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YDYCH CHI’N GWRANDO 
Beth ddywedodd y bobl ifanc 

“Y tro cyntaf y deuthum i’r clwb ieuenctid, roeddwn i’n swil, 
ond wrth i mi ddod yn amlach, fe wnaeth fy hyder dyfu.  
Rydw i wedi gwneud ffrindiau newydd na fyddwn i wedi eu 
hadnabod heb ddod i’r clwb ieuenctid.  Mae’r staff yn 
gwrando arnoch chi ac yn eich helpu chi ac mae pawb 
ohonyn nhw yn garedig a gofalgar iawn.”   
       Person ifanc 16 
 

“Rwy’n mynychu oherwydd mae’n wych ac mae’r gweithwyr 
ieuenctid yn hwyliog a chreadigol iawn, a byddwn ni’n 
gwneud pob mathau o bethau.  Rydw i wedi llwyddo i 
wneud ffrindiau yn y clwb ieuenctid, a phan fyddaf i’n 
dadlau, byddan nhw bob amser yn datrys hynny.” 

Person ifanc 11 
“Mae gweithwyr ieuenctid yn deall ein gweithgareddau 
crefyddol (ymprydio) ayyb, ac mae hynny’n golygu ein bod 
ni’n mwynhau mwy” 

Person ifanc 14 

“Mae’r staff yn y clwb ieuenctid yn trin pawb yn deg.  Maen 
nhw’n dangos parch atom ni ac maen nhw’n onest iawn.  
Gallwch chi siarad â’r staff am unrhyw beth, hyd yn oed y 
pynciau sy’n anodd i chi, oherwydd fe wnânt eich 
cynorthwyo chi.   Mae gan y staff yn y clwb ieuenctid 
agwedd gadarnhaol tuag at bethau.  Bydd y staff yn 
gwrando ar ein safbwyntiau ac yn trafod sgiliau bywyd da, 
neu hyd yn oed yn rhannu eu safbwyntiau.” 

Person ifanc 15 
 
“Mae’r clwb ieuenctid yn wych a’r staff hefyd.  Mae’r clwb 
ieuenctid wedi fy helpu yn gorfforol ac yn feddyliol ac i 
ddatblygu fy hyder.” 

Person ifanc 15 
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“Mae cyfranogi yn y clwb ieuenctid dros y blynyddoedd yn 
golygu fy mod i wedi datblygu fy hyder.  Mae hyn wedi bod 
yn gymorth mawr i mi i ddatblygu perthnasoedd â phobl 
eraill, mynd i’r brifysgol a defnyddio gwahanol sgiliau i 
gymdeithasu ac yn y gweithle.  Dyna sydd wedi gwneud i mi 
fod yr unigolyn yr pwy wyf i heddiw oherwydd rwyf i wedi 
dysgu amrywiaeth helaeth o wybodaeth. Rwy’n credu ei bod 
hi’n bwysig iawn fod pob person ifanc yn cael cyfle i gael 
clwb ieuenctid.  Rwyf i wedi cael profiad cadarnhaol iawn ac 
mae wedi dylanwadu’n fawr arnaf i fel person ifanc.  Fe 
wnaeth fy nghynorthwyo i adnabod pwy oeddwn i fel 
unigolyn; mae staff y clwb ieuenctid wedi bod yn 
ddylanwadol iawn.”       

Person ifanc 20 
 

“Gallaf ddibynnu bob amser ar fy ngweithwyr ieuenctid i fy 
nghadw i a fy ffrindiau yn ddiogel.  Gallaf wneud paned a 

thost pan fyddaf yn dymuno, ond y peth gorau yw’r ffaith 
fy mod i’n cael fy mharchu.” 

Person ifanc 13 
 
“Roeddwn i’n ofnadwy yn yr ysgol, ond bellach, mae fy 
mhresenoldeb wedi cynyddu’n sylweddol, ac rwy’n llawer 
mwy hyderus ers cychwyn dod i’r clwb ieuenctid.” 

Person ifanc 14 
 
“Diolch! am ein croesawu i ddod i rannu ein llais â chi.” 

Prosiect ieuenctid Fernhill 
 
Pan ofynnwyd sut byddent yn teimlo pe na bai clwb ieuenctid, y geiriau 
mwyaf cyffredin a ddefnyddiwyd oedd:   
 
“Unig, ar fy mhen fy hun, dim ffrindiau, isel, ynysig” 
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“Mae tyfu i fyny mewn cymuned oedd yn cynnig darpariaeth gwaith 
ieuenctid wedi newid fy mywyd.  Ni fydd bod yn blentyn swil yn argoeli’n 
dda bob amser o ran dilyniant yn y dyfodol, yn yr ysgol neu’n 
ddiweddarach mewn bywyd.  Yn aml iawn, ystyrir fod hynny’n rhwystr ac 
yn rhywbeth sy’n gwneud unigolyn yn analluog.  Roedd bod yn rhan o 
ddarpariaeth gwaith ieuenctid a chael cyfle i wneud ffrindiau, teimlo’n 
ddiogel, cael gwrandawiad a chymorth yn hanfodol o ran datblygu fy hyder 
fel person ifanc, ond yn fy marn i, y peth pwysicaf am ddarpariaethau 
gwaith ieuenctid yw cael cyfle i gymysgu mewn amgylchedd na all neb arall 
ei gynnig i chi.  Mae cael fy mharchu gan oedolion a gweithwyr ieuenctid 
oedd yn ymddiried ynof i, yn hytrach nag yn dilyn yr hen ddywediad 
“dylid gweld plant ond nid eu clywed”, wedi bod yn amhrisiadwy o ran 
datblygu fy nghymeriad a fy hunanhyder, ac mae hynny wedi addysgu 
llawer o wersi gwirioneddol werthfawr i mi ynghylch pa mor bwysig yw 
sicrhau fod darpariaethau ieuenctid yn rhan o fywyd bob plentyn, i sicrhau 
eu bod yn unigolion sy’n oddefgar a chytbwys.” 
 
            Person ifanc 24 

 
 



1. CYFLWYNIAD 

 
 
 

1 Cyflwyniad 
Mae’r Gweinidog dros Ddysgu Gydol Oes 
a’r Iaith Gymraeg wedi gofyn am 
adolygiad o Ymestyn Hawliau, y ddogfen 
polisi a luniwyd yn 2000 oedd yn ceisio 
sefydlu fframwaith cydgysylltiedig er 
mwyn ‘Cynorthwyo Pobl Ifanc yng 
Nghymru’ (Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 
2000).  Yn y polisi, ystyrid fod gan waith 
ieuenctid (yn ei holl ffurfiau amrywiol) 
gyfraniad allweddol i’w wneud. 
 
Mewn ymateb i’r cais gan y Gweinidog, 
mae’r adroddiad hwn yn ceisio archwilio’r 
canlynol: 
 
r Y ‘brithwaith’ presennol o 

Wasanaethau Cymorth Ieuenctid 

r Beth yw ystyr y term Gwasanaethau 
Cymorth Ieuenctid ac 

r yn benodol, beth sydd wedi digwydd 
i Waith Ieuenctid yn ystod yr 17 
mlynedd diwethaf 

The review has been led by Margaret 
Jervis, MBE DL Operational Director of  
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“Mae gwybod fod pobl ar gael i mi a sylweddoli eu bod yn dymuno fy 
helpu i lwyddo wedi newid fy mywyd.  Pan fydd pobl yn gweld beth yw 
eich elfennau da, byddwch chi’n cychwyn credu ynoch chi eich hun.” 
            Person ifanc 15 

Cafodd yr adolygiad hwn ei arwain 
gan Margaret Jervis MBE DL, 
Cyfarwyddwr Gweithredol Plant y 
Cymoedd.  Ers bron i 40 mlynedd, 
mae’r sefydliad hwn wedi grymuso 
pobl mewn cymunedau difreintiedig 
trwy eu helpu i greu cyfleoedd i wella 
eu llesiant unigol a chyfunol – trwy 
waith chwarae, gwaith gyda 
theuluoedd, gwaith celf, hyfforddiant, 
addysg anffurfiol, creu swyddi a 
datblygu’r gymuned.  Mae gwaith 
ieuenctid yn wastad wedi bod yn 
elfen graidd, yn cynnwys cyfleusterau 
mynediad agored, clybiau ieuenctid, 
gweithgareddau i wella llesiant 
corfforol ac emosiynol (yn cynnwys 
cwnsela a gweithgareddau awyr 
agored), rhaglenni addysg anffurfiol 
(yn cynnwys iechyd rhywiol), 
hyfforddiant achrededig (yn cynnwys 
TG), mentrau cymdeithasol a 
chymunedol, profiadau preswyl a 
theithiau cyfnewid rhyngwladol. 
 

Mae’r adroddiad hwn wedi’i lywio gan 
drafodaethau gyda Llywodraeth 
Cymru, pobl ifanc, ymarferwyr gwaith 
ieuenctid, Grŵp y Prif Swyddogion 
Ieuenctid a rhanddeiliaid eraill.  Roedd 
dau grŵp cyfeirio/cymorth: un grŵp o 
oedolion gwybodus a phrofiadol ac 
un grŵp o bobl ifanc oedd yn 
dymuno cynnig safbwynt newydd 
ynghylch beth ddylai’r Llywodraeth 
fod yn ei wneud i gynorthwyo holl 
bobl ifanc Cymru. 
 
Cynhaliwyd ymchwil bwrdd gwaith i 
ystyried gwybodaeth o bob cwr o 
Gymru, y DU, ac Ewrop.  Cynhaliwyd 
cyfweliadau unigol â phobl ifanc, 
ymarferwyr gwaith ieuenctid, 
sefydliadau hyfforddi a phobl 
berthnasol eraill. Cynhaliwyd sioeau 
teithiol ledled Cymru.  Roedd 
gwahoddiad cyffredinol i gyfrannu yn 
agored i bawb na allai fynychu’r 
sioeau teithiol.. 
 

Er mai bwriad pennaf yr adroddiad 
hwn yw cynorthwyo i gynghori’r 
Gweinidog ynghylch beth sy’n 
llwyddo a beth ddylid ei newid, yr 
oedd yr un mor bwysig hefyd sicrhau 
fod pobl ifanc yn deall beth sy’n cael 
ei ddweud a beth allai hynny ei olygu 
iddynt.  I’r perwyl hwnnw, mae’r 
ddogfen hon wedi’i rhannu â phobl 
ifanc, ac mae’r iaith wedi’i newid ble 
gofynnwyd am hynny.   
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2. HANES 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2 Ble Ydym Ni a Sut 
Wnaethom Ni 
Gyrraedd Yma? 

Mae Llywodraeth Cymru yn wastad 
wedi dangos ei hymrwymiad cryf i 
gynorthwyo plant a phobl ifanc.  Mae 
cyfres o bolisïau wedi ceisio sicrhau 
fod cymorth a chefnogaeth briodol ar 
gael iddynt, yn cynnwys: 
 
r Ymestyn Hawliau:  arweiniad 

statudol i awdurdodau lleol 
ynghylch gwasanaethau cymorth 
ieuenctid, yn cynnwys gwaith 
ieuenctid 

r Plant a Phobl Ifanc – 
Gweithredu’r Hawliau 

r Polisi Chwarae Llywodraeth 
Cynulliad Cymru 2008 – Cymru 
oedd y cyntaf i ddatblygu hyn 



 9 

“Roeddwn i’n cael fy mwlio a fi oedd yr unig unigolyn o fy nghymuned yn fy nosbarth.  
Nid oeddwn i’n adnabod neb ac roeddwn i mewn helbul yn y dosbarth.  Roeddwn i dros 
bwysau ac yn ddihyder.  Fe wnaeth mynychu’r clwb ieuenctid a siarad â’r arweinydd 
ieuenctid fy helpu i gyfranogi mewn gwaith gwirfoddol a gweithgareddau’r clwb ieuenctid.  
Fe wnes i ffrindiau newydd.  Rwy’n fwy hyderus, a bellach, ni fydd pobl yn pigo arnaf i.” 
               Person ifanc 14 

r Strategaeth Troseddwyr Ifanc 
Cymru Gyfan 2004 

r Plant a Phobl Ifanc yn Gyntaf 
r Penodi Comisiynydd Plant cyntaf 

y DU 

r Y Ddraig Ffynci – Cynlluniad Plant 
a Phobl Ifanc Cymru (2002 – 
2014) (ar hyn o bryd, mae un o 
Gomisiynau’r Cynulliad yn llunio 
dyfodol Senedd Ieuenctid ar gyfer 
Cymru) 

r Ymrwymiad i Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn (CCUHP) 

r Mesur Hawliau Plant a Phobl 
Ifanc (Cymru) 2011 

r Y Strategaeth Genedlaethol ar 
gyfer Gwaith Ieuenctid 2014-18 

r Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014 

r Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (2015) 

r Adroddiad Donaldson – ‘Dyfodol 
Llwyddiannus’ - 2015 

r Y Safonau Cenedlaethol ar gyfer 
Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc 
(2016) 

r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith 
Ieuenctid 

 
Mae’r dogfennau hyn yn cynnig 
tystiolaeth o ba mor bwysig yw ei 
hymroddiad i holl blant a phobl ifanc 
Cymru i Lywodraeth Cymru - sicrhau 
eu bod yn cael cychwyn da mewn 
bywyd ac yn parhau i gael eu 
cynorthwyo trwy gydol eu 
plentyndod, blynyddoedd eu 
harddegau ac yn ystod eu bywyd fel 
oedolion.   Mae’n weledigaeth rymus 
a chlodwiw.  Er bod Gwaith Ieuenctid 
yn rhan sylfaenol o ddarpariaeth 
addysg, cydnabyddir yn glir fod gan 

bob rhan o’r Llywodraeth (yn 
cynnwys Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, Llywodraeth Leol, yr 
Amgylchedd a Materion Gwledig, yr 
Economi a Seilwaith, Cymunedau a 
Phlant, a Sgiliau a Gwyddoniaeth) 
gyfraniad allweddol i’w wneud at 
gynorthwyo i gyflawni gweledigaeth y 
Llywodraeth ar gyfer plant a phobl 
ifanc.  Pobl ifanc yw ein dyfodol:  mae 
sicrhau eu bod yn cael cymorth da 
trwy gydol plentyndod, cyfnod 
llencyndod ac yn gynnar yn ystod eu 
bywyd fel oedolion yn elfen hanfodol 
o gyflawni nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015.. 
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3. GWEITHREDU 

 3 Sut Ydym Ni’n 
Gweneud? 
Gweithredu’r 
Weledigaeth  

 
Felly, nid sefydlu cyfeiriad polisi neu 
rhoi fframwaith statudol yn ei le yw’r 
her.  Yr her yw sicrhau y caiff y 
weledigaeth ei gweithredu’n effeithiol 
trwy sefydlu strwythurau effeithiol, â 
sylfaen o adnoddau digonol (yn 
cynnwys y gweithlu) a chysylltiadau 
agos â meysydd gwaith cysylltiedig 
megis adfywio cymunedau, cynyddu 
ffyniant a gwella canlyniadau i bob 
plentyn a pherson ifanc. 
 
Trwy gydol yr 17 mlynedd diwethaf, 
yw bwriad yw ysbrydoli, annog, 
hyrwyddo Cymru well i bawb, ystyried 
pobl mewn ffordd gadarnhaol. Os na 
fyddwn ni’n grymuso pobl i gyflawni a 
rhannu’r dyheadau hyn, byddwn ni’n 

methu.  Fodd bynnag, mae’r hyn 
sydd wedi’i ddatblygu ym maes 
gwasanaethau cymorth ieuenctid 
wedi tueddu i ganolbwyntio mwy ar 
broblemau yn hytrach na 
chanolbwyntio ar gyfleoedd, rhai mwy 
detholus yn hytrach na rhai 
cyffredinol.  Mae’r effaith yn aml yn 
ymrannu ac yn gelyniaethu. 
 
Mae’r labeli y byddwn yn eu rhoi i 
bobl ifanc yn rhai negyddol ac mae’r 
ymatebion yn canolbwyntio ar 
safbwynt ‘diffyg’ ymhlith pobl ifanc yn 
hytrach na safbwynt ‘adnodd’. Nid 
dyna oedd bwriad Ymestyn Hawliau, 
oedd â gweledigaeth o ymestyn 
cyfleoedd a phrofiadau cadarnhaol i 
bob person ifanc, ac ar yr un pryd, 
sicrhau darpariaeth arbennig i 
gynorthwyo i gynnwys y rhai a allai 
gael trafferth i elwa o’r cyfleoedd hyn 
fel arall.  Yn anffodus, mae sylw i’r 
‘problemau’ a amlygir gan bobl ifanc 
wedi arwain at leihad ar raddfa eang 

mewn darpariaeth gwaith ieuenctid 
cyffredinol a mynediad agored yn y 
gymuned, wedi’i ddisodli gan 
ddarpariaeth ‘wedi’i thargedu’.  Mae 
hyn yn tueddu i gategoreiddio pobl 
ifanc, eu labelu yn hytrach na rhoi 
cyfle iddynt fod yn ‘gydgynhyrchwyr’ 
gwasanaethau a chyfranwyr at y 
cymorth sydd ei angen ar eraill sy’n 
perthyn i’w cenhedlaeth, fel grym 
llesol. 
 
Ar adeg pan mae pobl ifanc yn profi’r 
cyfnod o bontio o blentyndod i fywyd 
oedolion, rydym ni’n ymwybodol o’r 
heriau a’r pwysau a wynebir ganddynt 
yn yr 21ain ganrif – iechyd meddwl 
gwael, mwy o gyfleoedd i gam-drin 
cyffuriau ac alcohol, pwysau negyddol 
gan grwpiau cymheiriaid, bwlio a 
phrofiad anffafriol o gyfyngau 
cymdeithasol. 
 
Mae llawer iawn o ymchwil i’n hatgoffa ni 
fod pontio ar gyfer pobl ifanc – er 
enghraifft, o addysg i’r farchnad llafur, o 
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“Rwy’n teimlo fy mod i’n cael parch, bydd y clwb ieuenctid yn eich atal rhag mynd i helbul, 
yn eich helpu i gymysgu â phobl ifanc eraill a chymdeithasu â hwy.  Os byddwch chi’n 
ddigalon, bydd rhywun ar gael i siarad bob amser, oherwydd rydych chi’n ymddiried yn y 
gweithwyr ieuenctid.  Ni fyddant yn dweud wrthych chi beth fyddwch chi’n ei wneud, 
byddant yn gofyn i chi, ac mae hynny’n golygu llawer iawn.” 
            Person ifanc 15 

fyw yn ddibynnol i fod yn annibynnol, o 
deulu gwreiddiol i deulu newydd – wedi 
dod yn llawer iawn mwy heriol yn ystod y 
genhedlaeth ddiwethaf.   Mae pontio 
bellach yn fwy ansicr, yn para’n hirach, a 
bellach, nid yw’n llinol (Cyngor Ewrop, 
2017). 
 
Mae cydnabyddiaeth helaeth fod 
Profiadau Anffafriol yn ystod 
Plentyndod, megis cam-drin corfforol 
a llafar neu bod mewn aelwyd ble ceir 
camdriniaeth ddomestig, 
camddefnyddio sylweddau, rhieni yn 
gwahanu neu afiechyd meddwl, yn 
effeithio’n negyddol ar ddatblygiad 
plentyn neu berson ifanc.  Mae lleihau 
nifer y profiadau niweidiol a brofir gan 
blant a phobl ifanc yng Nghymru yn 
sbardun allweddol er mwyn creu 
cenedlaethau iachach a hapusach yn 
y dyfodol.  Mae deall sut bydd plant a 
phobl ifanc yn datblygu cydnerthedd 
a rhoi cymorth iddynt sy’n eu helpu i 
ddatblygu cydnerthedd yn agweddau 
allweddol o lunio polisïau effeithiol. 

 
Mae darparu gwasanaethau 
amddiffyn plant wedi’u targedu yn un 
agwedd o strategaeth gyffredinol.  
Fodd bynnag, yn ôl ymchwil diweddar 
a wnaed gan Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, mae 47% o blant yng 
Nghymru yn profi Profiadau Anffafriol 
yn ystod Pentyndod a bydd 14% o 
oedolion yng Nghymru wedi profi 
pedwar neu ragor o’r profiadau hyn 
yn ystod eu plentyndod.  Gall 
dylanwad profiadau o’r fath barhau 
am gyfnod sylweddol ar ôl iddynt 
ddigwydd, ac yn aml iawn, ceir 
canlyniadau difrifol iawn.  Rydym ni’n 
credu mai dim ond darpariaeth gwaith 
ieuenctid mynediad agored a 
chyffredinol wedi’i leoli yn y gymuned 
a all gynnig ymateb effeithiol i 
broblemau sy’n digwydd ar y raddfa 
hon. 
 
Heddiw, ymgynghorir â phobl ifanc yn 
amlach nag erioed, ond a ydynt yn 
cael eu clywed ac yn cael 

gwrandawiad?  Maent yn dweud 
wrthym ni eu bod yn dymuno cael 
rhywle ble gallant fod yn bobl ifanc, 
ble gallant gwrdd â ffrindiau a 
gwneud ffrindiau newydd, ble maent 
yn teimlo’n ddiogel, yn cael hwyl, yn 
cael eu parchu, yn teimlo eu bod yn 
rhan o bethau, ddim yn cael eu 
beirniadu, ble mae eraill yn ymddiried 
ynddynt, ble cânt eu herio, a’u 
cynorthwyo, yn gallu cael 
gwybodaeth a chyngor da (pan fydd 
arnynt eisiau ac angen hynny), ble 
gellir datblygu perthnasoedd 
ymddiriedus (rhai tymor hir yn aml 
iawn) gydag oedolion (gweithwyr 
ieuenctid).  
 
 “Rydym ni oll yn cael ein trin yr un fath.  
Rydym yn cael ein hannog i wneud 
penderfyniadau.  Nid yw’n ymddangos fod y 
staff a’r gwirfoddolwyr yn pwysleisio eu 
hawdurdod.  Rwy’n teimlo’n ddiogel.  
Rydym yn cael ein trin yn wahanol i sut cawn 
ein trin yn yr ysgol.  Rwy’n dysgu mewn 
ffordd wahanol.  Rwy’n dysgu rhagor 

oherwydd roeddem ni’n cael hwyl.” (merch 
ifanc, 15) 

 
Y cwestiwn felly yw sut gallwn ni 
gynorthwyo bob person ifanc i 
gyflawni eu potensial a dod yn 
oedolion cydnerth, ac ar yr un pryd, 
sicrhau fod gwasanaethau ar gael i’r 
bobl ifanc hynny y mae angen rhagor 
o gymorth arnynt? Trwy gyflwyno 
Ymestyn Hawliau. Fe wnaeth Cymru 
wrthod yn bendant y dull 
gwasanaethau cymorth ieuenctid a 
fabwysiadwyd yn Lloegr trwy gyfrwng 
rhaglen Connexions.  Fodd bynnag, 
fe wnaeth geisio fframio polisi ac 
arferion mewn dull tebyg, â’r bwriad o 
sefydlu ‘gwasanaeth cyffredinol wedi’i 
wahaniaethu yn unol ag anghenion’. 
 
Mae rhan o’r ateb yn golygu fod 
angen i ni ddeall y gwahaniaeth 
rhwng gwaith ieuenctid a gwaith 
gwasanaethau cymorth ieuenctid, a 
hefyd, gwerth gwaith ieuenctid i bobl 
ifanc.  
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4 Beth yw gofynion 
Llywodraeth 
Cymru? 

Mae Adran 123 Deddf Dysgu a 
Sgiliau 2000 yn amlinellu disgwyliad 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
ynghylch darpariaeth ieuenctid a 
chymorth ar gyfer pobl ifanc rhwng 
11 a 25 mlwydd oed yng Nghymru. 
 
Darparu Gwasanaethau 
 
1. Gall Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru gyfarwyddo awdurdod 
lleol: 

 
A) i ddarparu gwasanaethau 

cymorth ieuenctid 
B) i sicrhau fod gwasanaethau 

cymorth ieuenctid yn cael eu 
darparu 

C) i gyfranogi yn y gwaith o ddarparu 
gwasanaethau cymorth ieuenctid.  

4. GOFYNION 
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“Pan oeddwn i ym mlwyddyn 7, roeddwn i’n teimlo’n isel iawn, roeddwn i’n 
casáu bywyd ac nid oeddwn i’n dymuno mynd i’r ysgol. Roeddwn i’n cael fy 
mwlio oherwydd fy steil gwallt diwydiannol.  Bellach, rwyf ym mlwyddyn 9, 
mae gen i gymuned newydd gyfan a llawer o ffrindiau sy’n mynd i’r clwb 
ieuenctid.” 
            Person ifanc 14 

2. Yn yr adran hon, mae 
‘gwasanaethau cymorth 
ieuenctid’ yn golygu 
gwasanaethau a fydd, ym marn y 
Cynulliad Cenedlaethol, yn 
annog, yn galluogi neu’n 
cynorthwyo pobl ifanc (yn 
uniongyrchol neu’n 
anuniongyrchol) 

 
A) i gyfranogi’n effeithiol mewn 

addysg a hyfforddiant 
B) i fanteisio ar gyfleoedd am swyddi 
C) i gyfranogi’n effeithiol ac yn 

gyfrifol ym mywyd eu 
cymunedau. 

 
Yn Ymestyn Hawliau 2000, cafodd 
hyn ei ddehongli yn ei ystyr 
ehangach, ac roedd yn cynnwys 
gwasanaethau cymorth ieuenctid a 
ddarperid gan y sectorau a gynhelir a 
gwirfoddol fel ei gilydd. 
 

‘Mae gwasanaethau ieuenctid yn 
gweithio gyda phobl ifanc mewn sawl 
gwahanol ffordd i hybu dysgu gydol 
oes, cyflogadwyedd, dinasyddiaeth a 
ffyrdd iach o fyw.  Maent yn 
ymgysylltu â phobl ifanc fel unigolion 
â'r amcan o ddatblygu eu gallu i 
wneud dewisiadau a dilyn llwybrau 
adeiladol. Un egwyddor allweddol yw 
bod pobl ifanc yn dewis cyfranogi ac 
yn gallu gwneud hynny mewn ffyrdd 
sy'n adeiladu ar eu diddordebau. Un 
o gryfderau’r sector gwaith ieuenctid 
yw ei brosesau amrywiol, gan gynnig 
dewis i bobl ifanc gyfranogi a 
chyflawni trwy gyfrwng darpariaeth 
sydd â gwahanol arddulliau.’ 
(Ymestyn Hawliau 2000) 

 
Fe wnaeth y ddogfen hefyd amlygu 
pwysigrwydd ethos gwaith ieuenctid. 
 
‘Mae’r weledigaeth hon yn 
ddefnyddiol i ddiffinio cyfraniad gwaith 
ieuenctid at gynorthwyo a datblygu 
pobl ifanc: 

• Mae’n parchu pobl ifanc ac yn 
rhoi lle canolog iddynt – mae’n eu 
hystyried yn unigolion, nid yn 
broblemau, ac mae’n creu 
cyfleoedd iddynt gyfrannu at reoli 
a darparu gwasanaethau 
 

• Mae’n gynhwysol ac yn ataliol – 
mae’n cychwyn â’r ragdybiaeth y 
dylai pob person ifanc allu cael y 
cyngor a’r cymorth mae arnynt eu 
hangen pan fydd arnynt angen 
hynny 

 
• Mae’n cynnig cymorth nid mewn 

modd sy’n stigmateiddio ond fel 
rhan o wasanaethau sy’n cynnig 
mwynhad, her a chyfle. 

 
• Mae’n gweld gwerth mewn pobl 

ifanc ac yn eu hannog i ystyried 
eu hunain yn unigolion sy’n 
cyfrannu sydd â hawliau a 
chyfrifoldebau. 

 

Yna, dywed Ymestyn Hawliau 2000 
fod y math o arian sydd ar gael yn 
ystod blynyddoedd diweddar wedi 
newid pwyslais gwaith ieuenctid yn 
sylweddol tuag at brosiectau wedi’u 
targedu.  Roedd hyn wedi arwain at 
leihad yn nifer y swyddi gwaith 
ieuenctid amser llawn.  Yn anffodus, 
oherwydd effeithiau toriadau a 
ffactorau eraill, mae’r tueddiad hwn 
wedi parhau.  Y canlyniad yw 
rhwystredigaeth a phryder ymhlith y 
sawl sydd wedi ymrwymo i 
gynorthwyo pob person ifanc ledled 
Cymru, sy’n gweld llai a llai o 
gyfleoedd i bobl ifanc gael darpariaeth 
gwaith ieuenctid yn eu cymunedau yn 
yr iaith o’u dewis.  
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5. GWAITH IEUENCTID 

 
 

 
 5 Beth yw Gwaith 

Ieuenctid? 
 
Mae Gwaith Ieuenctid yn gweithredu 
o safbwynt sy’n canolbwyntio ar 
gyfleoedd, ac mae’n ystyried pobl 
ifanc yn gyfannol fel unigolion sydd â 
photensial mawr. 
 
‘Er mwyn sicrhau fod Gwaith 
Ieuenctid yn fwyaf effeithiol, mae 
angen iddo ymgysylltu â phobl ifanc 
fel ‘cyfryngau newid’.  Yn hytrach na 
darparu ‘llefydd i fynd iddynt’, mae 
hyn yn golygu rhoi sylw i gyflenwi 
darpariaeth ieuenctid, sef cynyddu’r 
amrywiaeth o weithwyr ieuenctid 
medrus, a phwysigrwydd 
perthnasoedd tymor hir yn y 
gymdeithas sifil’ (Tom Wylie, 2005). 
 
Bydd Gwaith Ieuenctid yn 
cydweithio’n aml â sectorau eraill, a 
bydd yn cynhyrchu amrywiaeth eang 

o ganlyniadau cadarnhaol, ar gyfer 
unigolion, eu cymunedau a’r 
gymdeithas ehangach. 
 
r Mae’n arwain at adfyfyrio 

beirniadol, arloesi a newidiadau 
r Mae’n cyfrannu at lesiant pobl 

ifanc, gan gryfhau ymdeimlad o 
berthyn a chryfhau eu gallu i 
wneud dewisiadau llesol 

r Mae’n ategu pontio cadarnhaol a 
llawn pwrpas mewn bywyd 
personol, dinesig, economaidd a 
diwylliannol, ac yn caniatáu 
datblygu medrau sy’n hwyluso 
dysgu gydol oes, dinasyddiaeth 
weithredol a chyfranogi yn y 
farchnad lafur. 

       (Cyngor Ewrop, 2017) 
 
Cafodd y ddogfen Gwaith Ieuenctid 
yng Nghymru:  Egwyddorion a 
Dibenion ei llunio gan CWVYS 
(Cyngor Cymreig y Gwasanaethau 
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“Mae gweithwyr ieuenctid yn deall ein gweithgareddau crefyddol (ymprydio) 
ayyb, ac mae hynny’n golygu ein bod ni’n mwynhau mwy” 
             Person ifanc14 

Ieuenctid Gwirfoddol) a Grŵp y Prif 
Swyddogion Ieuenctid. Noddwyd y 
ddogfen gan Lywodraeth Cymru, ac 
mae’n cynnig diffiniad clir o rai o’r prif 
egwyddorion – ei fod yn seiliedig ar 
gyfranogiad gwirfoddol pobl ifanc, yn 
cychwyn ble bynnag mae’r bobl ifanc 
yn eu bywyd, ac yn cydnabod 
potensial pobl ifanc.  Mae hefyd yn 
disgrifio Pum Colofn Gwaith Ieuenctid 
– Addysgol, Mynegiannol, Cyfranogol, 
Grymusol a Chynhwysol.  Mae 
adroddiad Donaldson, Dyfodol 
Llwyddiannus, yn disgrifio dibenion 
cwricwlwm datblygedig ar gyfer holl 
blant a phobl ifanc Cymru fel:  
 
r Dysgwyr uchelgeisiol, galluog, 

sy’n barod i ddysgu trwy gydol eu 
hoes. 

r Cyfranwyr medrus, creadigol, 
sy’n barod i gyfranogi’n llawn yn 
eu bywyd a’u gwaith.  

r Dinasyddion egwyddorol, 
gwybodus, sy’n barod i fod yn 
ddinasyddion i Gymru a’r byd.  

r Unigolion iach, hyderus, sy’n 
barod i fyw bywyd gan wireddu 
eu dyheadau fel aelodau 
gwerthfawr o gymdeithas. 

Yn aml iawn, pan ymgynghorir â 
phobl ifanc, byddant yn dweud eu 
bod yn dymuno cael “lle diogel i fod 
yng nghwmni ffrindiau”. Mae hyn yn 
golygu lle yn eu hardal leol, 
darpariaeth mynediad agored y 
gallant fynd yno pan fyddant yn 
dymuno.  Bydd pobl ifanc yn dewis 
darpariaeth mynediad agored ble 
maent yn gwybod y cânt eu 
croesawu, ble gallant ganfod oedolion 
cefnogol ac empathig a wnaiff eu 
cynorthwyo i ystyried eu hunain yn 
gadarnhaol, ystyried y dyfodol yn 
gadarnhaol, a ble gallant deimlo cyffro 
ynghylch Cymru gadarnhaol ac egnïol 
a’u rhan ynddi. 

Un ffactor allweddol yn y math hwn o 
ddarpariaeth yw’r ffaith fod pobl ifanc 
yn gwybod, yn ystod yr argyfyngau a 
fydd yn sicr o ddigwydd yn ystod 
blynyddoedd yr arddegau hyd at 
fywyd oedolion, byddant yn cael 
cymorth, gwybodaeth, cyngor a 
llwybr cadarnhaol tuag at safbwynt 
ehangach drwy lygaid y byd o’r 
posibiliadau sydd ar gael iddynt. Gall 
gwaith ieuenctid wneud cyfraniad 
hanfodol at gynorthwyo pobl ifanc 
sydd wedi profi Profiadau Anffafriol yn 
ystod Plentyndod, a’u galluogi i 
oresgyn yr effaith a diogelu eu hunain 
rhag rhagor o niwed.  Bydd gwaith 
ieuenctid yn aml yn atal pobl ifanc 
rhag cyrraedd sefyllfa yn eu bywyd 
pan fydd arnynt angen ymyriadau 
costus gan asiantaethau eraill megis 
yr heddlu, gwasanaethau 
cymdeithasol ac iechyd. 
 
 “Y tro cyntaf y deuthum i’r clwb 
ieuenctid, roeddwn i’n swil, ond wrth i 

mi ddod yn amlach, fe wnaeth fy 
hyder dyfu.  Rydw i wedi gwneud 
ffrindiau newydd na fyddwn i wedi eu 
hadnabod heb ddod i’r clwb 
ieuenctid.  Mae’r staff wedi rhoi 
cymorth da iawn i mi i oroesi’r adegau 
anodd ac maent yn garedig ac yn 
ofalgar iawn tuag at bawb.” (Person 
ifanc 16 mlwydd oed) 
 
Dull arall o fynegi pwysigrwydd gwaith 
ieuenctid yw’r ffaith y derbynnir yn 
gyffredinol fod gwaith ieuenctid yn 
golygu rhoi cyfleoedd i bobl ifanc - yn 
unigol ac yn eu grwpiau cymheiriaid - 
fel gallant archwilio eu potensial eu 
hunain. Mae’n ystyried pobl ifanc fel 
‘cyfryngau newid’.  Maent yn rhan 
bwysig o’r ateb yn hytrach na’r 
broblem. 
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6. GWASANAETHAU CYMORTH IEUENCTID 

 
 

 
 

 
 
 
 

6 Beth Yw 
Gwasanaethau 
Cymorth Ieuenctid? 

 
Mae Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid 
yn cynnig dull sy’n canolbwyntio ar 
broblemau.  Maent yn cynnig 
darpariaeth wedi’i thargedu, gan 
gynorthwyo grwpiau penodol o bobl 
ifanc, megis pobl ifanc nad ydynt mewn 
addysg, hyfforddiant neu waith, neu 
bobl ifanc sy’n rhan o’r system 
cyfiawnder ieuenctid.  Mae’r rhain yn 
bobl ifanc sydd wedi cael eu siomi gan 
systemau’r gymdeithas, ac mae llawer 
ohonynt wedi profi ac wrthi’n profi 
Profiadau Andwyol yn ystod 
Plentyndod.  Fodd bynnag, ni wnaiff 
gwasanaethau wedi’u targedu gynnwys 
pob person ifanc sydd wedi profi 
Profiadau Andwyol yn ystod 
Plentyndod.  Bydd llawer o bobl ifanc 
sy’n cael cymorth gan wasanaethau 
wedi’u targedu hefyd yn defnyddio 



 17 

“Mae’r clwb gwaith cartref yn wych a bellach dwi’n fodlon gwneud hynny.” 
 
             Person ifanc14 

darpariaeth gwaith ieuenctid.  Yn wir, 
bydd goruchwylwyr yn aml yn cyfeirio 
eu cleientiaid i ddarpariaeth gwaith 
ieuenctid mynediad agored oherwydd 
mae cymorth gan oedolion y gellir 
ymddiried ynddynt mewn lleoliad grŵp 
cymheiriaid yn elfen allweddol - a 
chyflenwol - o ddulliau gwaith achosion 
wedi’i dargedu. 
 
Yn aml iawn, bydd pobl ifanc sy’n 
derbyn darpariaeth o’r fath yn cael eu 
cyfeirio i gyfranogi yn y gweithgareddau 
amrywiol, felly ni fydd eu perthynas â’r 
oedolion yn wirfoddol – efallai na 
fyddant yn dymuno mynychu, ond bydd 
rhaid iddynt.  Yn aml iawn, byddant yn 
ystyried fod ‘rhywbeth yn cael ei 
wneud’ iddynt a gallant wynebu cosbau 
os na fyddant yn mynychu. Mae 
sefyllfaoedd sy’n gofyn am waith wedi’i 
dargedu o’r fath. Fodd bynnag, mae 
gan ymyriadau o’r fath fwy o gyfle i 
sicrhau canlyniad effeithiol pan fydd 
wedi’i ymgorffori mewn darpariaeth 
mynediad agored gyffredinol.  Mae gan 
Valleys Kids brofiad uniongyrchol o ba 

mor effeithiol y gall y dull hwn fod yn sgil 
y cyfnodau hynny pan noddodd y 
sefydliad Ganolfan Triniaeth 
Ganolraddol y Rhondda a Phrosiect 
Meisgyn yn ei adeilad ym Mhenygraig. 
Roedd cyfuniad o waith ieuenctid, 
gwaith cymdeithasol, ac arbenigedd 
addysgu, yn cael eu gweithredu mewn 
lleoliad cymunedol ar gyfer ieuenctid, yn 
rymus iawn o ran sicrhau canlyniadau 
da i bobl ifanc sy’n wynebu trafferthion 
difrifol. 
 
Yn ystod y broses ymgynghori, 
gwelwyd enghraifft wych o’r dull hwn 
pan lwyddodd gweithiwr ieuenctid 
hyfforddedig i ymgysylltu â pherson 
ifanc – mewn Sefydliad Troseddwyr 
Ifanc, gan oresgyn ei amharodrwydd i 
ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol 
eraill.  Gall methodolegau ac 
egwyddorion gwaith ieuenctid 
gynorthwyo i gyflawni’r dyheadau’r 
ymyriadau gorfodol hyn, ond ni ddylai 
gweithwyr ieuenctid fod yn rhan o’r 
broses rheoli/llenwi bylchau na bod ar 
gael i ddarparu ymyriadau anwirfoddol.  

Mae’r berthynas rhwng y person ifanc 
a’r gweithiwr ieuenctid yn broses a gaiff 
ei chyd-drafod, a rhaid i bobl ifanc 
gadw’r dewis.. 
 
“Un o’r ffactorau mwyaf arwyddocaol 
sydd wedi dod i’r amlwg yn ddiweddar 
yw theori grymuso a phwysigrwydd 
prosiectau ieuenctid yn y gymuned sy’n 
grymuso cyfranogwyr i ymddwyn mewn 
modd sy’n llesol i’w hiechyd.  Efallai y 
gall y dull hwn gynorthwyo pobl ifanc yn 
eu harddegau i fabwysiadu 
ymddygiadau iach trwy gydol eu hoes, 
gan ddiogelu iechyd cymunedau’r 
dyfodol”.  (Fawcett ac eraill 1995) 
(Ategir y canfyddiadau hyn gan eraill: 
Fawcett ac eraill 1997, Francisco ac 
eraill 1993, Hallfors ac eraill 2002, 
Quinby ac eraill 2008 Gloppen ac eraill 
2012). 
 
Yn y bôn, rydym ni’n credu fod angen 
amlwg am wasanaethau cymorth 
ieuenctid, ond ni ddylid cymysgu rhwng 
hynny â gwaith ieuenctid, hyd yn oed 
pan fydd y naill yn ategu’r llall.   Mae 

Gweinidogion yng Nghymru yn wastad 
wedi ystyried gwaith ieuenctid fel hawl 
cyffredinol i holl bobl ifanc Cymru, tra 
bod gwasanaethau cymorth ieuenctid 
wedi’u targedu ar gyfer y bobl ifanc 
hynny y mae arnynt angen cymorth 
ychwanegol. 
 
Mae’n bwysig nodi nad yw’r dull yn 
Lloegr, sef, yn eu hanfod, 
Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid 
‘wedi’u targedu’, erioed wedi cael ei 
gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru na 
chymunedau.  Rhaid i wasanaethau 
cymorth wedi’u targedu fod yn 
ychwanegol er mwyn diwallu anghenion 
ychwanegol, nid yn lle darpariaeth 
mynediad agored yn y gymuned.  Bydd 
llawer yn canfod fod pethau’n mynd o’u 
lle yn eu bywyd heb ddarpariaeth 
mynediad agored, sy’n golygu y bydd 
arnynt angen cymorth wedi’i dargedu, 
ac mae hynny’n groes i’r egwyddor o 
atal. 
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7. ARGYMHELLION  

7 Argymhellion 
 

 
 

7.1 Angen am Strategaeth 
Genedlaethol wedi’I 
hadnewyddu 

 
Yr hyn a ddaeth yn amlwg o’r 
ymchwil a’r ymgynghori oedd cymaint 
o ddryswch a rhwystredigaeth a 
achosir gan dwf ‘gwaith wedi’i 
dargedu’ ar draul darpariaeth 
mynediad agored yn y gymuned.  
Mae hyn yn golygu llawer rhagor o 
wasanaethau cymorth ieuenctid a 
llawer llai o waith ieuenctid.  Mae’n 
ymddangos fod y duedd hon wedi 
digwydd heb drafodaeth briodol neu 
unrhyw gyfeiriad strategol eglur, ar 
waethaf y nifer o ddogfennau a 
luniwyd.  Rydym yn dymuno sicrhau 
fod y diffyg hwn yn cael ei ddatrys 
cyn gynted ag y bo modd a chyn i 
ddarpariaeth gyffredinol ddiflannu’n 
llwyr.  Bydd hyn yn gofyn am ddull o 
ddarparu gwybodaeth dda i ddarparu 
darlun cywir o ddarpariaeth ledled 
Cymru.

 
Argymhelliad Un 
Dylid datblygu Strategaeth Gwaith 
Ieuenctid Genedlaethol ar gyfer y 
tymor hir, yn cwmpasu’r 10-20 
mlynedd nesaf (tebyg i’r weledigaeth 
ar gyfer yr Iaith Gymraeg).  Byddai 
hynny’n sicrhau cynnig ystyrlon ar 
gyfer pob person ifanc yng Nghymru.  
Fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor 
Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, dylid 
datblygu’r strategaeth ar y cyd â 
rhanddeiliaid a phobl ifanc.  Dylai’r 
strategaeth gwmpasu – 
 
r Gwaith Ieuenctid – sicrhau 

cyfleoedd mynediad agored yn y 
gymuned (yn cynnwys gwaith ar y 
strydoedd) i bobl ifanc, mannau y 
maent yn dymuno eu mynychu a 
ble gallant gael cefnogaeth, 
cymorth, gwybodaeth ac 
arweiniad pan fyddant yn dymuno 
cael hynny. 

r Gwaith Ieuenctid Ar-lein – 
ystyried cyfleoedd newydd i 
gynorthwyo pobl ifanc trwy’r 
defnydd o dechnolegau modern. 

r Cymorth Ieuenctid wedi’i 
Dargedu – Gwasanaethau ar 
gyfer y bobl ifanc hynny y mae 
arnynt angen cymorth 
ychwanegol. 

r Cyfranogi – sicrhau fod pobl ifanc 
yn cael lleisio’u barn mewn modd 
ystyrlon ynghylch sut caiff 
gwasanaethau eu cynllunio a’u 
darparu ar bob lefel. 

r Digonolrwydd – dylai 
Awdurdodau Lleol wneud 
asesiadau o ddigonolrwydd. 
Dylai’r asesiadau hyn gynnwys 
darpariaeth wirfoddol a statudol, 
a dylent ddisgrifio darpariaeth 
mynediad agored yn y gymuned, 
darpariaeth mewn ysgolion, a 
darpariaeth cymorth ieuenctid.   
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Pan ofynnwyd sut byddent yn teimlo pe na bai clwb ieuenctid, y geiriau mwyaf cyffredin a ddefnyddiwyd oedd: 
 

“Unig, ar fy mhen fy hun, dim ffrindiau, isel, ynysig” 
 

7.2 Llais Pobl Ifanc a 
Phartneriaethau 

 
Yn ôl Erthygl 12 Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ynghylch 
Hawliau’r Plentyn, ‘pan fydd oedolion 
yn gwneud penderfyniadau sy’n 
effeithio ar blant, bydd gan blant yr 
hawl i ddweud beth ddylai ddigwydd 
yn eu tyb hwy a dylid ystyried eu 
safbwyntiau’. 
 
Mae’r pwysau ar bartneriaethau 
ieuenctid ar y lefelau cenedlaethol, 
awdurdodau lleol a chymdogaethau 
wedi arwain at nifer ohonynt yn 
diflannu wrth i gyllid ddod yn anodd ei 
ganfod, ac yn anochel, mae hynny’n 
rhwystro pobl ifanc rhag mynegi eu 
llais.  Un tesun pryder a fynegwyd yn 
ystod yr ymgynghoriad oedd rhoi’r 
gorau i ymrwymo i Bartneriaethau 
Pobl Ifanc a Phartneriaethau Plant a 
Phobl Ifanc mewn nifer o ardaloedd.  
Roedd consensws cyffredinol 

ynghylch yr angen am gyrff sy’n 
ystyried mai eu diddordeb allweddol 
yw pob person ifanc. 
 
Efallai bydd angen am grwpiau 
arbenigol hefyd, er enghraifft, y 
Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu 
Ieuenctid, sy’n mynnu fod 
Awdurdodau Lleol yn sefydlu panelau 
amlasiantaethol i drafod pobl ifanc a 
nodir fel rhai nad ydynt mewn 
addysg, hyfforddiant neu waith. 
 

Argymhelliad Dau 
Dylid sefydlu Fforwm Amlasiantaethol 
ar Lefel Awdurdodau Lleol i sicrhau 
fod cydgynhyrchu yn digwydd o ran 
gwasanaeth a darparu, â rhywfaint o 
adnoddau ar gael i sicrhau y gallant 
weithredu’n effeithiol ac y gall bob 
asiantaeth (statudol, trydydd sector a 
masnachol) gael statws cyfartal. 
 
Argymhelliad Tri 
 Dylid sefydlu Rhwydweithiau 
Ieuenctid ar lefelau cymdogaethau 
cymunedol, i annog cydgynhyrchu o 
ran darparu gwasanaethau a 
darpariaeth.  Byddai’r Rhwydweithiau 
yn ymgysylltu â phobl sydd â 
diddordeb ar draws y sector gwaith 
ieuenctid - statudol, gwirfoddol, 
sefydliadau mewn iwnifform, grwpiau 
celf ieuenctid, grwpiau chwaraeon 
ieuenctid - gan sicrhau fod llais pobl 
ifanc yn cael ei glywed a bod 

ganddynt ddewis helaeth o gyfleoedd 
a phrofiadau.  
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7.3 Corff Cenedlaethol i 
arolygu Gwaith Ieuenctid 
yng Nghymru  

 
Yn ystod yr ymgynghoriad, fe wnaeth 
pobl drafod tranc Cyngor Ieuenctid 
Cymru.  Fe wnaeth hyn adael 
gwactod annefynyddiol.  Ceir Cyngor 
Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid 
Gwirfoddol (CWVYS), y corff 
cynrychiadol annibynnol dros y sector 
gwaith ieuenctid gwirfoddol yng 
Nghymru.  Mae CWVYS yn 
cynrychioli, yn cynorthwyo ac yn 
sicrhau llais cyfunol i’w aelodau, sy’n 
cynnwys sefydliadau cenedlaethol a 
lleol. 
 
Ceir Grŵp Cyfeirio Gwaith Ieuenctid 
hefyd, sef Grŵp Cyfeirio’r Gweinidog 
yn wreiddiol. Mae aelodau’r grŵp yn 
cynnig arbenigedd, gwybodaeth a 
phrofiad o arferion ieuenctid 
rhyngwladol, cenedlaethol a lleol. 

Mae’n dal i gwrdd â gweision sifil o’r 
adran, ond mae ansicrwydd ynghylch 
ei rôl.  Mae’r Gweinidog wedi 
cyhoeddi y caiff Bwrdd Cenedlaethol 
Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid ei 
sefydlu, ond roedd pobl yn ansicr 
ynghylch y rôl a fwriedir i’r Bwrdd.  
Byddai’n fuddiol iawn cael corff 
cenedlaethol â chyfrifoldeb am 
oruchwylio gwelliannau mewn gwaith 
ieuenctid a gwasanaethau cymorth 
ieuenctid, a llywio’r strategaeth 
gwaith ieuenctid a’r gwaith o 
weithredu polisi ar draws y sectorau 
statudol a gwirfoddol.  Mae’n rhaid i 
ni sicrhau fod darpariaeth ieuenctid 
rhagorol ar gael ar gyfer holl bobl 
ifanc Cymru. 

Argymhelliad Pedwar 
Dylid sefydlu Corff Cenedlaethol ar 
gyfer Darpariaeth Ieuenctid.   
 
Byddai corff o’r fath yn:. 
 
r Cynnwys cynrychiolaeth o’r 

sectorau gwirfoddol a statudol; 
r Gweithredu fel cyfrwng i sicrhau 

fod y strategaeth genedlaethol yn 
cael ei gweithredu trwy dderbyn 
cynlluniau darparu’r Fforwm 
Amlasiantaethol a byddai’n 
cynghori’r Gweinidog ynghylch 
cadernid y cynlluniau ar gyfer 
darpariaeth yn eu maes; 

r Gwneud gwaith ymchwil a 
fyddai’n cyfrannu at well 
dealltwriaeth o rôl gwaith 
ieuenctid ac anghenion pobl ifanc 
yn y gymdeithas yng Nghymru;  

r Mynegi amrywiaeth o safbwyntiau 
a buddiannau’r sector wrth 
lywodraeth ar bob lefel; 

r Bod yn bartneriaid allweddol â’r 
llywodraeth yn y gwaith o 
ddatblygu’r gweithlu; 

r Cynnig gwybodaeth a chymorth 
i’r sectorau gwaith ieuenctid a 
phartneriaid eraill; 

r Ymgyrchu dros fynediad cyfartal 
at Waith Ieuenctid i bob person 
ifanc, yn yr iaith o’u dewis; 

r Ysgwyddo cyfrifoldeb am 
weithgareddau megis y Gwobrau 
Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid, y 
Gynhadledd Gwaith Ieuenctid 
Flynyddol ac ati.  
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7.4 Darparu Adnoddau ar 
gyfer Darpariaeth Gwaith 
Ieuenctid 

 
Roedd y pryder pennaf a fynegwyd yn 
ystod yr ymgynghoriad ynghylch sut 
caiff gwasanaethau ieuenctid eu 
hariannu.  Ychydig iawn o’r 
‘cyfanswm tybiannol’ ar gyfer gwaith 
ieuenctid yn y Grant Cynnal Refeniw a 
gaiff ei wario ar ddarparu’r math hwn 
o wasanaeth mewn gwirionedd.  
Mewn rhai ardaloedd, caiff rhywfaint 
o’r grant ei wario ar waith ieuenctid a 
gwasanaethau cymorth ieuenctid, 
ond y canlyniad cyffredinol yw 
dirywiad direolaeth ac anorfodol 
mewn darpariaeth gwaith ieuenctid 
mynediad agored yn y gymuned 
ledled Cymru. 
 
Roedd pryder go iawn fod sefydliadau 
gwaith ieuenctid yn cael eu hariannu 
trwy gyfrwng yr Awdurdod Lleol, a 

chanlyniadau gwahanol iawn yn 
arwain at loteri codau post.  Mewn 
rhai ardaloedd, ceir cydweithio 
gwirioneddol i ddatblygu 
gwasanaethau, ac mewn ardaloedd 
eraill, nid oes unrhyw drafod.  Roedd 
sefydliadau gwirfoddol yn aml yn 
teimlo fod cydnabyddiaeth o’u 
cyfraniad at gyfleoedd i bobl ifanc yn 
yr ardal yn brin, neu nid oedd unrhyw 
gydnabyddiaeth o gwbl. 
 
Argymhelliad Pump 
Dylai’r Gweinidog ystyried a yw’n 
ymarferol clustnodi cyfran o’r gyllideb, 
i sicrhau fod y weledigaeth o’r 
Strategaeth Gwaith Ieuenctid 
Genedlaethol yn cael ei gweithredu, 
gan ddarparu cymorth i holl bobl ifanc 
Cymru.. 
 
Byddai hyn yn dangos fod 
Llywodraeth Cymru yn cydnabod i ba 
raddau mae gwaith ieuenctid yn 
hanfodol er mwyn caniatáu i bobl 

ifanc ddatblygu eu cydnerthedd a 
sicrhau fod gan holl bobl ifanc Cymru 
fynediad at ddarpariaeth gwaith 
ieuenctid mynediad agored yn eu 
cymuned eu hunain, yn yr iaith o’u 
dewis..  
 

Argymhelliad Chwech 
Dylai’r Gweinidog ystyried sut caiff 
cyllid ar gyfer gwaith ieuenctid ei 
glustnodi a’i wario, yn cynnwys sut 
darperir adnoddau ar gyfer 
sefydliadau lleol y trydydd sector.  
Byddai clustnodi arian yn y dyfodol yn 
dibynnu ar sut caiff y Fforwm 
Amlasiantaethol ei threfnu, yn sicrhau 
cyfranogiad pobl ifanc, a 
phenderfyniadau tryloyw ynghylch y 
cydbwysedd rhwng darpariaeth 
mynediad agored yn y gymuned, 
darpariaeth mewn ysgolion, a 
darpariaeth cymorth ieuenctid wedi’i 
thargedu. 
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7.5 Gweithlu Medrus 
 
Fe wnaeth yr ymgynghori bwysleisio’r 
angen i sicrhau fod gweithwyr 
ieuenctid yn cael hyffordiant ynghylch 
Egwyddorion a Dibenion Gwaith 
Ieuenctid. 
 
Yn union fel llawer o broffesiynau 
gwasanaethau cyhoeddus eraill, mae 
angen i Waith Ieuenctid fod yn barod 
am heriau sylweddol o ran cynnal 
gweithlu sydd â nifer digonol o 
weithwyr â chymwysterau priodol er 
mwyn diwallu anghenion.  Rhaid i ni 
sicrhau fod gwaith ieuenctid yn cael ei 
gynnal gan staff sy’n gallu darparu 
cymorth addysgol, cyfranogol, 
mynegiannol, grymusol a chynhwysol 
i bobl ifanc, fel byddant yn dod yn 
ddinasyddion cydnerth a gweithgar. 
 
Mae hyn yn gofyn am fframwaith 
hyfforddiant Gwaith Ieuenctid sy’n 
sicrhau fod ymarferwyr yn cael 

hyfforddiant ac addysg gychwynnol a 
pharhaus, a bod staff wedi’u paratoi’n 
briodol i ddarparu’r gwaith ieuenctid 
a’r gwaith cymorth ieuenctid y mae 
disgwyl iddynt eu darparu, neu maent 
yn dymuno eu darparu, a’r cyd-
destunau gwahanol ble bydd y gwaith 
hwn yn debygol o ddigwydd. 
 
 

Argymhelliad Saith 
Gan ymgynghori â rhanddeiliaid a 
phobl ifanc, dylid datblygu Fframwaith 
Hyfforddiant a Datblygu Cenedlaethol 
ar gyfer Gwaith Ieuenctid, â 
Strategaeth Genedlaethol ar gyfer 
Gwaith Ieuenctid yn sail iddo.. 
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7.6 Gwybodaeth ar gyfer 
Ieuenctid 

 
Yn ystod trafodaethau, ystyrid fod 
cyfraniad gwybodaeth dda yn 
allweddol ac roedd pryderon difrifol 
ynghylch israddio’r Gwasanaeth 
Gwybodaeth ar gyfer Ieuenctid.  Dylid 
sicrhau fod gwybodaeth ynghylch 
deg maes ar gael i bobl ifanc – 
Addysg; Gwaith a Hyfforddiant; yr 
Amgylchedd; y Byd, Ewrop, y DU a 
Chymru; Teulu a Pherthnasoedd; 
Iechyd; Tai; y Gyfraith a Hawliau; 
Arian; Chwaraeon a Hamdden. 
 
Er gall pobl ifanc chwilio am 
wybodaeth o’r Rhyngrwyd, roedd 
pobl yn bryderus ynghylch faint o 
wybodaeth anghywir sydd ar gael o 
gyfryngau cymdeithasol.  Er 
enghraifft, bydd rhai pobl ifanc yn 
seilio eu hymagwedd at 
berthnasoedd dan ddylanwad 
pornograffi.. 

Fe wnaeth grŵp o bobl ifanc a 
gynorthwywyd gan yr Athro Howard 
Williamson ddyfeisio dull o ddelio â’r 
llu o wybodaeth sydd ar gael yn y 
21ain ganrif a sut i wahaniaethu 
rhwng gwybodaeth ddibynadwy a 
hysbysebion a sbwriel. Eu syniad 
oedd ‘FREUD mewn amlen ddynol’. 
 
Ystyr hyn oedd dweud fod angen 
oedolyn y gellir ymddiried ynddo neu 
ynddi i’w cynorthwyo i Ganfod, 
Adalw, Gwerthuso, Defnyddio ac 
Addiffyn (Find, Retrieve, Evaluate, 
Use, Defend)! 
 

Argymhelliad Wyth 
Dylai Strategaeth Genedlaethol 
ynghylch Gwybodaeth ar gyfer 
Ieuenctid sy’n cyd-fynd â 
datblygiadau digidol eraill gael ei 
sefydlu, a dylai sicrhau y gellir rhoi 
arweiniad i bobl ifanc fel gallant geisio 
gwybodaeth dda sy’n caniatáu iddynt 
wneud dewisiadau cadarnhaol yn 
ystod y cyfnod allweddol hwn yn eu 
bywyd. Byddai Strategaeth 
Genedlaethol yn cynnig arweiniad a 
chyfeiriad clir i sicrhau y gall pobl ifanc 
gael gwybodaeth yn eu hardal 
awdurdod lleol yn yr iaith o’u dewis. 
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7.7 Fframwaith Asesu ar 
gyfer Gwaith Ieuenctid  

 
Yn ystod y broses drafod, fe wnaeth 
pobl fynegi pryder ynghylch sut mae 
effeithiolrwydd gwaith ieuenctid yn 
cael ei asesu gan roi gormod o 
bwyslais ar achredu.  Fe wnaethom 
gytuno fod arferion gorau yn golygu 
fod angen i ni asesu’r daith neu’r 
teithiau mae pobl ifanc yn eu dilyn a 
beth fyddant yn ei gyflawni yn ystod y 
teithiau hynny.  Dylai asesu gwmpasu 
pum colofn gwaith ieuenctid:  
Cyfranogol, Grymusol, Mynegiannol, 
Addysgol a Chynhwysol.  Rhaid 
sicrhau pwyslais ar ganlyniadau 
llesiant i bobl ifanc, yn unol â sut mae 
polisi a deddfwriaeth yng Nghymru 
wedi datblygu yn ystod blynyddoedd 
diweddar.  Byddwn yn dymuno 
gwybod a ydynt yn gwneud 
dewisiadau cadarnhaol yn eu bywyd 
ac yn dod yn fwy hyderus, yn iachach 
ac yn fwy cydnerth, trwy gyfrwng eu 

profiadau mewn darpariaeth gwaith 
ieuenctid.  
 
Mae rhai o’r canlyniadau yn cynnwys 
beth a elwir fel arfer yn ‘ganlyniadau 
meddal’, felly nid ydynt yn addas ar 
gyfer diwylliant ticio blychau ble 
rhoddir pwyslais ar ddulliau ansoddol.  
Mae dulliau wedi’u datblygu’n dda ar 
gael i werthuso canlyniadau meddal, 
megis ‘Outcome Star’. 

Argymhelliad Naw 
Dylid datblygu fframwaith i asesu 
ansawdd arferion gwaith ieuenctid.  
Mae’n hanfodol cynnwys pobl ifanc 
yn y gwaith o gynllunio yn y maes 
hwn. 
 
r Cyfranogol:  A yw pobl ifanc yn 

defnyddio’r cyfleuster ieuenctid 
yn rheolaidd? A ydynt yn cael eu 
hannog i gyfranogi yn y gwaith o 
lunio’r rhaglen ac ysgwyddo 
cyfrifoldeb? 

r Addysgol:  A yw pobl ifanc wedi 
cyfranogi mewn profiadau neu 
weithgareddau addysgol sy’n eu 
helpu i ddeall eu hunain a’r byd 
o’u hamgylch yn well? 

r Mynegiannol:  A yw pobl ifanc yn 
cyfranogi mewn gweithgareddau 
sy’n eu hannog i fod â syniadau a 
dyheadau? 

r Cynhwysol: A yw pobl ifanc yn 
cyfranogi mewn gweithgareddau 
sy’n eu galluogi i barchu eraill ac i 
weld gwerth yn safbwyntiau pobl 
eraill? 

r Grymuso:   A yw pobl ifanc yn 
cael eu paratoi’n briodol i ddeall 
fod ganddynt hawliau a 
chyfrifoldebau? A fyddant yn 
cyfranogi mewn gwaith ynghylch 
pynciau penodol? 

r Llesiant:  A yw pobl ifanc yn 
mwynhau gweithgareddau sy’n 
gwella eu hiechyd a’u hyder ac yn 
eu gwneud yn fwy cydnerth? 

r Profiadau:  A yw pobl ifanc wedi 
bod yn cyfranogi mewn 
amrywiaeth o brofiadau gwahanol 
yn lleol, yn genedlaethol neu’n 
rhyngwladol? 
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Cynhaliwyd Cyfweliadau Unigol â’r Canlynol 
Rachel Burton   Dysgu Oedolion 
Dai Bryer  URDD 
Stephen Drowley Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
Paul Glaze   CWVYS 
Mike Greenaway  Chwarae Cymru 
Jane Hawshaw  Dysgu Oedolion 
Sophie Howie  Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 
Sioned Hughes  URDD 
Catrin James   CWVYS 
Gerald G Kerslake ESTYN 
Zoe Lancelott  Rhondda Cynon Taf  
Paul Lewis  Swyddfa’r Comisiynydd Plant 
Rt. Hon Alun Michael Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru 
Lynne Neagle AM Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Gareth Newton  Cadeirydd ETS Cymru   
Tim Opie   WLGA 
Sue Phillips  Interlink 
Chris Richards  Plant yng Nghymru 
John Rose  Ymgynghorydd 
Elise Stewart   Plant y Cymoedd 
Sue Thomas  Cyfiawnder 
Keith Towler  CWVYS 
Dr. Howard Williamson Athro Polisi Ieuenctid Ewropeaidd 
David Williams  Torfaen  

Ymgynghoriad â Phobl Ifanc 
Cyfranogodd 52 o bobl ifanc yn y sesiynau ymgynghori 
 
Grwp Cymorth Cyfeirio Oedolion 
Paul Glaze  Prif Weithredwr CWVYS 
Rt Hon. Alun Michael Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru 
Keith Towler  Cadeirydd CWVYS 
Dr.  Howard Williamson Athro Polisi Ieuenctid Ewropeaidd 
 
 
Grwp Cymorth Cyfeirio Pobl Ifanc 
Nadine Hussien  24 mlwydd oed 
Zoe Arundell  20 mlwydd oed 
Callum Stewart  19 mlwydd oed 
Josie Stewart  13 mlwydd oed 
 
 
 
 
  



 27 

Cynhaliwyd Pedair Sioe Deithiol – Wrecsam, Llanfair ym Muallt, Abertawe, Caerdydd 
Y mynychwyr oedd 
 
Alison Thomas    CBS Sir y Fflint 
Kate Glover   CBS Sir y Fflint 
Roger Ellerton   Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych 
Bethan Bensley   Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych 
Chiara Querci   Clybiau Bechgyn a Merched 
Kevin Roberts   Clybiau Bechgyn a Merched 
Geoff Moore    Gwasanaeth Ieuenctid Powys 
Annette Ryan   Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd 
Wendy Jefferson  Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych 
Jeanette Smalls   Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych 
Simon Stewart   Prifysgol Glyndŵr 
Gareth Bennett   Ysgol Dyffryn Taf 
Kelly Christopher  Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy 
Hefin T Lloyd    Gwasanaeth Cymorth Sir Gaerfyrddin 
Alexandra Atkins   Canolfan Gofalwyr Abertawe 
Grant Poiner   Clybiau Bechgyn a Merched Cymru 
Darrell Williams   PCDDS  
Kerry Rees   Her Cymru 
Michelle Roles   Cyngor y Gweithlu Addysg 
Charlie-Jade Attkins  Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy 
Leanne Ward   Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy 
Gavin Evans   Dinas a Sir Abertawe 

 
 
 
Helen Jones    CWVYS 
6 o bobl o   YMCA Abertawe 
Mary Eaton   CBS Merthyr Tudful 
Caroline Ryan   YMCA Caerdydd 
Paul Glaze   CWVYS 
Tara Reddy   Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg 
Marco Gil-Cervantez  Promo Cymru 
Sharon    NYAS 
Leigh Roland   CCYP 
Dai Bryer   URDD 
Rachel Short   Girlguiding Cymru 
Esther Weller   Girlguiding Cymru 
Mel Ryan   Youth Cymru 
Catrin James   URDD 
Tim Opie   WLGA 
Lowri Evans   Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion 
Nia Lloyd   Clybiau Ffermwyr Ifanc 
Richard Flowerdew  Scouts Cymru 
 
Donna Lemin   Llywodraeth Cymru 
Emma Hughes   Llywodraeth Cymru 
Elise Stewart   Plant y Cymoedd 


