

 Wrecsam 

 Sir Fflint 

 Sir Ddinbych 

 Conwy 

 Gwynedd 

 Ynys Môn 

 Powys 

Prifysgol Metropolitan Caerdydd 

Roedd y PMC, a leolir yn Ne Cymru, yn ymgysylltu â'u partneriaid ar draws yr 

awdurdodau lleol yn y maes hwn i gasglu data o'r De a'r Gorllewin a oedd yn 

cynnwys: 

 Caerdydd 

 Bro Morgannwg 

 Casnewydd 

 Blaenau Gwent 

 Torfaen 

 Caerffili 

 Rhondda Cynon Taf 

 Penybont 

 Castell Nedd Portalbot 

 Abertawe 

 Sir Gaerfyrddin 

 Sir Benfro 

 Ceredigion 

 Merthyr Tydfil 

Susanne Rauprich 

Cynhaliodd Susanne gyfweliadau lled-strwythuredig gyda dau grŵp ffocws yn 

cynnwys sefydliadau gwirfoddol ledled Cymru i sicrhau bod y rhanddeiliaid a 

enwir yn cael eu cynnwys yng Ngham 3. 

Trefnwyd y canllaw cyfweliad yn unol â’r amcanion ymchwil a oedd yn llywio 

ffurf yr holiadur. Fe wnaethom hefyd arwain trafodaethau trwy gwestiynau'r 

cyfweliad i fynd i'r afael â: 

• Effaith y strategaeth ar gynllunio a chyflwyno gwaith ieuenctid 

• Effaith yr amgylchedd ariannol cyfnewidiol ar ddarpariaeth gwaith 

ieuenctid ledled Cymru 

• Os / sut mae'r strategaeth wedi helpu i ddarparu cynnig mwy cyson ar 

gyfer gwaith ieuenctid cenedlaethol 

• Effaith a deilliannau pedwar deilliant allweddol y Strategaeth gan 

gyfeirio at y Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol 
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Samplu a recriwtio 

Roedd cyfranogwyr y grwpiau ffocws yn cynnwys ymatebwyr holiadur a 

ddewisodd  gymryd rhan trwy'r broses holiadur trwy wahoddiad. 

Gwahoddwyd cynrychiolwyr awdurdodau lleol o Ogledd a Dwyrain Cymru i 

fynychu grŵp ffocws gyda PWG mewn lleoliad canolog yn yr ardal hon. 

Gwahoddwyd cynrychiolwyr awdurdodau lleol o Dde a Gorllewin Cymru i 

fynychu grŵp ffocws gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd mewn dau 

leoliad canolog yn yr ardal hon. 

Gwahoddwyd sefydliadau ieuenctid gwirfoddol cenedlaethol a lleol i fynychu 

grŵp ffocws gyda Susanne Rauprich yng Ngogledd neu Dde Cymru yn 

dibynnu ar leoliad daearyddol y sefydliad. 

Rhoddodd Susanne alwad agored i bobl â diddordeb i gymryd rhan mewn 

grwpiau ffocws, gan ddefnyddio CWVYS, awdurdodau lleol, WCVA a 

rhwydweithiau sector lleol a rhanbarthol. Yna estynnwyd gwahoddiadau i 

grŵp cytbwys o gyfranogwyr,  gan sicrhau bod y sampl yn gynrychioliadol. 

Gofynnodd WGU a CMU am restr o fudiadau gwirfoddol a ariennir yn eu hardal 

gan yr awdurdodau lleol yn eu hymgynghoriad â'r PYOs yn eu hardaloedd. 

Rhoddodd hyn restr gynhwysfawr o sefydliadau yng nghwmpas a 

chyrhaeddiad y strategaeth genedlaethol. Gofynnwyd i'r awdurdodau lleol 

hefyd ddarparu gwybodaeth ynghylch pa rwydweithiau sydd ar gael yn lleol 

i ddod â sefydliadau gwirfoddol a’r awdurdodau lleol at ei gilydd; pa ganran 

o waith yn eu hardaloedd sy'n cael ei wneud gan sectorau gwirfoddol a 

chymunedol; a sut mae hynny'n cael ei gynnwys mewn ffurflenni archwilio 

gwaith ieuenctid. 

Dadansoddiad o ddata ansoddol 

Trawsgrifiwyd pob cyfweliad a llywiwyd y dadansoddiad data gan yr 

amcanion ymchwil. Ymgymerodd pob ymchwilydd â'r broses ddadansoddi 

data gan ddefnyddio'r amcanion fel ffrâm godio i holi a dadansoddi data 

ymatebwyr. Yna daeth y tîm ymchwil at ei gilydd i archwilio’r hyn oedd yn 

gyffredin a’r hyn oedd yn wahanol ar draws ardaloedd awdurdodau lleol, 

sefydliadau, pobl ifanc a chymunedau. 

Roedd y tîm ymchwil yn gallu dadansoddi ymatebion o 5 digwyddiad grŵp 

ffocws a 53 o ymarferwyr - 25 o'r sector gwirfoddol a 28 o'r sector statudol. Yn 

ychwanegol at hyn, derbyniodd y tîm ymatebion strategol gan randdeiliaid 

strategol allweddol, a oedd yn ychwanegu dyfnder i'r data ansoddol a 

dderbyniwyd. 
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Atodiad 2: Taflen Wybodaeth Cyfranogwyr, Ffurflen 

Ganiatâd a Holiadur 
 

Ebrill 2017 

Teitl Astudiaeth Ymchwil 

Adolygiad o Effaith Strategaeth Genedlaethol Gwaith Ieuenctid Cymru 2014-

2018 

Cyflwyniad 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu adolygiad o Strategaeth Gwaith 

Ieuenctid Cenedlaethol Cymru 2014-2018. Pwrpas yr adolygiad hwn yw 

gwerthuso effaith y strategaeth ar ddarpariaeth Gwaith Ieuenctid yng 

Nghymru; gan nodi cryfderau, gwendidau, bygythiadau a chyfleoedd, ac 

ystyried bylchau yn y strategaeth gyfredol. Bydd y canfyddiadau o'r ymchwil 

hwn yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru gyda'r gobaith o hysbysu 

strategaeth Gwaith Ieuenctid yn y dyfodol. 

Staff o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam (Jess Achilleos, Hayley Douglas, Mandy 

Robbins), Prifysgol Metropolitan Caerdydd (Steve Drowley and Cez James) ac 

ymgynghorwr annibynnol (Susanne Rauprich) yw’r bobl sy’n gwneud yr 

ymchwil hwn. 

Fe’ch gwahoddir chi i fod yn rhan o’r ymchwiliad hwn. Cyn i chi gytuno 

gwneud hynny, mae’n bwysig i chi ddeall pwrpas a natur yr ymchwiliad a beth 

fydd eich cyfranogiad yn ei olygu i chi, petai chi’n cytuno. Darllenwch y 

wybodaeth ganlynol yn ofalus os gwelwch yn dda, a chofiwch ofyn os oes yna 

unrhyw beth sy’n aneglur, neu os ydych am gael mwy o wybodaeth. Ceir 

manylion cyswllt ar ddiwedd y daflen wybodaeth hon. 

 

Beth yw pwrpas yr astudiaeth a sut y bydd yn cael ei gwneud? 

 

Amcanion yr ymchwil yw: 

 

1. Adolygu effaith Y Strategaeth Genedlaethol ar Waith Ieuenctid i 

Gymru 2014-2018 . 

2. Adnabod cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau i’r 

strategaeth gyfredol 

3. Adnabod bylchau yn y strategaeth gyfredol a gwneud argymhellion 

ar gyfer strategaeth y dyfodol. 

 

Methodoleg yr ymchwil yw (yn amlinellol): 

 

1. Holiadur ar-lein i randdeiliad allweddol gan gynnwys mudiadau ac 

ymarferwyr gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol 

2. Holiadur ar gyfer pobl ieuanc i glywed eu llais a’u safbwyntiau 



 

58 | Tudalen 
 

3. Grwpiau ffocws ar gyfer rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys 

mudiadau ac ymarferwyr gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol. 

 

Pam fy mod i wedi cael gwahoddiad i gymryd rhan? 

Fel rhan o’r ymchwil rydym am gynnwys meddyliau pobl ieuanc ar y 

strategaeth, oherwydd mae’r strategaeth yn effeithio arnoch chi ac yn 

penderfynu pa wasanaethau fydd ar gael i chi yn y dyfodol. Felly mae’n 

bwysig i chi gael lleisio eich barn. 

A oes raid i mi gymryd rhan? 

Mae cyfranogiad yn gwbl wirfoddol.  Chi sydd i ddewis os ydych am gymryd 

rhan neu beidio. Os ydych yn cytuno i gymryd rhan, gofynnir i chi arwyddo 

ffurflen ganiatâd. Os ydych yn cytuno i gymryd rhan gallwch ddal i dynnu’n ôl 

unrhyw bryd, heb roi rheswm.  Os digwydd hynny, ni fydd unrhyw wybodaeth 

neu ddata y byddwch wedi ei roi yn cael ei ddefnyddio yn yr astudiaeth.  

Beth fydd cymryd rhan yn ei olygu? 

Bydd cymryd rhan yn golygu cwblhau holiadur a gymer tua 10 munud i’w 

gwblhau.   Ni does rhaid i chi roi eich enw neu unrhyw wybodaeth bersonol 

arall ar yr holiadur – mae’n anhysbys. 

A fydd fy nghyfranogiad yn gyfrinachol? 

Bydd yr holl wybodaeth a gesglir amdanoch yn ystod yr astudiaeth yn cael ei 

gadw’n gwbl gyfrinachol a’i storio yn unol â Deddfwriaeth Diogelu Data, 

deddf sy’n rheoli’r ffordd yr ydym yn cadw ac yn defnyddio’r wybodaeth a 

ddarperir gennych. Bydd y data a’r wybodaeth a ddarperir gennych yn cael 

ei weld gan y tîm ymchwil, a’r Dr Libby Gaskell a fydd yn cynorthwyo gyda 

thrawsgrifiad y grwpiau ffocws, a’r Dr Natalie Roch a fydd yn cynorthwyo gyda 

chyfieithiad Cymraeg o’r data. Byddwch yn gallu cwblhau’r holiadur yn 

anhysbys. Caiff yr holl ddata, boed yn electronig ar bapur neu unrhyw ffurf 

arall ei ddinistrio ar ôl 3 blynedd. 

Beth fyddwch yn ei wneud a chanlyniadau’r ymchwil? 

Caiff canlyniadau’r ymchwil eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru mewn  

cyflwyniad llafar gan y tîm ymchwil, ond hefyd mewn adroddiad ysgrifenedig 

a fydd yn cynnwys crynodeb gweithredol. Caiff yr adroddiad hwn ei 

gyhoeddi. Os byddwch yn cymryd rhan ni fydd eich enw yn yr adroddiad, ac 

os defnyddir astudiaethau achos ni fyddwn yn defnyddio eich manylion go 

iawn felly ni allwch gael eich adnabod. 

Beth sy’n digwydd nesaf? 

Diolch i chi am ddarllen y daflen wybodaeth hon. Os ydych yn cytuno i gymryd 

rhan, dilynwch y ddolen i’r holiadur a chadarnhewch eich caniatâd  trwy'r 

cwestiynau ar yr holiadur.    

Byddwch yn gallu argraffu cadarnhad o'ch caniatâd. 
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Os dymunech gwyno am unrhyw agwedd o’r ffordd y cysylltwyd â chi neu a 

gawsoch eich trin mewn perthynas â’r astudiaeth ymchwil hon, cysylltwch os 

gwelwch yn dda â’r: 

Athro Mandy Robbins m.robbins@glyndwr.ac.uk 

Cyswllt ar gyfer rhagor o wybodaeth 

Os oes unrhyw beth yn aneglur, neu os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth, 

mae croeso i chi gysylltu ag aelod o’r tîm ymchwil: 

Jess Achilleos j.achilleos@glyndwr.ac.uk  

Hayley Douglas h.douglas@glyndwr.ac.uk  

Mandy Robbins m.robbins@glyndwr.ac.uk  

Steve Drowley sdrowley@cardiffmet.ac.uk  

Cez James cjames@cardiffmet.ac.uk  

Susanne Rauprich susannerauprich@blueyonder.co.uk   
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Ffurflen Ganiatâd Cyfranogwyr 

Teitl Astudiaeth Ymchwil:   

Adolygiad o effaith Y Strategaeth Genedlaethol ar Waith Ieuenctid i Gymru 

2014-2018 

Ticiwch y blwch/blychau i gadarnhau pob datganiad os gwelwch yn dda 

 

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi darllen a deall y Daflen Wybodaeth 

dyddiedig Ebrill 2017 ar gyfer yr astudiaeth uchod. Os wyf wedi gofyn am 

eglurhad neu am fwy o wybodaeth, rwyf wedi derbyn ymatebion 

boddhaol.                                               

 

Rwy’n deall bod fy nghyfranogiad yn wirfoddol a fy mod yn rhydd i 

dynnu’n ôl ar unrhyw bryd heb roi unrhyw reswm.     

 

 

Rwy’n deall y gall adrannau perthnasol o’r data a gasglwyd oddi wrthyf i 

yn ystod yr astudiaeth gael ei weld gan yr ymchwilydd a’r tîm ymchwil.   

   

 

Rwy'n cydsynio i gyfweliadau gael eu recordio. 

       
 

Rwy'n cydsynio i gael fy nghynnwys mewn ffotograffau / recordiadau 

fideo.       

 

 

Rwy'n cydsynio i ddyfyniadau dienw gael eu defnyddio yn yr adroddiad. 

             
 

 

Rwy'n cytuno i gymryd rhan yn yr astudiaeth uchod 

Cliciwch yma i gadarnhau caniatâd 
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Holiadur – Oedolion 

Pwrpas yr holiadur hwn yw i alluogi ymchwilwyr i ddeall i ba raddau y mae Y 

Strategaeth Genedlaethol ar Waith Ieuenctid i Gymru 2014-2018 wedi arwain 

ymarfer ymhlith awdurdodau lleol a sefydliadau gwirfoddol. 

Dylai’r holiadur hwn gymryd tua phymtheg munud i’w gwblhau. 

Cwestiynau 

Adran 1: Amdanoch chi a’r gwasanaethau ieuenctid rydych yn eu darparu 

1. Ydy hi'n well gennych wneud yr arolwg hwn yn Gymraeg neu yn 

Saesneg? (wedi'i hidlo i'r fersiwn briodol) 

2. Ym mha ardal o Gymru ydych chi wedi eich lleoli? 

3. Ydych chi'n gweithio i fudiad gwirfoddol / trydydd sector neu sefydliad 

statudol? 

4. A yw'ch sefydliad yn cynnig gwasanaethau i bobl ifanc yn lleol, yn 

rhanbarthol neu'n genedlaethol? 

5. Beth yw eich swydd / teitl swydd? 

 

Adran 2: Am eich gwybodaeth o’r Strategaeth Genedlaethol ar Waith 

Ieuenctid 

Pob cwestiwn i’w ateb gyda Likert Scale oni nodir yn wahanol; hynny yw 

Cytuno’n Gryf/Cytuno/Dim yn Siŵr/Anghytuno/Anghytuno’n Gryf 

1. Mae gennyf ddealltwriaeth dda o’r Strategaeth Genedlaethol ar Waith 

Ieuenctid i Gymru 2014-2018 

2. Mae’r Strategaeth Genedlaethol ar Waith Ieuenctid i Gymru 2014-2018 

wedi cael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad strategol ein darpariaeth 

gwasanaethau dros y 4 blynedd ddiwethaf. 

3. Mae’r Strategaeth Genedlaethol ar Waith Ieuenctid i Gymru 2014-2018 

wedi cael effaith gadarnhaol ar gyflwyniad gwasanaethau o fewn ein 

prosiect/gwasanaethau dros y pedair blynedd ddiwethaf. 

4. Mae’r Strategaeth Genedlaethol ar Waith Ieuenctid i Gymru 2014-2018 

wedi cael effaith negyddol ar gyflwyniad ein gwasanaethau i bobl 

ieuanc 

5. Os gwelwch yn dda, defnyddiwch y gofod hwn i ddarparu unrhyw 

sylwadau pellach yr hoffech eu hychwanegu ynglŷn â'ch gwybodaeth 

am y Strategaeth Genedlaethol ar Waith Ieuenctid i Gymru, a'i effaith 

ehangach: 

Adran 3:Partneriaeth a gwaith traws-sector 

1. Mae'r SGWIG yn nodi y dylai darpariaeth gwaith ieuenctid statudol a 

gwirfoddol fod ar y cyd a’u cyflwyno fel cynnig cydlynol. Mae ein 

mudiad ni wedi mabwysiadu’r dull hwn. 
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2. Mae'r SGWIG yn nodi y dylai darpariaeth gwaith ieuenctid 

ryngweithio’n effeithiol gyda darparwyr addysg swyddogol er mwyn 

cefnogi addysg yn yr ysgol i bobl ieuanc. Mae ein mudiad ni wedi 

mabwysiadu’r dull hwn. 

3. Mae’r SGWIG yn bwriadu cryfhau’r berthynas rhwng mudiadau 

gwaith ieuenctid yng Nghymru ag ysgolion a cholegau ar lefel leol a 

chenedlaethol. I ba raddau rydych chi’n cytuno â’r datganiad hwn? 

4. Defnyddiwch y gofod hwn i ddarparu unrhyw sylwadau pellach yr 

hoffech eu hychwanegu ynglŷn ag effaith y SGWIG ar weithio mewn 

partneriaeth rhwng darparwyr gwaith ieuenctid statudol a 

gwirfoddol: 

Adran 4:Blaenoriaethau’r Llywodraeth ar gyfer gwaith ieuenctid 

1. Mae’r SGWIG yn datgan y dylid defnyddio darpariaeth mynediad 

agored yn effeithiol i gynnwys a chyfeirio pobl ifanc sydd angen 

cefnogaeth. Mae ein sefydliad wedi mabwysiadu'r dull hwn. 

2. Mae’r SGWIG wedi bod yn effeithiol wrth sicrhau bod gweithwyr 

ieuenctid yn chwarae rôl fwy ffurfiol wrth gefnogi pobl ifanc sydd â'r 

perygl mwyaf o ran ymddieithrio o addysg a hyfforddiant. I ba 

raddau ydych chi'n cytuno â'r datganiad hwn? 

3. Mae’r SGWIG yn datgan y dylai darpariaeth gwaith ieuenctid 

gefnogi gostyngiad parhaus yn niferoedd y bobl ifanc nad ydynt 

mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth. Mae ein sefydliad wedi 

mabwysiadu'r dull hwn. 

4. Mae’r SGWIG yn datgan y dylai darpariaeth gwaith ieuenctid greu 

cyfleoedd ar gyfer defnyddio'r Gymraeg mewn lleoliadau 

cymdeithasol. Mae ein sefydliad wedi hwyluso'r dull hwn. 

5. Mae’r SGWIG yn adnabod yr angen am weithwyr arweiniol.  Mae 

canllawiau ymarfer da wedi'u nodi ar gyfer gweithwyr arweiniol.  

Mae ein sefydliad wedi mabwysiadu'r dull hwn. 

6. Defnyddiwch y gofod hwn os gwelwch yn dda, i ddarparu unrhyw 

sylwadau pellach ar flaenoriaethau cyfredol y llywodraeth ar gyfer 

gwaith ieuenctid: 

7. Defnyddiwch y gofod hwn os gwelwch yn dda,  i ddarparu unrhyw 

sylwadau pellach ar flaenoriaethau cyfredol y llywodraeth ar gyfer 

gwaith ieuenctid, neu syniadau y teimlwch y dylent fod yn 

flaenoriaethau’r llywodraeth ar gyfer gwaith ieuenctid yn y dyfodol: 

Adran 5: Ansawdd ac effaith 

1. Mae’r SGWIG yn datgan y bydd y Fframwaith Canlyniadau 

Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid yn darparu sail gadarn ar gyfer 

atebolrwydd, meincnodi a chanlyniadau. Mae ein sefydliad wedi 

gweithredu hyn. 

2. Mae’r SGWIG wedi bod yn llwyddiannus wrth gefnogi'ch sefydliad i 

ddangos yr effaith a'r canlyniadau drwy'r Fframwaith Canlyniadau 

Cenedlaethol. 
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3. Bwriad SGWIG yw cynyddu cyfran y gweithwyr ieuenctid cymwys 

cenedlaethol. Mae ein sefydliad wedi cyflawni hyn. 

4. Rwy'n ymwybodol o gyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus i mi fy 

hun / fy nhîm o staff. Gallaf gael mynediad atynt. I ba raddau ydych 

chi'n cytuno â'r datganiad hwn? 

5. Bwriad SGWIG yw cynyddu cyfleoedd i bobl ifanc gyflawni 

achrediadau a gydnabyddir yn genedlaethol.  Mae ein sefydliad wedi 

cyflawni hyn. 

6. Mae SGWIG wedi codi ansawdd y ddarpariaeth gwaith ieuenctid a 

gynigir i bobl ifanc ledled Cymru.  I ba raddau ydych chi'n cytuno â'r 

datganiad hwn? 

7. Mae ansawdd y gwasanaethau gwaith ieuenctid yn cael ei ddeall yn 

gyson ar draws y rhanbarth lle’r wyf yn gweithio.  I ba raddau ydych chi'n 

cytuno â'r datganiad hwn? 

8. Defnyddiwch y gofod hwn i ddarparu unrhyw sylwadau pellach ar y 

ffordd y mae SGWIG wedi effeithio ar ansawdd gwaith ieuenctid yn lleol, 

yn rhanbarthol neu'n genedlaethol: 

Adran 6: Cyrhaeddiant 

1. Mae SGWIG wedi llwyddo i gynyddu'r niferoedd o bobl ifanc sy'n 

manteisio ar waith ieuenctid addysg anffurfiol ac anffurfiol.  I ba raddau 

ydych chi'n cytuno â'r datganiad hwn? 

2. Mae SGWIG wedi bod yn llwyddiannus wrth sicrhau y gall pobl ifanc 

barhau i gael mynediad at gyfleoedd dysgu ffurfiol ac anffurfiol 

amrywiol i ymestyn eu gorwelion a'u helpu i dyfu mewn hyder. I ba 

raddau ydych chi'n cytuno â'r datganiad hwn? 

3. Defnyddiwch y gofod hwn i roi sylwadau ychwanegol ar unrhyw 

agwedd ar SGWIG a allai fod heb ei gynnwys yn yr holiadur hwn: 

Gwybodaeth bellach 

A fyddech chi'n fodlon cymryd rhan mewn grŵp ffocws wedi'i leoli yn eich 

rhanbarth? 

Os ydych chi'n barod i gymryd rhan mewn grŵp ffocws, cwblhewch y 

manylion canlynol 

Enw 

Mudiad 

E-bost 

Ffôn 

Iaith y grŵp ffocws 
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Atodiad 3: Taflen Wybodaeth Cyfranogwr Pobl Ifanc, 

Ffurflen Ganiatâd a Holiadur 
 

Teitl Astudiaeth Ymchwil: 

Adolygiad o effaith Y Strategaeth Genedlaethol ar Waith Ieuenctid i Gymru 

2014-2018 

Cyflwyniad 

Mae Llywodraeth Cymru wedi talu am adolygiad o Strategaeth Genedlaethol 

ar Waith Ieuenctid i Gymru 2014-2018. Pwrpas yr ymchwiliad hwn yw gweld os 

yw’r Strategaeth Genedlaethol ar Waith Ieuenctid i Gymru wedi cael effaith 

gadarnhaol ar wasanaethau Gwaith Ieuenctid sydd ar gael i chi. Carai 

Llywodraeth Cymru wybod os oes yna unrhyw beth y gallent ei wneud yn 

wahanol er mwyn gwella’r strategaeth  nesaf. 

Staff o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam (Jess Achilleos, Hayley Douglas, Mandy 

Robbins), Prifysgol Metroplitan Caerdydd (Steve Drowley a Cez James) ac 

ymgynghorwr annibynnol (Susanne Rauprich) yw’r bobl sy’n gwneud yr 

ymchwil hwn. 

Fe’ch gwahoddir chi i fod yn rhan o’r ymchwiliad hwn. Cyn i chi gytuno 

gwneud hynny, mae’n bwysig i chi ddeall pwrpas a natur yr ymchwiliad a beth 

fydd eich cyfranogiad yn ei olygu i chi, petai chi’n cytuno. Darllenwch y 

wybodaeth ganlynol yn ofalus os gwelwch yn dda, a chofiwch ofyn os oes yna 

unrhyw beth sy’n aneglur, neu os ydych am gael mwy o wybodaeth.  Ceir 

manylion cyswllt ar ddiwedd y daflen wybodaeth hon. 

 

Beth yw pwrpas yr astudiaeth a sut y bydd yn cael ei wneud? 

Amcanion yr ymchwil yw: 

1. Adolygu effaith Y Strategaeth Genedlaethol ar Waith Ieuenctid i Gymru 

2014-2018 . 

2. Adnabod cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau i’r 

strategaeth gyfredol 

3. Adnabod bylchau yn y strategaeth gyfredol a gwneud argymhellion ar 

gyfer strategaeth y dyfodol. 

 

Methodoleg yr ymchwil yw (amlinell): 

1. Holiadur ar-lein i randdeiliad allweddol gan gynnwys mudiadau ac 

ymarferwyr gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol 

2. Holiadur ar gyfer pobl ieuanc i glywed eu llais a’u safbwyntiau 

3. Grwpiau ffocws ar gyfer rhanddeiliaid allweddol  gan gynnwys 

mudiadau ac ymarferwyr gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol 
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Pam fy mod i wedi cael gwahoddiad i gymryd rhan? 

Fel rhan o’r ymchwil rydym am gynnwys meddyliau pobl ieuanc ar y 

strategaeth, oherwydd mae’r strategaeth yn effeithio arnoch chi ac yn 

penderfynu pa wasanaethau fydd ar gael i chi yn y dyfodol. Felly mae’n 

bwysig i chi gael lleisio eich barn. 

A oes rhaid i mi gymryd rhan? 

Mae cyfranogiad yn gwbl wirfoddol.  Chi sydd i ddewis os ydych am gymryd 

rhan neu beidio. Os ydych yn cytuno i gymryd rhan, gofynnir i chi arwyddo 

ffurflen ganiatâd. Os ydych yn cytuno i gymryd rhan gallwch ddal i dynnu’n ôl 

unrhyw bryd, heb roi rheswm. Os digwydd hynny, ni fydd unrhyw wybodaeth 

neu ddata y byddwch wedi ei roi yn cael ei ddefnyddio yn yr astudiaeth.  

Beth fydd cymryd rhan yn ei olygu? 

Bydd cymryd rhan yn golygu cwblhau holiadur a gymer tua 10 munud i’w 

gwblhau. Nid oes rhaid i chi roi eich enw neu unrhyw wybodaeth bersonol arall 

ar yr holiadur – mae’n anhysbys. 

A fydd fy nghyfranogiad yn gyfrinachol? 

Bydd yr holl wybodaeth a gesglir amdanoch yn ystod yr astudiaeth yn cael ei 

gadw’n gwbl gyfrinachol a’i storio yn unol â Deddfwriaeth Diogelu Data, 

deddf sy’n rheoli’r ffordd yr ydym yn cadw ac yn defnyddio’r wybodaeth a 

ddarperir gennych. Bydd y data a’r wybodaeth a ddarperir gennych yn cael 

ei weld gan y tîm ymchwil, a’r Dr Libby Gaskell a fydd yn cynorthwyo gyda 

thrawsgrifiad y grwpiau ffocws, a’r Dr Natalie Roch a fydd yn cynorthwyo gyda 

chyfieithad Cymraeg o’r data. Byddwch yn gallu cwblhau’r holiadur yn 

anhysbys.  Caiff yr holl ddata,  boed yn electronig, ar bapur neu mewn unrhyw 

ffurf arall ei ddinistrio ar ôl 3 blynedd. 

Beth fyddwch yn ei wneud a chanlyniadau’r ymchwil? 

Caiff canlyniadau’r ymchwil eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru mewn  

cyflwyniad llafar gan y tîm ymchwil, ond hefyd mewn adroddiad ysgrifenedig 

a fydd yn cynnwys crynodeb gweithredol. Caiff yr adroddiad hwn ei 

gyhoeddi. Os byddwch yn cymryd rhan ni fydd eich enw yn yr adroddiad, ac 

os defnyddir astudiaethau achos ni fyddwn yn defnyddio eich manylion go 

iawn felly ni allwch gael eich adnabod. 

Beth sy’n digwydd nesaf? 

Diolch i chi am ddarllen y daflen wybodaeth hon. Os ydych yn cytuno i gymryd 

rhan, cwblhewch y ffurflen ganiatâd sydd ynghlwm. 

Os dymunech gallwn roi copi i chi o’r ffurflen ganiatâd wedi'i chwblhau i’w 

chadw. 
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Os dymunech gwyno am unrhyw agwedd o’r ffordd y cysylltwyd â chi neu y 

cawsoch eich trin mewn perthynas â’r astudiaeth ymchwil hon, cysylltwch os 

gwelwch yn dda â’r: 

Athro Mandy Robbins m.robbins@glyndwr.ac.uk 

 

Cyswllt ar gyfer rhagor o wybodaeth 

Os oes unrhyw beth yn aneglur, neu os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth, 

mae croeso i chi gysylltu ag aelod o’r tim ymchwil: 

Jess Achilleos j.achilleos@glyndwr.ac.uk  

Hayley Douglas h.douglas@glyndwr.ac.uk  

Mandy Robbins m.robbins@glyndwr.ac.uk  

Steve Drowley sdrowley@cardiffmet.ac.uk  

Cez James cjames@cardiffmet.ac.uk  

Susanne Rauprich susannerauprich@blueyonder.co.uk   

 

Ffurflen Ganiatâd Cyfranogwyr 

Teitl Astudiaeth Ymchwil:  

Adolygiad o effaith Y Strategaeth Genedlaethol ar Waith Ieuenctid i Gymru 

2014-2018 

Ticiwch y blwch/blychau i gadarnhau eich datganiad os gwelwch yn dda 

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi darllen a deall y Daflen Wybodaeth ar gyfer yr 

astudiaeth uchod. Os wyf wedi gofyn am eglurhad neu am fwy o wybodaeth, 

rwyf wedi derbyn ymatebion boddhaol.           

Rwy’n deall bod fy nghyfranogiad yn wirfoddol a fy mod yn rhydd i dynnu’n ôl 

ar unrhyw bryd heb roi unrhyw reswm.        

Rwy’n deall y gall adrannau perthnasol o’r data a gasglwyd oddi wrthyf i yn 

ystod yr astudiaeth gael ei weld gan yr ymchwilydd a’r tim ymchwil.      

Rwy'n cydsynio i ddyfyniadau dienw gael eu defnyddio yn yr adroddiad     

Rwy'n cytuno i gymryd rhan yn yr astudiaeth uchod     

Enw’r Cyfranogwr 

Llofnod y Cyfranogwr 

Dyddiad 
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67 | Tudalen 
 

Holiadur – Pobl Ieuanc 

1.Ydych chi’n gwybod beth yw Y Strategaeth Genedlaethol ar Waith Ieuenctid dros 

Gymru 2-14-2018? 

Ydw 

Nac ydw 

Dim yn gwybod 

 

2. A oes yna glwb/prosiect ieuenctid yn agos atoch chi? 

Oes 

Nac oes 

Dim yn gwybod 

 

3. A ydych chi’n mynychu clwb/prosiect ieuenctid? 

Ydw 

Nac ydw 

 

4.A allwch chi gael cefnogaeth gan eich clwb ieuenctid os ydych ei angen? 

Gallaf 

Na allaf 

Dim yn gwybod 

 

5.A allwch chi gael help gan wasanaethau eraill os ydych ei angen? 

Gallaf 

Na allaf 

Dim yn gwybod 

 

6.A ydych yn mynychu prosiectau neu wasanaethau ieuenctid arall 

Ydw 

Nac ydw  

 

Pa fath o bethau fyddwch chi’n wneud yno? ___________________________ 

Pa wasanaethau maent yn eu cynnig? ______________________________ 
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7. Caiff gwasanaethau ieuenctid statudol eu noddi gan eich awdurdod lleol. Caiff 

gwasanaethau ieuenctid gwirfoddol eu cynnal gan sefydliadau megis elusennau sy’n 

gorfod dod o hyd i’w cyllid eu hunain. Ydych chi’n gwybod pwy sy’n rhedeg eich 

gwasanaeth ieuenctid lleol chwi? 

Ydw 

Nac ydw 

 

8. A oes gennych weithiwr ieuenctid yn eich ysgol? 

Oes 

Nac oes 

Dim yn gwybod 

 

9. Os oes, pa fath o bethau y mae’r gweithiwr ieuenctid yn wneud? _____________ 

 

10. Ydych chi’n credu y dylai pob ysgol gael gweithiwr ieuenctid? 

Ydw 

Nac ydw 

 

11. Ydych chi’n credu bod gweithwyr ieuenctid yn help i gadw pobl ifanc mewn ysgol, 

coleg neu  hyfforddiant? 

Ydw 

Nac ydw 

Dim yn gwybod 

 

Mae achrediadau yn gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol, ac fel arfer 

cewch dystysgrif am eu cwblhau e.e. dyfarniadau AQA, Asdan, BTEC 

12. A oes gennych chi’r cyfle i gael achrediadau gan eich gwasanaeth ieuenctid? 

Oes 

Nac oes  

Dim yn gwybod 

 

13. A ydych wedi gweld cynnydd yn nifer yr achrediadau y gallwch eu cyflawni 

gyda’ch gwasanaeth ieuenctid? 

Do 

Naddo 
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Dim yn Gwybod 

 

14. Ydych chi’n credu bod achrediad yn beth da? 

Ydw 

Nac ydw 

 

15. Ydych chi’n credu bod safon gwaith ieuenctid wedi gwella yn eich gwasanaeth 

ieuenctid? 

Ydi 

Nac ydi 

 

16. A ydych wedi gweld cynnydd yn nifer y bobl ieuanc sy’n cyrchu eich 

Gwasanaeth/prosiect ieuenctid 

Do 

Naddo 

 

17. Pe na bai’r prosiect / gwasanaeth ieuenctid yr ydych yn mynd iddo yn bod, sut 

byddai hyn yn effeithio arnoch chi? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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